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Þetta er 30 eininga lokaverkefni til MA-prófs í Listkennsludeild Listaháskóla Íslands vorið 

2020. Leiðbeinandi er Ásthildur B. Jónsdóttir. Ég þakka henni fyrir hvatningu, veittan 

stuðning og góðar ráðleggingar við tilurð verkefnisins og ritgerðarinnar. 

Einnig þakka ég öðrum kennurum deildarinnar. Í deildinni upplifði ég áherslur á 

nám og kennslu sem eru samhljóma hugsunum mínum og hugmyndum. Þau samtöl sem 

við höfum átt á námsferlinum eru ómetanleg og hafa styrkt mínar skoðanir á námi og 

mikilvægi þess að áherslur í íslensku menntakerfi breytist. 

Sambýlismanni mínum, Steinþóri Birgissyni, þakka ég ómælda þolinmæði, 

endalaus samtöl, andlegan stuðning, faglega ráðgjöf og yfirlestur. Honum og dætrum 

mínum, Þórhildi og Kötlu, þakka ég einnig stuðning og áhuga á málefnum sjálfbærni og 

vilja til að breyta lífsháttum, sem sennilega hefur gerst hraðar hjá fjölskyldunni við vinnslu 

þessa meistaraverkefnis en annars hefði verið. Unglingurinn Katla hefur gengið skrefi 

lengra en aðrir og er eins og mörg önnur ungmenni frábær fyrirmynd sem ráðamenn 

heimsins ættu að hlusta á. Þórhildi þakka ég einnig kærlega fyrir aðstoð við uppsetningu og 

hönnun námsvefjarins.  

Námsleyfissjóði grunnskólakennara þakka ég fyrir veittan styrk og Þróunarsjóði 

námsgagna fyrir að hjálpa til við að gera námsvefinn að veruleika. 

 
  



 

 

Ágrip 
Þetta lokaverkefni er námsvefur sem samanstendur af fræðsluefni og kennsluhugmyndum. 

Námsvefurinn er hugsaður sem námsefni í textílmennt í grunnskólum og er ætlað að bæta 

úr skorti á námsefni þar sem áhersla er lögð á sjálfbærni, sem er einn af grunnþáttum 

gildandi aðalnámskrár og heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Í ritgerðinni eru 

námsvefnum gerð fræðileg skil með stuðningi eigindlegrar rannsóknar. 

Fræðsluefnið á námsvefnum (http://www.gerasjalfur.is/) er hugsað sem nokkurs 

konar inngangur og/eða kveikja að verkefnunum. Þar er fjallað um neyslu, úrgang, 

skynditísku, fatasóun, sjálfbæra tísku og umhverfisáhrif textíliðnaðarins. Efninu er ætlað 

að stuðla að bættri siðferðiskennd og hvetja til gagnrýninnar hugsunar á sviði neyslu- og 

umhverfishegðunar sem leitt gæti til sjálfbærari lífshátta. Fjallað er um nýja hreyfingu 

barna og ungmenna í aðgerðum í loftslagsmálum og getu þeirra til að hafa áhrif í ýmsum 

málum sem snúa að sjálfbærni. Bent er á leiðir og góð ráð til að snúa þróuninni við með 

breyttum lífsháttum og gildum. Verkefnin fjalla um nýtni, endurvinnslu og endurgerð 

textílúrgangs og annars efnis sem ekki er lengur í notkun og yrði hent ella. Þau miðast að 

því að opna augu nemanda fyrir því að það sem við hendum og köllum úrgang getur verið 

dýrmætt hráefni sem auðvelt er að nýta á skapandi hátt. Nokkur verkefni hafa náttúru og 

umhverfi að leiðarljósi og miðast að því að auka tengsl nemenda við raunveruleikann, 

náttúruna og umhverfið, sem er mikilvægt sjálfbæru gildismati. Sagt er og sýnt frá 

nokkrum verkefnum sem eru samfélagsmiðuð og hafa að markmiði að gefa af sér og vekja 

samhygð. Mörg verkefnanna er auðvelt er að vinna samþætt með öðrum námsgreinum. 

Verkefnin miðast öll að því að vera valdeflandi og hvetja nemendur til aðgerða. 

Í þessari ritgerð er fjallað um sjálfbærni og mikilvægi þess að menntakerfi okkar 

þróist frá formlegri menntun til umbreytandi menntunar sem býr nemendur undir þá 

framtíð sem við blasir. Áherlsuatriðin eru gildi, gagnrýnin og skapandi hugsun, og 

reynslunám og verklegt nám sem getur nýst sjálfbærnimenntun. Bæði hugmyndir Stephens 

Sterlings um hvernig sjálfbærnimenntun geti verið umbreytandi og hugmyndir Johns 

Deweys um nám í verki og reynslunám eru skoðaðar í þessu samhengi. Auk þess fjallað 

um gildi handverks fyrir sjálfbærni í námi og lífi.  

 
 

 
 



 

 

Abstract 
This Master degree project is a website, hosting a combination of learning material, 

projects and teaching conceptions. The website is intended as learning material for 

elementary schools responding to the need for study material emphasising sustainability, 

which is one of the fundamentals of the current national curriculum and the United Nations 

Sustainable Development Goals. In the theses the website’s theoretical foundations are 

outlined supported by qualitative research. 

The website (http://www.gerasjalfur.is/) is intended to be an introduction/ignition 

to the projects. It deals with consumption, waste, fast-fashion, sustainable fashion, clothing 

waste and the textile industry’s environmental impact. The material is intended to improve 

morality and to encourage critical thinking when it comes to consumption and 

environmental behaviour which in turn could lead to a more sustainable way of life. The 

recent youth movement against climate change is discussed as well as young people’s 

ability to make an impact when it comes to sustainability. Ways and good advice to turn 

the ship around by changes in values and way of life are also outlined. The projects deal 

with recycling and repurposing of textile waste as well as other waste materials that would 

otherwise be thrown away. The projects aim to open students’ eyes to the fact that what we 

throw away and call waste can be valuable material and can easily be repurposed in 

creative ways. A few projects focus on nature and intend to strengthen students’ ties to 

reality, nature and the environment, which is central to sustainable values. Some projects 

are community focused and aim to encourage sharing and stimulate empathy. Many of the 

projects are easy to develop and integrate with other subjects. All of the projects aim to 

empower students and encourage them to take action. 

This thesis focuses on sustainability and the importance of the development of our 

educational systems away from formal education towards transformational education that 

prepares students for the kind of future that inevitably awaits us. The emphasis is on 

values, critical and creative thinking and learning by doing. Both the ideas of Stephen 

Sterling on how sustainability education can be transformative and John Dewey’s ideas on 

learning by doing are explored in this context. The importance of craft for both learning 

and living is also discussed. 
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1 Inngangur  

Þetta meistaraverkefni samanstendur af námsvef í textílmennt fyrir grunnskóla, rannsókn 

og fræðilegri ritgerð. Námsvefurinn hefur sjálfbærni að leiðarljósi og er þar lýst hvernig 

aðferðir handverks og textíls geta lagt sitt af mörkum til sjálfbærara lífs. Byggt var á því að 

með verkkunnáttu, heilbrigð gildi og jákvæð viðhorf að vopni megi ásamt þekkingu 

auðveldlega breyta neyslu sinni og hegðun og stuðla þannig að bata jarðarinnar. 

Námsefnið (http://www.gerasjalfur.is/) byggist á fjölbreyttum verkefnum sem ég 

hef þróað á 15 ára kennsluferli mínum sem textílmenntakennari. Verkefnin á námsvefnum 

eru því grundvölluð á reynslu þótt ég hafi breytt þeim og bætt út frá þeirri þekkingu og 

hugmyndum sem ég hef öðlast í meistaranámi mínu við listkennsludeild Listaháskóla 

Íslands. 

 

1.1 Ástandið 
Mikilvægasta verkefnið í samtímanum og náinni framtíð er að takast á við afleiðingarnar af 

lífsháttum okkar mannanna á síðustu áratugum. Frá tímum iðnbyltingarinnar má segja að 

samband okkar við náttúruna hafi einkennst af vaxandi drottnunartilburðum og græðgi. 

Sjálfmiðuð neyslumenning, sem kerfið elur á, leiðir af sér hnignandi sambandi við 

náttúruna, annað fólk og samfélagið (Magdoff og Foster, 2019). Í bland við lífsstíl okkar, 

sem einkennist af einstaklingshyggju og neysludýrkun, hafa þessi viðhorf reynst afar 

skaðleg, eins og sjá má af daglegum fyrirsögnum allra helstu fréttamiðla heims um 

hrikalegar spár vísindamanna um hlýnun. Nýjar rannsóknarniðurstöður birtast ört og vitna 

um að ástandið fari hratt versnandi. Milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál 

(IPCC) sendi í október 2018 frá sér skýrslu þar sem segir að lítill tími sé til stefnu til að 

halda hlýnun jarðar undir 1,5°C, og grettistak þurfi eigi það að takast (IPCC, 2018). 

Lífríkinu hnignar nú hraðar en áður eru dæmi um og útrýming dýra- og plöntutegunda 

verður sífellt algengari. Þessar breytingar eru af mannavöldum og þessi þróun er að grafa 

undan velferð okkar á jörðinni, undirstöðum efnahags okkar, afkomumöguleikum, 

fæðuöryggi, heilsu og lífsgæða um veröld alla. Loftslagsbreytingar, mengun, flóð, þurrkar, 

fólksflótti, súrnun sjávar og auðlindasóun eru meðal alvarlegra afleiðinga (IPBES, 2019). 
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1.2 Námsvefur 
Á námsvefnum er að finna verkefni og fræðsluefni sem nýtist kennurum til að leggja sitt af 

mörkum til að skapa samábyrgt sjálfbært samfélag þar sem allar ákvarðanir og gjörðir taka 

mið af umhverfi, efnahag og félagslegri sanngirni. Þar sem allir jarðarbúar, óháð því hvar 

og hvenær þeir eru fæddir, lifa eins góðu lífi og hægt er án þess að ganga of nærri 

auðlindum jarðarinnar, öðru fólki og lífverum. Fræðsluefninu er ætlað að stuðla að bættri 

siðferðiskennd og hvetja til gagnrýninnar hugsunar á sviði neyslu- og umhverfishegðunar 

sem getur leitt til sjálfbærari lífshátta. Markmið verkefnanna er að gera nemendum fært að 

vinna með gildi eins og nýtni og hófsemi, opna augu nemenda fyrir því að úrgangur getur 

verið dýrmætt hráefni til þess að skapa nýja hluti og að veita verkkunnáttu og færni til 

bjarga sér á annan hátt en að henda og kaupa nýtt. Auk þess er á vefnum að finna verkefni 

sem ætlað er að auka virðingu fyrir náttúrunni og umhverfinu, og samfélagstengd verkefni 

sem hafa að markmiði að þroska með nemendum samhygð og getu til aðgerða. Verkefnin 

eru tengd heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. 

 

1.3 Ritgerð 
Í þessari fræðilegu umfjöllun sem fylgir námsefninu er fjallað um sjálfbærni og hvernig 

menntun geti gegnt lykilhlutverki við mótun ábyrgra samfélagsborgara sem þróa sjálfbær 

samfélög framtíðarinnar. 

 Í kafla 2 fjalla ég um ástandið í heiminum, um loftslagsmál; um orsakir og 

afleiðingar og mikilvægi þess að bregðast við á öllum vígstöðvum, meðal annars í 

menntun. Fjallað er um þann fræðilega grunn sem sjálfbær hugsun byggist á; um 

heimsmarkmið SÞ, um sjálfbærnimenntun og hvað hún felur í sér. Ég skoða hugmyndir um 

mikilvægi þess að í skólakerfinu verði horfið frá formlegri menntun í átt að umbreytandi 

menntun, sem ræktað getur með börnunum okkar þá færni sem þau þarfnast til að skapa 

sjálfbær samfélög og verða ábyrgir samfélagsborgarar. Ég velti fyrir mér hugmyndum 

fræðimanna sem fjallað hafa um málefnið, svo sem Stephens Sterlings, og athuga hvernig 

hugmyndir Johns Deweys um menntun geta komið að gagni við þá nauðsynlegu 

endurskipulagningu sem þarf að verða á skólakerfi okkar. Ég fjalla um textíl og textílmennt 

í því samhengi og um gildi list- og verkgreina fyrir sjálfbærnimenntun og sjálfbært 

samfélag. Í kafla 4 er kynnt sú aðferðafræði sem ég beitti í viðtalsrannsókninni. Með þeirri 

rannsókn var leitast við að staðfesta hina fræðilegu umfjöllun og stuðnings við val á inntaki 

námsvefjarins. Viðtölin tók ég við þrjár listakonur sem allar eiga það sammerkt að vera 
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sjálfbærar í sinni vinnu. Ég tengi niðurstöður viðtalanna við eigin reynslu úr starfi sem og 

við fræðilegar rannsóknarniðurstöður til að skapa skýrari tengsl við íslenskan 

raunveruleika og tækifæri. Í því samhengi skírskota ég til eigin reynslu sem hefur mótað 

mig sem kennara; reynslu úr uppeldi, reynslu úr skólakerfinu og reynslu á vettvangi 

textílkennslu – hvernig ýmislegt úr þessum reynslubanka hefur leitt mig til sjálfbærari 

vinnubragða í lífi og starfi. Í 4. kafla fjalla ég einnig um niðurstöður rannsóknarinnar. 

Í kafla 5 fjalla ég um námsvefinn og tengi hann við fræðilegan hluta verkefnisins. Í 

niðurstöðukafla velti ég því fyrir mér hvernig vefurinn gæti nýst á vettvangi og í 

lokaorðum velti ég fyrir mér nauðsyn gagngerra breytinga í menntun, og geri grein fyrir 

því hvernig námsvefurinn Gera sjálfur gæti lagt af mörkum í þeim efnum. 
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2 Sjálfbær framtíð: Nám og daglegt líf  

Á tiltölulega skömmum tíma hefur efnahagskerfum okkar tekist að arðræna og eitra jörðina 

í svo stórum stíl að komið er að þolmörkum, og við verðum öll að takast á við þann vanda 

með einhverjum hætti. Mikilvægast er að horfast í augu við vandann, meðtaka hann í stað 

þess að flýja hann. Óvissan snýst um hvernig við, mannkynið allt, tökumst á við ástandið. 

Til þess höfum við ýmsar leiðir. Við getum lært af arfleifð okkar og sögu og skoðað 

sjálfbært líf forfeðra okkar sem var í betri takt við náttúruna. Við getum hlustað á 

vísindamenn, farið að ráðum þeirra og nýtt þekkingu nútímans til þess að þróa ný og 

sjálfbærari kerfi. Hver og einn þarf auk þess að horfa með gagnrýni í eigin barm og ákveða 

hvernig lífi hann vill lifa.  

Lífstíll og neyslumynstur hins almenna borgara ráða miklu um stöðu og 
þróun umhverfismála. Þó athafnir hvers og eins virðist smáar og léttvægar 
hafa þær sameiginlega afgerandi áhrif á umhverfi okkar. Ákvarðanir um 
innkaup og neyslu í daglegu lífi geta stuðlað að sjálfbærri nýtingu auðlinda 
og dregið úr sóun verðmæta og úr úrgangi. (Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið, 2019) 

Þótt áherslur sem þessar heyrist frá einstökum ráðuneytum virðast flestir ráðamenn heims 

vera með hugann við aðra hluti. Þeir funda reglulega og setja fram áætlanir en aðgerðir 

standa í þeim. Enda kannski erfitt um vik þar sem hagkerfi okkar byggjast á sífelldri 

framleiðslu, neyslu og vexti.  

Það stendur samt ekki öllum á sama. Hreyfing æskunnar rís þessa dagana upp og 

krefst þess að ráðamenn grípi strax til aðgerða. Unglingarnir ætla ekki að þegja meðan 

hinir fullorðnu bregðast ekki við. „Veislan er búin. Byrjið að taka til,“ hrópa þau. 

Hreyfingin Skólaverkfall fyrir loftslagið eru ein stærstu umhverfismótmæli sem enn hafa 

orðið í heiminum. Frumkvöðullinn Greta Thunberg, 17 ára sænsk stúlka, hóf baráttuna ein 

síns liðs aðeins 15 ára gömul og hefur síðan talað tæpitungulaust yfir hausamótum 

ráðamanna heims á hverri loftslagsráðstefnunni á fætur annarri. Á hana er hlustað og hún 

er verðug fyrirmynd bæði barna og fullorðinna. 

  Af staðreyndum um ört hlýnandi loftslag og gríðarleg vandamál sem því fylgja má 

vera ljóst að á nánast öllum sviðum mannlegs lífs þarf að takast á við breyttan heim, ekki 

síst við menntun og uppeldi nýrra kynslóða. Menntun sem byggist á hverfandi heimi 

neyslu og gróðahyggju dugar ekki lengur. Aðgerðir æskunnar segja okkur að þau eru 

tilbúin til að takast á við vandann. Menntastofnanir ættu að nýta sér þá vitundarvakningu, 

sem breiðist ört út. Börn og ungmenni eru móttækileg, vilja taka málin í sínar hendur og 

beinlínis þyrstir í nám sem menntar þau til aðgerða og aðferða til þess að reyna að snúa 
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þessari þróun við og lifa í betri heimi. Þess vegna er svo óendanlega mikilvægt að við 

komum til móts við æskuna með menntun sem veitir færni og þekkingu til sjálfbærs lífs. 

Hugtakið sjálfbær þróun (e. sustainable development) var fyrst skilgreint árið 1987 sem 

sú þróun sem leitast við að mæta þörfum samtímans án þess að skerða möguleika komandi 

kynslóða til að mæta sínum þörfum. Það var gert í skýrslu sem SÞ gaf út undir heitinu 

Sameiginleg framtíð okkar árið 1987 (e. Our Common Future; oft kölluð Brundtland-

skýrslan; bls. 10). Í henni voru færð fyrir því rök að neysla mannkyns væri orðin svo mikil 

að gengið væri á auðlindir jarðar og að strax yrði að hefjast handa og vinna markvisst að 

umbótum. Áhersla var lögð á að viðhald náttúrugæða og félagslegt jafnrétti yrðu að 

samþættast allri efnahagslegri framþróun þjóða og lagt til að þjóðir settu sér ákveðna 

stefnu og verkáætlun til úrbóta, þ.e. til að hefja sjálfbæra þróun (Sigrún Helgadóttir, 2013, 

bls. 9). Hugtakið sjálfbær þróun nær þannig yfir samspil manns og náttúru. Í því felst 

meira en einungis áhersla á umhverfismál og skynsamlega nýtingu náttúruauðlinda. Oft er 

talað um þrjár meginstoðir sjálfbærrar þróunar. Þær eru samfélag, efnahagur og náttúra. 

Þessar stoðir tengjast allar innbyrðis (Sjálfbær þróun, e.d.). Slík þróun snýst um að auka 

efnahagsleg verðmæti um leið og gæðum náttúrunnar er haldið við og mannréttindi alla 

jarðarbúa efld til langs tíma. 

Til að stuðla að sjálfbærri þróun verðum við að íhuga afleiðingar gjörða okkar í mun 

stærra samhengi en flestir gera nú dags daglega, og reyna að sjá fyrir afleiðingar ákvarðana 

sem við tökum á heildrænan hátt. Efnisleg gæði jarðarinnar eru takmörkuð og því kann 

neysla okkar að leiða til þess að einhver annar getur ekki notið þeirra, hvort sem það er í 

samtímanum eða í framtíðinni. Þetta heildræna sjónarmið er einn af grunnþáttunum í 

hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar (Sjálfbær þróun, e.d., sjá undirkaflann Heildarsýn og 

langtímahugsun). Sjálfbær þróun þarf þannig að eiga sér stað á heimsvísu, á öllum þáttum 

mannlegs lífs; hjá stjórnvöldum, í samfélögunum, öllum stofnunum þeirra, og hjá 

einstaklingunum sem þar búa. Markmið sjálfbærrar þróunar er að koma á sjálfbærni í 

samfélaginu og á jörðinni allri. 

 

2.1 Sjálfbærni 
Sjálfbærni merkir getu til þess að viðhalda ákveðnu ferli þannig að við getum verið viss 

um að framtíðaríbúar jarðarinnar geti gengið að auðlindum hennar jafnt og við og í sama 

ásigkomulagi (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011). Það er mikilvæg áminning um ábyrgð okkar 

um að skila til afkomenda okkar heimi með eins mörgum tækifærum og við fengum. Það 
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felur í sér að allir jarðarbúar, óháð því hvar og hvenær þeir eru fæddir, lifa eins góðu lífi og 

hægt er án þess að ganga of nærri auðlindum jarðar, öðru fólki og lífverum. Að jafna 

muninn á milli þeirra sem hafa það best og þeirra sem hafa það verst án þess að skaða líf 

og náttúru. Sjálfbærni snýst þannig ekki eingöngu um umgengni okkar mannanna við 

náttúru jarðarinnar heldur einnig um samskipti okkar hvors við annað, um það hvernig 

samfélögin eru rekin og hvernig vald er notað. Í samfélagslegu tilliti snýst 

hugmyndafræðin um jöfnuð, innan kynslóðar, á milli kynslóða og milli heimshluta. Til 

þess að ná jöfnuði þurfum við að viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð, hafa skilning á 

fjölbreytileika mannlífsins og tryggja að fjölbreyttri menningu mismunandi hópa sé gert 

jafn-hátt undir höfði. Vinna þarf bug á fátækt, stuðla að friði og tryggja lífsskilyrði og 

lífsgæði sem byggjast á sjálfbærni fyrir alla hvar í heiminum sem þeir búa (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 20). Sjálfbærni hefur þannig ekki eingöngu með 

heilbrigði jarðar að gera heldur einnig heilbrigði og hamingju íbúa hennar, eins og Kristín 

Vala Ragnarsdóttir, prófessor við jarðvísindadeild Háskóla Íslands og félagsmaður í 

Rómarklúbbnum (e. Club of Rome), bendir á í viðtali við Ríkisútvarpið: 

Sjálfbærni er að nota og um leið að viðhalda okkar náttúrulega umhverfi 
heilbrigðu. Í sjálfbærum samfélögum er höfuðáherslan á að bæði borgurum 
og náttúrunni líði vel. Ef þér líður vel ertu líklegri til að vera hamingjusamur. 
Þannig að þetta helst allt í hendur. (Kristín Vala Ragnarsdóttir, 2018) 

 

2.1.1 Lært af sögunni 
Það hefur ekki tekið mannkynið nema um 200 ár að þróa líf sitt til þeirrar ósjálfbærni sem 

við horfumst nú í augu við. Kynslóð fram af kynslóð lifðu menn að mestu í takt við 

umhverfi sitt og náttúru. Náttúruauðlindir voru nýttar í hófi, flestir lifðu af og í tengslum 

við náttúruna, hófsömu lífi þar sem allir hlutir voru vel nýttir. Flestallt sem þurfti gerði fólk 

sjálft og að kunna til verka var nauðsynlegt til að geta bjargað sér dagsdaglega. Fritjof 

Capra, stofnandi samtaka um vistfræðilegt læsi bendir á mikilvægi þess að læra af 

arfleifðinni og sögunni. Stone (2010) leggur áherslu á að við þurfum ekki að finna upp 

sjálfbær samfélög. Við getum lært af samfélögum sem hafa lifað sjálfbært í aldaraðir. Við 

getum einnig lært af sjálfbæru lífríki náttúrunnar, þar sem framúrskarandi einkenni 

lífríkisins er eðlislæg geta þess til að halda lífi. Við getum þróað sjálfbært mannlegt 

samfélag á þann hátt að tækni þess og félagslegar stofnanir styðja og vinna með getu 

náttúrunnar til að halda lífi. 

Andstæðan við sjálfbært líf forfeðranna er ósjálfbært líf samtímans, þar sem gengið 

er á náttúru og náttúruauðlindir með ofnýtingu og mengun þannig að náttúruleg endurnýjun 
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getur ekki átt sér stað. Frá því að iðnbyltingin hófst og fram á okkar tíma hefur framleiðsla 

og neysla aukist jafnt og þétt. Mennsk tilvera okkar hefur verið skilgreind út frá tengslum 

okkar við vörur í stað tengsla okkar hvers við annað og við samfélagið (Magdoff og Foster, 

2019, bls. 56). Í stað þess að sjá sjálfur um sínar dagsdaglegu þarfir er nútímafólk flest 

neytendur án hófs þar sem flestir hlutir eru nánast einnota og miklu er hent. Hófsemi og 

nýtni eru ekki í hávegum höfð í samtímanum enda virðist sem kunnátta til þess að bjarga 

sér og gera hlutina sjálfur, laga, breyta og nýta, sé á undanhaldi. 

Græðgin er einn helsti ókostur mannkyns og hófsemin er andheiti græðginnar. 
Sjálfbærni er aðferð til að koma böndum á græðgina og efla með manninum 
nægjusemi. Nægjusemi er dyggð sem bætir þann sem tileinkar sér hana og breytir 
fólki til betri vegar í umhverfismálum. Þannig eru hófsemi og nægjusemi lykilorð í 
umhverfisvernd sem allir ættu að geta tileinkað sér. (Gunnar Hersveinn, 2010) 
 

2.1.2 Þróun sjálfbærra kerfa 
Ráðamenn heims hafa hingað til haldið því fram að hægt sé að laga núverandi kerfi að 

sjálfbærni og hafa aðgerðir miðast við það. Jón Kristinsson umhverfisarkitekt (2019) er 

einn af þeim sem halda því fram að það sé ekki hægt: 

Það verður stórslys fyrir mannkynið ef við breytum ekki alveg um hugsunarhátt. 
Það er ekki hægt að breyta því kerfi sem við höfum, heldur þarf að endurskapa í 
sjálfu sér umheiminn.  

Heimskerfi kapítalismans er augljóslega ósjálfbært, meðal annars vegna kröfu þess um 

endalausa uppsöfnun auðmagns sem þýðir að framleiðslan verður stöðugt að aukast til að 

tryggja gróða, skefjalausrar eyðileggingar umhverfisins, ójafnaðar í tekjum og eignum, 

vaxandi félagslegra og vistvænna vandamála sem spretta af aðgerðum kerfisins sjálfs, og 

það ýtir undir og verðlaunar persónueinkenni sem leiða af sér slit á tengslum við 

samborgarana, við samfélagið og náttúruna. (Magdoff og Foster, 2019, bls.121–122) 

Núverandi mælikvarði á hagvöxt mælir einungis flæði fjár í gegnum hagkerfið og 

þar með fyrst og fremst aukningu á framleiðslu og neyslu en ekki þá eyðileggingu á 

náttúrunni og samfélaginu sem fylgir. Hefðbundin krafa um vöxt getur þess vegna á engan 

hátt samræmst sjálfbærni. 

Vísindamenn, hugsuðir, hönnuðir, listamenn og handverksfólk um allan heim vinna 

að þróun nýrra kerfa. Þróun sældarkerfa og hringlaga hagkerfa byggist á því að gildi og 

gildismat allra, stjórnvalda, fyrirtækja og samfélagsborgara, breytist úr neysluhyggju í 

nægjusemi. Kristín Vala Ragnarsdóttir vinnur nú með alþjóðlegum vísindahópi sem starfar 

með Bandalagi sældarhagkerfa (WE-All) við að þróa hugsun og vísa til að nálgast 
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sældarhagkerfi (e. sustainable wellbeing economy) sem mæla framfarir þjóða frekar en 

hagvöxt. 

Sældarhagkerfi hefur þau grundvallar markmið að ná sjálfbærni með reisn og sann-
girni fyrir borgara og náttúruna alla. Þetta er í áþreifanlegri mótsögn við núverandi 
hagkerfi sem eru bundin við mjög þröngt sjónarhorn af þróun, ótakmarkaðri aukn-
ingu á landsframleiðslu eða stöðugum hagvexti. (Kristín Vala Ragnarsdóttir, 2017) 

Þjóðir sem taka upp sældarhagkerfi nota samþætta vísa fyrir náttúru, efnahag og samfélag 

með það að meginmarkmiði að jarðarsamfélagið verði sjálfbært, þ.e. að það sé jafnvægi 

milli náttúru, efnahags og samfélags innan þolmarka jarðarinnar. Skilningur á eigin 

vistspori, vistspori samfélaga og þjóða stuðlar að sjálfbærri þróun og hófsemi. Þau 

samfélög sem leggja áherslu á sjálfbærni reyna að endurnýta það sem þau geta til þess að 

komandi kynslóðir geti notið þeirra auðlinda sem jörðin hefur upp á að bjóða, ekki síður en 

kynslóðirnar sem áður komu.  

Nokkur lönd hafa stigið skrefið í átt á sældarhagkerfi, t.d. Bútan, Kosta Ríka og 

Nýja-Sjáland. Stjórnvöld á Nýja-Sjálandi lögðu nýlega fram fyrstu velferðaráætlun sína. Í 

kynningu segir Jacinda Arden forsætisráðherra að það sé ekki hagvöxturinn sem skapi gott 

samfélag. Í ljósi þess eru lagðar fram fimm áherslur sem hún segir víkka skilgreininguna á 

velgengni landsins og fela ekki einungis í sér fjárhagslega heilsu heldur einnig heilsu 

náttúrunnar, fólksins og samfélagsins (Arden, 2019). Nýleg skýrsla frá World Economic 

Forum sýnir að víða á sér stað þróun úr línulaga efnahagskerfi (framleiðsla – neysla – 

úrgangur) í hringlaga kerfi (draga úr – endurnota – endurvinna) með sjálfbæra þróun að 

markmiði. Þetta felur í sér að skapa umhverfisgæði, efnahagslega hagsæld og félagslegt 

réttlæti til hagsbóta fyrir núverandi og komandi kynslóðir. Það felur í sér sjálfbæra notkun 

hráefna, framleiðslu og framleiðsluferli með lokuðum lykkjum og að taka upp sjálfbærar 

aðferðir við neyslu og þróun markaða, til þess að halda vörum í notkun (World Economic 

Forum, 2018, bls. 9).  

Hringrásarhagkerfi er leið til að hanna, búa til og nota hluti innan marka 

vistkerfisins, með það að markmiði að endurskilgreina vöxt með áherslu á jákvæðan 

ávinning samfélagsins. Að skipta um kerfi hefur í för með sér breytingu fyrir allt og alla: 

Fyrirtæki, ríkisstjórnir og borgara; borgir, vörur og störf. Með því að hanna út sóun og 

mengun, halda vörum og efnum í notkun og endurnýja náttúruleg kerfi getum við 

endurskapað nánast allt (Ellen MacArthur Foundation, 2017). Hugtakið hringlaga hagkerfi 

vísar til iðnaðarhagkerfis sem er endurnærandi af ásetningi; miðast við að reiða sig á 

endurnýjanlega orku, lágmarka, rekja og útrýma notkun eitraðra efna; útrýma úrgangi með 

vandaðri hönnun“ (Ellen MacArthur Foundation, 2017).  
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2.1.3 Heimsmarkmiðin og aðdragandi þeirra 

Þúsaldarmarkmið SÞ fyrir tímabilið 2000–2015 voru fyrsta sameiginlega tilraunin til að 

gera hnattræna áætlun um þróun. Þau náðu til átta þróunarþátta og beindust aðallega að 

þróunarríkjunum. Í öllum þáttunum þokaðist í rétt átt á tímabilinu nema einum. Það var 

markmiðið um sjálfbæra þróun. Losun koltvísýrings jókst um 50% frá árinu 1990, og fleiri 

tegundir töldust vera í útrýmingarhættu, svo aðeins tvö atriði séu nefnd (Landin o.fl., 2017, 

bls. 26). Þetta voru slæmar fréttir í ljósi þess að SÞ hafði samþykkt að áratugurinn 2005–

2014 skyldi verða áratugur menntunar til sjálfbærni (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 17). 

Munurinn milli fátækra og ríkra, sem fer vaxandi víðast hvar, á einnig sinn þátt í að hamla 

þróuninni (Landin o.fl., 2017, bls. 28). 

Heimsmarkmiðum SÞ um sjálfbæra þróun, sem fulltrúar allra aðildarríkja SÞ 

samþykktu í september árið 2015, er ætlað að taka á þessu. Nýju markmiðunum á að ná 

fyrir 2030, og er þar lögð mun meiri áhersla á sjálfbæra þróun og ekki síst hlýnun jarðar 

sem eitt mikilvægasta úrlausnarefni okkar tíma (Landin o.fl., 2017, bls. 30). Þau eru 

hugsuð sem framkvæmdaáætlun í þágu mannkynsins, jarðarinnar og hagsældar. 

Heimsmarkmiðin eru 17 talsins og undirmarkmið þeirra samtals 169. Þau eiga að örva 

aðgerðir í fimmtán ár á veigamestu sviðum fyrir mannkynið og jörðina. Þau taka bæði til 

innanlandsmála hvers ríkis og til alþjóðasamstarfs á gildistímanum. Ríkin samþykktu 

áætlun um framtíð heimsins og íbúa hans, um að binda enda á fátækt í heiminum, og um að 

berjast gegn loftslagsbreytingum og óréttlæti (Félag SÞ, 2018). Markmiðin snerta öll  

sjálfbæra þróun á einhvern hátt og sex þeirra tengjast henni beint; markmiðin um 

loftslagsbreytingar, sjálfbærar borgir, sjálfbær vistkerfi, sjálfbæra neyslu, auðlindir hafsins 

og sjálfbæra orku. Þeim er ætlað að 

mynda jafnvægi milli þriggja stoða sjálfbærrar þróunar; hinnar efnahagslegu, 
félagslegu og umhverfislegu. Innleiðing markmiðsins hjálpar til við að ná fram 
heildarþróun sem dregur úr efnahagslegum, umhverfislegum og félagslegum 
kostnaði í framtíðinni, styrkir efnahagslega samkeppnishæfni og dregur úr fátækt. 
(Félag SÞ, 2018, bls. 3) 

Fleiri og fleiri lýsa þeirri skoðun sinni að ekki sé gengið nógu langt með svona 

samþykktum og áætlunum, og eins og dæmin sanna tryggja slíkir pappírar ekki aðgerðir 

eða árangur. David Nabarro, sérfræðingur SÞ um sjálfbæra þróun og loftslagsbreytingar, 

telur að almenningsálitið og þrýstingur fólks mun vega þungt í því að umbreyta Sjálfbæru 

þróunarmarkmiðunum úr draumsýn í veruleika: 
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Markmið mitt er að tveir milljarðar manna viti af Sjálfbæru þróunarmarkmiðunum 
við árslok 2017. Ég vil virkja eina milljón manna með það fyrir augum að beita þá 
sem ákvarðanir taka þrýstingi og draga þá til ábyrgðar þar til við höfum umbreytt 
heiminum og gert hann sjálfbærari. Börn og ungmenni hafa mikilvægu hlutverki að 
gegna sem andlit félagslegrar hreyfingar, aflvaki félagslegra breytinga og fánaberar 
sjálfbærari framtíðar í þágu komandi kynslóða. (Nabarro, 2016) 

 
Þetta hefur orðið að veruleika með baráttu Gretu Thunberg og annarra barna og ungmenna 

um allan heim, sem krefjast raunhæfra aðgerða strax. Auk þess er vaxandi þrýstingur á 

stjórnvöld úr fleiri áttum um að taka fastar á vandanum. Umhverfissamtök, 

náttúruverndarsamtök og fleiri krefjast þess að stjórnvöld lýsi yfir neyðarástandi í 

loftslagsmálum. Breska þingið samþykkti í maí 2019 að lýsa yfir neyðarástandi í 

loftslagsmálum og fleiri stjórnvöld og ríki hafa gert hið sama (Ævar Örn Jósepsson, 2019).  

2.2 Sjálfbærnimenntun 
Saga menntunar til sjálfbærni sem alþjóðlegs markmiðs nær aftur til Jarðarsáttmálans sem 

árið 2002 var kynntur var á ráðstefnu SÞ í Jóhannesarborg. Greinin um fjórtánda 

grunngildi sáttmálans kveður á um að samþætta inn í formlega menntun og símenntun þá 

þekkingu, lífsgildi og hæfni sem þarf fyrir sjálfbæran lífsstíl (Sigrún Helgadóttir, 2013). Í 

framhaldinu ákvað allsherjarþing SÞ að áratugurinn 2005–2014 skyldi vera áratugur 

menntunar til sjálfbærrar þróunar og fól UNESCO verkefnið (Sigrún Helgadóttir, 2013, 

bls. 17). Tilgangurinn var að vinna að öllum gildum sem felast í sjálfbærri þróun og auka 

skilning skólafólks á sjálfbærni. Markmiðið var að reyna að breyta viðhorfum og hegðun 

fólks þannig að samfélögin verði sjálfbærari og réttlátari fyrir alla. Ríkisstjórnum 

aðildarlanda var ætlað að auka almenna vitund og þátttöku í aðgerðum með samvinnu við 

skóla, félagasamtök og hagsmunaaðila (Ingólfur Á. Jóhannesson o.fl. 2008, bls. 9). Eftir 

þetta tóku margar þjóðir menntun til sjálfbærni upp í aðalnámskrár sínar og gerðu íslensk 

stjórnvöld þetta árið 2011 (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2103). Þar segir að sú 

menntastefnan sem birt er í aðalnámskrá sé reist á sex grunnþáttum menntunar: Menntun 

til læsis, lýðræðis- og mannréttinda, jafnréttis, heilbrigðis og velferðar, sköpunar og 

sjálfbærni. Grunnþættirnir eiga að lita allt skólastarf og vera samþættir. Um grunnþáttinn 

sjálfbærni segir meðal annars:  

Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við 
viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í 
þróun samfélags. … Í sjálfbærnimenntun felst að skapa samábyrgt samfélag 
þar sem sérhver einstaklingur er þroskaður sem virkur borgari, meðvitaður 
um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum og 
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jafnræði allra jarðarbúa; náttúru og umhverfi; lýðræði, mannréttindum og 
réttlæti; jafnrétti og fjölmenningu; velferð og heilbrigði; og efnahagsþróun 
og framtíðarsýn. Í sjálfbærnimenntun felst einnig að börn og ungmenni takist 
í námi sínu á við margvísleg álitamál og ágreiningsefni. (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19–20) 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir einnig að kennsla og starfshættir innan skólans skuli 

fléttast saman við það viðhorf að markmið menntunar sé geta til aðgerða. Í því felist 

þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og það að stuðlað sé að áhuga og vilja til þess að 

börnin og ungmennin taki þátt í samfélaginu (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 21). 

Ábyrgð og frumkvæði við innleiðingu grunnþáttanna hvílir á herðum 

skólastjórnenda í samvinnu við kennara og annað starfsfólk skóla (Sigrún Helgadóttir, 

2013, bls. 4). Þannig er aðlögun sjálfbærnimenntunar að formlegri menntun alfarið á 

höndum skólanna sjálfra og þá fyrst og fremst stjórnenda. Fullyrða má að bæði skólastjórar 

og kennarar séu misvel undirbúnir að takast á við svo veigamikið verkefni. Rannsóknir og 

reynsla hafa sýnt að aðgerðir og viðbrögð skólastjóra eru mikilvæg í mótun og framkvæmd 

þróunarverkefna og breytinga í skólastarfi. Niðurstöður rannsóknar (Auður Pálsdóttir og 

Allyson Macdonald, 2010) sem gerð var til að skoða hlutverk skólastjóra við menntun til 

sjálfbærni benda til þess að skilningur skólastjóra á menntun til sjálfbærni sé veigamikill 

þáttur í því hvernig þróunarstarf innan skólans mótast. Hlutverk skólastjórans við að móta 

verklag lærdómssamfélags sé ekki bara mikilvægt heldur skipti það sköpum í þróunarstarfi 

um menntun til sjálfbærni (bls. 12). 

2.2.1 Hvað hefur áunnist? 

Nú í miðri loftslagskreppunni stendur alþjóðlega menntasamfélagið frammi fyrir þeim 

veruleika að það hefur gert of lítið og of seint (Kwauk, 2019). Þrátt fyrir vísbendingar í 

alþjóðlegum skýrslum um að menntun hafi mikilvægu hlutverki að gegna bæði við aðlögun 

að loftslagsbreytingunum og til mótvægis við loftslagsvána, hefur menntasamfélagið á 

heimsvísu gert lítið í því að efla víðtæka menntun fyrir börn og unglinga í skólum 

heimsbyggðarinnar. Í væntanlegri skýrslu Brookings um ástandið í þessum efnum verða 

þrjár ástæður tilfærðar (Kwauk, 2019). Í fyrsta lagi skortir alþjóðlega menntasamfélagið 

róttæka framtíðarsýn um menntun. Menntakerfi um allan heim halda áfram að lúta 

nýfrjálshyggju, kapítalisma og feðraveldi vestræns menntakerfis. Slíkt kerfi lítur á 

nemendur aðskilda frá heiminum og innihald námsins gerir þeim fyrst og fremst kleift að 

stjórna heiminum, ráða honum og nýta. Þetta hefur áhrif á getu nemenda til að verða 

sjálfbærir borgarar sem bera ábyrgð gagnvart fólki, náttúru, komandi kynslóðum, og til að 



 

 12 

vera ráðsmenn umhverfisins. Í öðru lagi metur alþjóðlega menntasamfélagið ekki það sem 

það mælir ekki. Engum gögnum hefur verið safnað sem sagt gætu til um hvort ríkin hafa 

þá framtíðarsýn að allir nemendur búi yfir þekkingu og færni sem þarf til að efla sjálfbæra 

þróun, þrátt fyrir tilmæli um slíkt frá UNESCO (2016). Í þriðja lagi skortir stuðning við 

kennara. Þeir eru í fremstu víglínu í kennslustofunum og eiga að vera þeir hvatamenn 

umbreytingar sem plánetan okkar þarfnast. 

Þegar litið er á þessa þætti í heild má áætla að ástæða þess að menntakerfin eru ekki 

lengra á veg komin, sé að sjálfbærnimenntun hefur aðeins verið tengd með óljósum hætti 

þeim formlegu menntakerfum sem fyrir eru og útfærslan lögð í hendur skólanna sjálfra, án 

formlegs og haldbærs stuðnings. 

2.2.2 Formleg menntun 

Áhyggjur manna af því að formleg menntun sé ekki í takt við samtímann og að slík 

menntun stuðli ekki að því að nemendur verði ábyrgir samfélagsborgarar eru alls ekki 

nýjar af nálinni. Fyrir rúmri öld benti John Dewey (1966) á mikilvægi þess að vanda vel til 

uppeldis og menntunar. Með því að stjórna athöfnum ungmenna er samfélagið að ákvarða 

eigin framtíð. Ungmenni hvers tíma móta samfélag sitt síðar meir og því á eðli þess að 

stórum hluta eftir að ákvarðast af þeirri leiðsögn sem börnum er veitt (bls. 36). Dewey 

(1859–1952) taldi að menntun gæti bætt flest samfélagsböl (bls. 79). Á ævi sinni upplifði 

hann miklar þjóðfélagsbreytingar, frá landbúnaðarsamfélagi til framleiðslu- og 

viðskiptasamfélags og – eins og við – lifði hann á tímum hraðfara hnattvæðingar. Áhyggjur 

hans endurspeglast að mörgu leyti í áhyggjum okkar nútímamanna. Til dæmis hefðu 

hugleiðingar hans um alþjóðlegar áskoranir í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar eins getað 

verið skrifaðar núna, 75 árum eftir að henni lauk: Aldrei hefur heimurinn staðið frammi 

fyrir jafn-mörgum og jafn-alvarlegum vandamálum og nú. Aldrei áður hefur heimurinn þar 

sem maðurinn býr verið svo víður og svo flókinn í samtengdum hlutum sínum (Dewey, 

1990, bls. 471). 

Aðrir hafa fjallað um hvernig áhersla á efnislega þætti hefur valdið því að fólk áttar 

sig ekki á skaðanum sem fylgir neyslusamfélagi samtímans: 

Gríðarleg framleiðslugeta hagkerfisins krefst þess að við gerum neyslu að lífsstíl, 
að við breytum kaupum og notkun hluta í helgiathafnir, að við sækjum okkur 
andlega fullnægju, sjálfsánægju í neyslu … sjálf merking og þýðing lífs okkar er nú 
tjáð á máli neyslunnar (Magdoff og Foster, 2019, bls. 52). 
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Stephen Sterling (2001, bls. 39) heldur því fram að ný-íhaldssöm öfl og 

nýfrjálshyggjuöfl hafi samfara efnahagslegri uppbyggingu tekið mörg vestræn menntakerfi 

í gíslingu og breytt menntunaráherslum undanfarna áratugi í þeim tilgangi að viðhalda 

hagvexti. Menntakerfin séu þannig byggð upp í þágu alþjóðavæðingar efnahagskerfisins og 

til að þjóna nútíma iðnaðar- og upplýsingasamfélögum þar sem áherslan er fyrst og fremst 

lögð á þjálfun nemenda sem framtíðarstarfsmanna, en minna á það hvernig eigi að lifa í 

samfélaginu (bls. 40–45). Þegar sjálfbærnimenntun er tekin upp í slíkum kerfum sé það 

gert á röngum forsendum. Nálgunin gagnvart menntun „til breytinga“ felist þar í að mennta 

fólk til að aðlagast breytingum fremur en að þróa getu þess til hafa áhrif á breytingarnar. Á 

þessu er grundvallarmunur. Sjálfbærnihugtökin eru notuð án þess að tengja þau þörfinni 

fyrir djúpstæða breytingu á gildi menntunar, forsendum hennar og starfsháttum (Sterling, 

2008, bls. 66). 

2.2.3 Umbreytandi menntun 

Ein stærsta áskorunin sem umsjónarmenn menntunar standa frammi fyrir nú á tímum er 

hvernig hægt er að rækta með börnunum okkar þá færni hugar og hjarta sem þau þarfnast 

til að skapa sjálfbær samfélög. Þá stöndum við kannski frammi fyrir spurningunni sem 

John Dewey (2000a, bls. 100) spurði fyrir rúmum áttatíu árum: Hvað þarf til að nokkuð 

eigi yfirleitt skilið að kallast menntun? Dewey lagði sjálfur áherslu á menntun í samhengi 

við raunverulega reynslu, bæði persónulega og samfélagslega. Hann telur tvær aðferðir 

takast á í kennslu- og menntunarfræðum. Annars vegar formleg menntun sem mótun að 

utan, þar sem þekkingu, aðferðum og hegðunarreglum hins fullorðna er þröngvað upp á 

barnið. Hins vegar menntun í formi þroska sem kemur innan frá og felst í tengslum milli 

náms, menntunar og persónulegrar reynslu, sem hann kallaði reynslu- og tilraunaheimspeki 

(Dewey, 2000a, bls. 35). 

Sterling er í svipuðum hugleiðingum þegar hann veltir fyrir sér hvers konar 

menntun geti talist sjálfbærnimenntun. Hann leggur til að við færum áhersluna frá því 

hvernig við menntum til sjálfbærrar þróunar í átt að dýpri áherslu á menntunina sjálfa, 

hugmyndafræði hennar, stefnu, tilgangi og venjum. Þörf sé á nýrri þekkingarfræði þannig 

að almenn viðhorf til menntunar breytist, í átt til menntunar sem innifelur og þróar 

sjálfbærni með gagnrýnum hætti. Umbreytandi menntun þar sem þroski nemandans er 

metinn, er örvaður og mótaður í samhengi við þörf hans fyrir að öðlast félagslegt, 

efnahagslegt og vistfræðilegt heilbrigði, og það er haft að leiðarljósi að þessir þættir eru 

hlutar af sömu heild (Sterling, 2001, bls. 22).  
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Ýmsar opinberar rannsóknir og skýrslur styðja þessi viðhorf. Samkvæmt nýlegri 

skýrslu um menntun fyrir framtíðina, WEFFI (McCauley, 2018), eru fá menntakerfi í 

heiminum í stakk búin til að þroska með næstu kynslóð þá hæfileika sem líklegt er að hún 

þurfi til að takast á við framtíðina. Mikilvægt sé að taka upp nýjar aðferðir sem hjálpi 

nemendum að þjálfa færni í gagnrýninni hugsun, samvinnu og vitund um hnattræn 

vandamál, svo sem loftslagsbreytingarnar. Samkvæmt skýrslunni þurfa að eiga sér stað 

mikilvægar breytingar sem tengjast samfélagslegum gildum til að móta borgara 

morgundagsins. Skýr markmið um framtíðarhæfni væru fyrsta skrefið. Styðjandi námskrár 

og matsrammar þurfa einnig að vera til staðar. Í skýrslunni er einnig lögð áhersla á 

lausnamiðað nám, að nemendur séu hvattir til að leysa erfið vandamál í gegnum sjálfstýrt 

nám, í þeim tilgangi að auka þekkingu sína.  

Nútíma-menntafræði er undir miklum áhrifum frá hugmyndum Deweys um að 

menntun þurfi að taka mið af samfélagsbreytingum og að þær miklu breytingar sem fylgt 

hafa alþjóðavæðingu og áhrif þeirra á líf okkar og umhverfi séu tilefni til breyttra áherslna. 

Í Finnlandi, sem er talið búa að einu af bestu menntakerfum í heimi, hefur skólakerfið að 

miklu leyti þróast út frá pragmatískum hugmyndum Deweys. Heimspeki Deweys um 

menntun lagði grunninn að fræðilegri, rannsóknamiðaðri kennaramenntun í Finnlandi, og 

margir skólar hafa tekið upp hugmyndir hans um menntun til lýðræðis með því að auka 

aðgang nemenda að ákvarðanatöku um eigið líf og nám í skóla (Sahlberg, 2017, bls. 184). 

Menntakerfin þarfnast kerfisbreytinga eins og hagkerfin. Þörf er á hugmyndafræði 

með nýtt sjónarhorn á raunveruleikann, sem leiðir til grundvallarbreytingar á því hvernig 

heimurinn virkar, og á vistvænni hugsun þar sem áhersla er lögð á umbreytingu frá 

samböndum byggðum á aðskilnaði og stjórnun til þeirra sem byggjast á þátttöku, 

valdeflingu og sjálfstjórn (Sterling, 2001, bls. 49). Þess vegna fela vistfræðileg sjónarmið í 

sér að leita samlegðar og samhengis milli allra þátta menntunar, siðfræði, námskrá, 

kennslufræði, stjórnunar, innkaupa og auðlindanotkunar, arkitektúrs og samfélagstengsla. 

Áherslan er á gildi á borð við virðingu, traust, þátttöku, samfélag, eignarhald, réttlæti, 

þátttökulýðræði, hreinskilni, nægjusemi, varðveislu, gagnrýni, ígrundun og tilfinningu um 

merkingu, menntun sem heldur fólki uppi, lífsviðurværi og vistfræði (Sterling, 2008, bls. 

66).  

Þess vegna er mikilvægt að menntakerfin bregðist við með menntun sem getur leitt 

okkur til sjálfbærni. Markmið slíkrar menntunar væri að móta ábyrga samfélagsborgara 

sem hafa þekkingu á vandanum, á orsökum hans og afleiðingum og búa yfir aðferðum og 

færni til að leysa hann. Það þarf siðferðilega og gildishlaðna menntun sem byggir upp 
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færni og skilning á því að í lausninni felast umfangsmiklar breytingar á lífsstíl okkar. Eins 

og Magdoff og Foster benda á: 

… það er brýnust nauðsyn að umbreyta samfélagsgerðinni og félagslegum 
tengslum í samfélaginu, menningu og hagkerfinu, og því hvernig við tengjumst 
hvert öðru sem manneskjur og hvernig við tengjumst jörðinni. (2019, bls. 119) 

Menntun fyrir sjálfbært líf ýtir undir vitsmunalegan skilning á vistfræði og tilfinningaleg 

tengsl við náttúruna. Þetta eykur líkurnar á börn okkar alist upp sem ábyrgir borgarar og sé 

raunverulega annt um að viðhalda lífi og beita vistfræðilegum skilningi sínum við að brúa 

bilið á milli mannlegrar hönnunar og vistfræðilegra sjálfbærra kerfa í náttúrunni (Capra, 

2005, bls. xv).  

2.3 Hvað felur sjálfbærnimenntun í sér? 
Menntun er mikilvægur þáttur í mótun okkar til manns. Það segir Guðmundur Finnbogason 

í bókinni Lýðmenntun árið 1903 þegar hann útskýrir að menntun snúist ekki eingöngu um 

starfsmenntun: 

… menntun hvers manns verður að metast eftir því hversu hæfur hann er til að lifa 
og starfa í mannlegu félagi, lifa og starfa þannig að líf hans verði með hverjum degi 
meira virði fyrir sjálfan hann og aðra. … Enginn getur orðið að manni nema í 
samfélagi annara manna. (1994, bls. 33) 

 
Hugmyndir hans voru í anda hugmynda Deweys sem fimm árum áður sagði:  

Ég trúi því að öll menntun eigi sér stað með þátttöku einstaklingsins í félagsvitund 
mannkyns. Þetta ferli hefst ómeðvitað nánast við fæðingu og mótar stöðugt 
hæfileika hans, gegnsýrir meðvitundina, myndar venjur, þjálfar hugsun og vekur 
tilfinningar og geðshræringar. Með þessu ómeðvitaða námi eignast einstaklingurinn 
smám saman hlutdeild í þeim vitsmunalega og siðferðilega forða sem mannkyninu 
hefur tekist að safna. (Dewey, 2000a) 
 

Báðir lýstu þeir hugmyndum sem ruddu sér til rúms í menntamálum í kringum aldamótin 

1900 um að menntun ætti að stuðla að alhliða þroska barnsins en ekki að byggjast á 

utanbókarlærdómi. Nýjar hugmyndir um menntun spruttu fram vegna örra 

samfélagsbreytinga; aukinnar iðn- og alþjóðavæðingar, tilfærslu á valdi og fé á fárra 

hendur, mikilla fólksflutninga frá Evrópu til Bandaríkjanna og kröfu um aukið lýðræði 

(Gunnar E. Finnbogason, 2010). Þessar hugmyndir höfðu víða áhrif en náðu aldrei fótfestu 

í almennum menntakerfum. Enn á ný kalla samfélagsbreytingar á nýja sýn á menntun og 

nú vegna sambærilegra áskorana. Gamla kerfið fékk að þróast áfram og hefur nú komið 

okkur fram á ystu nöf. 
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Í menntakerfi þar sem lögð væri áhersla á umbreytandi menntun, sjálfbærni og allt 

það sem felst í því hugtaki, þar gætu nýst kenningar og hugmyndir frumkvöðla á borð við 

John Dewey sem að mörgu leyti er samhljóma nútíma fræðimanna. Sterling telur að 

umbreytandi nám þurfi að vera kjarninn í stefnu og hlutverki sjálfbærnimenntunar. 

Sjálfbærni krefst skapandi, gagnrýninnar menntunar sem hjálpað getur mannlegu kerfi til 

að vinna með og innan vistfræðilegra þolmarka jarðarinnar (Sterling, 2001, bls. 44). Slíkar 

breytingar sem fela meðal annars í sér: Að læra fremur en að kenna, lífsleikni eða færni (e. 

life skills) og að læra til lífstíðar, blönduð og þverfagleg viðfangsefni (e. hybrid and 

multidisciplinary subjects), upplýsingatækni sem námstækni, opið nám og eðli þekkingar 

(e. nature of knowledge) (Sterling, 2001, bls. 44). 

David W. Orr hefur svipaðar hugmyndir og heldur því fram að við verðum að miða 

að dýpri umbreytingu á efni, ferlum og umfangi menntunar á öllum stigum, og notar um 

þetta hugtakið vistfræðilegt læsi . Það byggist á því að viðurkenna að röskun vistkerfa 

endurspegli röskun á hugsun. Það sé áhyggjuefni fyrir menntastofnanir sem stefna að því 

að bæta hugsun. Með öðrum orðum er vistfræðilega kreppan á allan hátt menntunarkreppa. 

Öll menntun ætti að vera umhverfismenntun og markmiðið er ekki bara að ná tökum á 

viðfangsefninu, heldur að tengja höfuð, hjarta og hönd til að rækta getu við að greina 

samhengið. Vistfræðilæs einstaklingur myndi að minnsta kosti hafa grunnskilning á 

vistfræði og hugtakinu sjálfbærni, og hafa að auki öðlast getu til að leysa vandamál (Orr, 

2005, bls. x-xi). 

2.3.1 Sjálfbærnimenntun í anda Deweys 

Hugsjónir og hugmyndir Deweys um menntun, reynslu og lýðræði eru að mörgu leyti 

samhljóma slíkum menntunarhugmyndum og gætu nýst sem grundvöllur fyrir nútíma 

menntun til sjálfbærni (Luff, 2018, bls. 447). Þess vegna er kominn tími til að dusta af 

þeim rykið, skoða þær og endurnýta. 

Dewey leit svo á að heimspeki ætti að vera hagnýt. Hana ætti að nýta til að hafa 

stjórn á heiminum og breyta honum. Heimurinn er í stöðugri þróun og breytingum og 

maðurinn stendur í sífellu frammi fyrir nýjum áskorunum. Við lausn á átakasviðum væru 

vitsmunir mannsins, sem þróast hafa sem hagnýtt verkfæri í lífsbaráttunni, besta 

hjálpartækið (Gunnar E. Finnbogason, 2010, bls. 50–51). Þörfin fyrir heimspeki menntunar 

er þörfin fyrir að komast að raun um hvað menntun er í raun og veru. Ef raunveruleg dæmi 

eru skoðuð komumst við að því að menntun er fyrst og fremst þroskaferli, og að þar skiptir 

ferlið ekki síður máli en útkoman (Dewey, 2010, bls. 197–198). 
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Sú menntun sem Dewey talar fyrir tengir saman náttúruna, manneðlið og 

menninguna í eina og samfellda heild (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010, bls. 108). 

Kenningar hans um reynslu- og tilraunanám eru þar lykilþáttur, þar sem nám er nátengt 

lausnaleit og miðast við að leysa vandamál á kerfisbundinn og hugsandi hátt.  

Frelsið er eitt af markmiðum menntunar, og vitsmunafrelsið „er eina frelsið sem 

hefur varanlega þýðingu“ (Dewey, 2000a, bls. 71). Þess vegna er mikilvægt að í skólastarfi 

fái nemendur frelsi til að „hugsa, velja og setja sér markmið“. Að móta sér markmið og sjá 

fyrir sér afleiðingar felur í sér vitsmunarstarf (Dewey, 2000a, bls. 71). Vitsmunafrelsið 

felst því í sjálfstjórn, í afli til að setja sér markmið og fara eftir þeim (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, 2010, bls. 111). Dewey taldi að skólaganga þar sem nemendur fá tækifæri til 

að móta nám sitt, læra í samvinnu við aðra nemendur undir handleiðslu kennarans, sé 

mikilvægur þáttur í átt að aukinni sjálfstjórn (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010, bls. 

111). Í uppeldis- og menntastefnu Deweys má finna ákveðna trú á vísindalega skynsemi og 

möguleika menntunar til að breyta samfélaginu (Gunnar E. Finnbogason, 2010, bls. 53). 

Hugsun hans snerist mikið um breytingar og framkvæmd hugmynda um breytingar, meðal 

annars í skólamálum. Breyttur skóli þýðir með tímanum breytt samfélag (Dewey, 2000b, 

bls. 20). Hlutverk skólans er að búa barnið undir óvissa framtíð. 

Að búa það undir lífið í framtíðinni merkir að gefa því sjálfstjórn; það merkir að 
þjálfa það þannig að það hafi full og frjáls not allra hæfileika sinna; að augu þess, 
eyru og hendur verði tæki sem séu reiðubúin til athafna, að dómgreind þess geti 
verið fær til að átta sig á aðstæðunum sem hún verður að starfa við, og að 
framkvæmdaröflin verði þjálfuð til að starfa á hagkvæman og skilvirkan hátt. 
(Dewey, 2010a, bls. 171) 

Sjálfur talaði hann um samfélagshverfa menntun. Skólinn skyldi vera samfélag í 

smækkaðri mynd þar sem börnum væru kynntir frumþættir samfélagsins og fengju þjálfun 

í að vera virkir þátttakendur og í lýðræðislegum samskiptum (Dewey, 2000a, bls. 13). 

Áhersla á samfélag og samvinnu er lykilatriði. Barnið er ekki einangraður einstaklingur 

heldur hluti af félagshóp sem vinnur að sameiginlegum verkefnum undir handleiðslu 

kennara. Í huga Deweys var menntun hluti af lífinu en ekki undirbúningur fyrir lífið og 

skólinn gegndi mikilvægu hlutverki í félagslegum umbótum. Skólinn á að stuðla að 

breyttum hugsunarhætti og viðhorfum svo að með tímanum verði samfélagið betra 

(Dewey, 2000b, bls. 21). Ef lögð er áhersla á sjálfstæði og gagnrýna hugsun frá unga aldri, 

þá fylgja samfélagsbreytingar í kjölfarið (Weber, 1984). 

Paulette Luff leggur áherslu á nokkur lykilatriði fengin úr smiðju Deweys fyrir 

sjálfbærnimenntun barna: Reynslunám, forvitni, gagnrýna hugsun, upplifun í náttúrunni, 
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lýðræði og þátttöku og kennslustofuna sem samfélag (Luff, 2018). Hvarvetna er lögð 

áhersla á kennarann sem leiðbeinanda í virkum samskiptum nemandans við reynslu sína 

sem stuðlar að vexti einstaklingsins og leitast við að hafa áhrif á samfélagslegar breytingar 

(Dewey, 1966).  

2.3.2 Reynsla 

Einn helsti þáttur í gagnrýni Deweys á hefðbundna skólakerfið var að sú reynsla sem 

nemendur fengu í þeim skólum hefði oft neikvætt menntunargildi. Í þessum anda spyr 

Dewey: „Hve margir tileinkuðu sér ekki sérstaka færni og kunnáttu með vélrænu stagli svo 

að dómgreind þeirra og hæfni til að haga sér skynsamlega við nýjar aðstæður var skert? 

Hve margir komu ekki til með að setja námsferlið í samband við óyndi og leiðindi?“ 

(Dewey, 2000a, bls. 37). 

Reynslunám er kjarninn í námi barna. Að læra með leik og virkri könnun 

umhverfisins er þekkingarferli sem á sér stað í félagslegu, menningarlegu og vistfræðilegu 

samhengi (Luff, 2018, bls. 448). Í sjálfbærnimenntun er þessi áhersla á reynslu mikilvæg. 

Umhverfið og víxlverkun þess á börn er mótandi fyrir framtíðarviðhorf, gildi, líðan og 

þroska einstaklinga og samfélags (Davis, 2015). 

Við lifum í heimi sem hefur mótast vegna athafna fyrri tíða manna og af því sem 

við höfum fengið í arf af verkum þeirra. Þess vegna er reynslan ekki eingöngu það sem á 

sér stað í líkama og hug hvers einstaklings, og reynsla getur aldrei orðið til í tómarúmi. 

Markmið náms liggur í framtíðinni en þekking á fortíðinni getur orðið tæki til skilnings á 

nútíðinni. Efniviðurinn er í reynslu nútíðar sem teygir sig til fortíðar. Við skiljum ekki eðli 

vandamála nútíðarinnar nema við vitum hvernig þau urðu til. Þau vandamál sem komandi 

kynslóð er neydd til þess að horfast í augu við í framtíðinni liggja í svo nánum tengslum 

við fortíðina að nemendur geta hvorki skilið þessi vandamál né bestu leiðina til að takast á 

við þau án þess að grafast fyrir um rætur þeirra í fortíðinni (Dewey, 2000a, bls. 87). 

Þannig er öll reynsla samspil ytri og innri skilyrða, sem mynda þær aðstæður sem 

við lifum í. Umhverfið samanstendur af öllum þeim skilyrðum sem móta reynsluna sem 

einstaklingurinn öðlast með samspili við persónulegar þarfir, langanir, áform og hæfileika 

(Dewey, 2000a, bls. 52–54). Nám á sér þannig stað í samhengi við daglegt líf og í stöðugri 

samverkan samskipta og umhverfis. Öll reynsla endist og nýtist áfram til frekari reynslu 

(Dewey, 2000a, bls. 50). 

Fyrir skólastarf er reynsla því grundvallaratriði sem tekur annars vegar til samfellu í 

lífsreynslu sem barnið hefur öðlast utan skólans og kemur með í skólann og hins vegar til 



 

 19 

þeirrar lífsreynslu sem barnið öðlast í skólanum og kennarinn stuðlar að (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010, bls. 61). Dewey (2000a, bls. 83) bendir á að þetta sé ekki auðveldasta 

leiðin í kennslu. Hún krefjist þess að allt námsefni eigi sér rætur innan reynslu nemenda, 

og hlutverk skólans felist þar af leiðandi í því að finna leiðir og úrræði til þess að velja þá 

tegund athafna sem þurfa að endast á frjóan og skapandi hátt í síðari reynslu. 

2.3.3 Forvitni og gagnrýnin hugsun 

Fyrir Dewey eru hugsun og ígrundun samofin reynsluhugtakinu. Með hugsun uppgötva 

menn tengslin milli orsaka og afleiðinga, og reynsla er lítils virði bregðist menn ekki við 

með ígrundun og hugsun (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 60). Dewey lagði ríka áherslu á 

mikilvægi þess að þjálfa hugsun. Hann skilgreindi bestu leiðina til að hugsa sem ígrundaða 

hugsun eða þá „tegund hugsunar sem fólgin er í því að velta einhverju fyrir sér í huganum 

og veita því alvarlega og samfellda umhugsun“ (Dewey, 2000b, bls. 41–42). Ígrunduð 

hugsun er þá keðja hugsana sem einskorðast venjulega við hluti sem eru ekki beint 

skynjaðir. Ferlið stefnir að niðurstöðu og knýr til rannsókna. Gildi slíkrar hugsunar er að 

hún undirbýr, uppgötvar, gefur hlutunum aukna merkingu og eykur sjálfstjórn (Dewey, 

2000b). Skortur á ígrundaðri hugsun getur fengið okkur til að trúa því sem er þægilegt að 

trúa og kemur þannig í veg fyrir að við tökum skynsamlegar ákvarðanir (Dewey, 2000a, 

bls. 68). 

Dewey hélt því fram að í námi barna sé mikilvægt að nýta sér meðfæddar hneigðir 

til móta góðar hugsanavenjur. Forvitni er grundvallarþáttur við útvíkkun reynslunnar og 

því upphaf þess sem á eftir að verða ígrunduð hugsun. Forvitnin knýr manninn til að sækja 

fram á við og út á við, leitast við að mynda ný sambönd, leita nýrra hluta, breyta gömlum, 

hafa yndi af upplifunum og víkka svið reynslunnar (Dewey, 2000b, bls. 76–77). Að þjálfa 

hugsun felst að hluta til einnig í því að efla viðhorf sem geta hjálpað við ígrundaða hugsun. 

Opinn hugur, laus við fordóma og venjur sem koma í veg fyrir nýjar hugmyndir, heill 

hugur og einlægur áhugi sem hjálpa til við að vinna af öllu hjarta að einhverju 

viðfangsefni og vitsmunaleg ábyrgð sem tryggir heilindi og samræmi í skoðunum og 

ábyrgð gagnvart afleiðingum (Dewey, 2000b, bls. 72; Luff, 2018, bls. 450). Þetta er 

mikilvægt fyrir jákvætt framtíðarhugarfar til lífstíðarnáms. Það er einnig mikilvægt fyrir 

skapandi og gagnrýna hugsun, sem er nauðsynleg börnum til að fást við úrlausnarefni í 

nútíð og framtíð og getur búið þau undir að takast á við áskoranir með færni til að spyrja 

spurninga og þróa lausnir (Luff, 2018, bls. 450).  
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2.3.4 Upplifun í náttúrunni 

Það er staðreynd að víða um heim hefur aðgangur barna að náttúrulegu umhverfi minnkað 

(Todd, Brophy og Marchant, 2019). Jafnframt hefur tækifærum barna til að leika sér úti og 

upplifa og kanna umhverfi sitt fækkað á síðustu áratugum. Það eru margar ástæður fyrir 

þessum breytingum, ýmis tómstundastörf og stafrænir afþreyingarmiðlar taka yfir tíma 

barna (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009) og auka 

kyrrsetu þeirra. Það er m.a. af þessum ástæðum sem margir telja að skólar hafi að öllum 

líkindum mesta möguleika til að veita börnum aðgang að náttúrulegu umhverfi (Todd o.fl., 

2019).   

Þó að sjálfbærnimenntun eigi sér rætur í umhverfismenntun þar sem áhersla er lögð 

á gildi útileikja- og náms, þá hefur áhersla á upplifun sem fæst við útiveru ekki beinlínis 

verið tengd við sjálfbærnimenntun, eða sú kenning að tíminn sem varið er til snertingar við 

náttúruna leiði til virðingar og umhyggju fyrir umhverfinu (Davis, 2015). Hugmyndir 

Deweys veita innblástur þegar hugað er að þvi læra í náttúrunni, um hana og fyrir hana. Í 

stað rómantískra hugmynda um frjálsa leiki úti bjóða þær upp á tækifæri fyrir börn til að 

meta líffræðilegan fjölbreytileika og vistfræði, til að fá raunverulega tilfinningu fyrir 

plöntum og dýrum og nota vísindalegri þekkingu (Dewey, 1908, bls. 185). Dewey er einn 

upphafsmanna þeirrar hefðar að læra úti í náttúrunni (Elliott og Davis, 2009). Fyrir Dewey 

er náttúran ekki eitthvað utan við reynslu manna heldur hafa mennirnir stöðu innan 

náttúrunnar, sem hluti hennar, og eru til í umbreytingum við náttúruheiminn (Dewey, 

1966). Í náttúrunni hafa börn einnig tækifæri til að læra með skynreynslu af ýmsum 

fyrirbærum í ríkari mæli en hægt er innandyra. Í kenningu Deweys (2000a) um reynslu og 

menntun segir hann að nám byggist á reynslu einstaklingsins og gagnkvæmum samskiptum 

við umhverfið. Hann telur að reynslan feli annars vegar í sér virkni barna og hins vegar 

ígrundun um það hvaða áhrif þessi virkni geti haft. Í umhverfis- og sjálfbærnimennt er 

mikil áhersla lögð á þátttöku barna í ákvörðunum sem tengjast umhverfi þeirra (Breiting, 

2008). Lögð er áhersla á að valdefla börn, gefa þeim færi á að öðlast reynslu til að þau geti 

breytt ýmsu í umhverfi sínu sem varðar þau sjálf (Davis, 2015). 

Í samantekt fjölda rannsókna á áhrifum náttúrunnar á nám eftir Kuo, Barnes og 

Jordan (2019) kemur fram að reynsla sem tengist náttúrunni og nám sem byggist á náttúru í 

daglegu skólastarfi barna stuðli að markvissara námi. Reynsla úr náttúrunni styrkir ekki 

aðeins fræðilegt nám, heldur virðast hún ýta undir persónulegan þroska og efla 

umhverfisvitund nemenda. Náttúran getur eflt nám með því að bæta athygli nemenda, létta 

á streitu, auka sjálfsaga, svo og áhuga og ánægju af námi og hreyfingu. Náttúrureynsla 
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virðist einnig geta skapað rólegt og öruggt samhengi til náms og samvinnu og ýtt undir 

sjálfstjórn og námsárangur. Í þokkalega rólegu umhverfi eykst þátttaka nemenda og 

samvinnan verður hlýrri, sem gefur börnunum meira frelsi til að eiga samskipti sín á milli, 

mynda tengsl og brúa bæði félagslegan og menningarlegan mun. Niðurstöðurnar benda auk 

þess til breytinga á eiginleikum eins og þrautseigju og gagnrýninni hugsun, og til aukinnar 

hæfni til forystu og samskipta. Nemendur virðast hafa meiri getu til að takast á við 

áskoranir og dafna, jafnvel við slæmar aðstæður, og búa að efldum bjargráðum. Ennfremur 

eru mörg dæmi þess að nemendur sem eiga erfitt með einbeitingu í skólastofunni komi 

fram sem leiðtogar í náttúrulegu umhverfi. Niðurstöður Kuo og félaga benda til þess að 

reynsla af náttúrunni hjálpi börnum að öðlast þá færni, viðhorf og hegðun sem mest er þörf 

á 21. öldinni og nauðsynlegt er að vera gæddur í heimi sem breytist hratt. Það er kominn 

tími til að taka náttúruna alvarlega sem auðlind til náms, koma náttúru og náttúrutengdri 

kennslufræði að í menntun og meta ávinning grænna útisvæða og grænna veggja í 

skólastofum. Skólastjórnendur ættu að styðja viðleitni kennara til útikennslu, fara reglulega 

í vettvangsferðir og vera í samstarfi við nærumhverfi- og náttúru. 

2.3.5 Lýðræði og þátttaka 

Þegar Dewey var að þroskast sem fræðimaður fyrir meira en öld stóð –eins og nú – tímabil 

mikillar hnattvæðingar þar sem heimurinn var að verða minni og sífellt samtengdari. Hann 

hafði því svipaðar áhyggjur og margir nú á tímum af því hvaða áhrif slíkar breytingar 

hefðu á getu okkar til að rækta og næra lýðræðisleg og félagsleg samskipti (Hytten, 2009, 

bls. 401). Hann fullyrti að lýðræði ætti alltaf að þróast í tengslum við viðfangsefni 

samtímans og að hugmyndin um lýðræði þyrfti að vera í stöðugri endurskoðun, líkt og þær 

pólitísku, efnahagslegu og félagslegu stofnanir sem byggjast á lýðræði (bls. 396).  

Dewey var sannfærður um að rætur lýðræðisins liggi í manngerð einstakra borgara 

og samvinnu þeirra. Lýðræðishugtak Dewey vísar til tiltekins samvistarforms frekar en 

afmarkaðrar leiðar til að taka ákvarðanir (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Lýðræði er því miklu 

meira en pólitískt kerfi. Lýðræði er fyrst og fremst lífsstíll og kjörform félagslegs lífs þar 

sem borgarar eru þátttakendur sem vinna saman að því að finna lausnir til að leysa 

vandamál sem varða bæði vöxt hvers og eins og ræktun almannaheilla. Samvinna er 

nauðsynleg til að koma jafnvægi á réttindi borgaranna og með samfélagslegri ábyrgð má 

leitast við að skapa auðgandi lifnaðarhætti í sátt við aðra (Hytten, 2009, bls. 403). 

Lýðræðisleg þátttaka er því ekki fyrst og fremst spurning um þátttöku í ákvörðunum á 
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opinberum vettvangi, heldur er hún mun almennari (bls. 403). Hún er þannig leið til að 

vera gerandi í eigin lífi.  

Í sjálfbærnimenntun er lýðræðismenntun mikilvæg þar sem viðhorf, gildismat og 

siðferði eru ríkir þættir, og samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna gerir þá færa um 

að taka þátt í að móta samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær. Samanber þessi orð í 

aðalnámskrá: „Áhersla er lögð á að lýðræðislegir skólar geti þannig tekið þátt í að skapa 

samábyrgt og sjálfbært samfélag“ (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 21). 

2.3.6 Námsumhverfi og samfélagsleg áhersla 

Skoðun Deweys á menntastofnunum sem samfélagi sem fóstrar, byggir upp með 

samskiptaferlum og sameiginlegum aðgerðum, og stuðla þannig að þróun stærra samfélags 

sem er verðugt, vinalegt og samstillt (Dewey 1900, bls. 24), fer saman við hugmyndir um 

sjálfbærnimenntun. Skólinn er smækkuð mynd af breiðara samfélagi og staður þar sem 

hægt er að læra samfélagsleg gildi. Sameiginleg reynsla í einföldum félagslegum 

athöfnum, þar með talin hagnýt reynsla við að búa til hluti í verklegum athöfnum, stuðlar 

að skilningi á siðferðilegu hlutverki og skuldbindingu gagnvart öðrum og náttúrunni (Luff, 

2018, bls. 452).  

Á 21. öld getur menntandi reynsla barna, sem teygir sig til nærsamfélagsins, verið 

áhrifamikil með tilliti til færni, gilda og viðhorfa til siðferðis, sem skila sér í hegðun bæði í 

nútíð og framtíð (Luff, 2018, bls. 452). Dewey taldi að menntun væri fyrst og fremst 

félagslegt ferli þar sem barnið er þátttakandi í gegnum sameiginleg áhugamál og verkefni 

sem stefna að sameiginlegum markmiðum (Luff, 2018, bls. 452). Í námsumhverfi þar sem 

börn læra og leysa vandamál saman sem samfélag þarf að líta á börn sem sjálfstæða 

einstaklinga. Nemendur ættu að geta verið uppteknir í vinnunni við að smíða sína eigin 

þekkingu með persónulegri merkingu, frekar en þekkingu kennarans (Schiro, 2012). 

Menntunarreynslan nær ekki aðeins yfir fræðilegan vöxt, heldur ekki síður vitsmunalegan, 

félagslegan, tilfinningalegan, líkamlegan og andlegan vöxt barnsins (Schiro, 2012). Dewey 

(2000a, bls. 68) lagði áherslu á að þegar litið væri á menntun sem félagslegt ferli ætti 

kennarinn að vera hluti hópsins og líftaug hópsins sem samfélags. Hlutverk hans væri að 

leggja sig fram við að virkja áhugasvið og þarfir nemenda og skapa skilyrðin til að þroska 

hæfileika þeirra. Rannsóknir sýna fram á mikilvægi áhuga og ástríðu þegar kemur að því 

að leggja á sig vinnu og þjálfun til að öðlast reynslu, ná árangri og færni. Í slíku 

námsumhverfi þar sem nemendur vinna með og við hlið góðs leiðbeinenda skiptir öllu máli 
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að fá tækifæri til að finna sín áhugasvið þar sem ástríða, þrautseigja og gróskuhugarfar býr 

að baki (Hermundur Sigmundsson, 2019). 

2.4 Textíll og sjálfbærni 
Textílhlutir eru stór hluti af okkar daglega lífi. Miklu stærri en flestir gera sér grein fyrir. 

Öll eigum við mikið af mismunandi fatnaði fyrir ólík tækifæri og aðstæður. Auk þess er á 

heimilum okkar alls kyns textíll til ýmissa nota. Þrátt fyrir það gerum við okkur fæst grein 

fyrir því hversu mikil neikvæð áhrif textílframleiðsla og neysla hefur á náttúruauðlindirnar 

og umhverfi okkar. 

Textíl- og tískuframleiðsla er næstmesti mengunariðnaður heimsins. Tíundi hluti 

allrar kolefnislosunar mannkynsins kemur þaðan. Þessi iðnaður er næstmesti notandi vatns 

í heimi og flókin framleiðsluferli hans skapa margvísleg önnur umhverfisvandamál 

(McFall-Johnsen, 2020). Á ári hverju eru framleiddar um 150 milljarðar flíka, sem svarar 

til 20 flíkum á hvert mannsbarn í heiminum (Umhverfisstofnun, 2019). Neysla á fatnaði er 

gífurleg og hefur aukist um 60% frá árinu 2000. Heildarhluti koltvísýringslosunar 

framleiðslunnar á heimsvísu er talinn vera um 5% (umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

2019). Hver Íslendingur kaupir að meðaltali um 17 kíló af textílvöru á ári, og er það um 

þrisvar sinnum meira en meðal-jarðarbúinn. Undanfarin ár hefur fatasóun aukist mikið hér 

landi, og árið 2016 hentu Íslendingar tæplega 6.000 tonnum af textíl og skóm eða um 17 

kílóum á mann. Vefnaður er auðlind sem ekki á heima í urðun. Samt sem áður endar 

meirihlutinn, eða um 60 prósent, annaðhvort í urðun eða brennslu. Aðeins 40 prósent fara í 

endurnotkun eða endurnýtingu (umhverfisstofnun, 2019). Líftími hverrar flíkur styttist 

stöðugt. Það eykur sóun sem er mikið vandamál fyrir heiminn allan. 

Tískuiðnaðurinn með áherslu á skynditísku (e. fast fashion) byggist á því að 

framleiða fötin eins ódýrt og fljótt og auðið er og fá fólk þannig til að kaupa á tiltölulega 

lágu verði, nota flíkina nokkrum sinnum, henda síðan og kaupa aðra. Mikilli framleiðslu 

fylgir slæm nýting náttúrulegra gæða og ódýrri framleiðslu fylgja lág laun og slæmur 

aðbúnaður verkafólks sem vinnur við framleiðsluna, yfirleitt í fátækum þróunarlöndum. 

Þetta er ekki sjálfbært líkan fyrir umhverfi okkar (Still, 2017). Hverri einustu flík fylgir 

gífurlegt umhverfisspor, hvort sem hún endar í endurvinnslu eða urðun. Talsverð losun 

gróðurhúsalofttegunda fylgir því að flytja fatnað heimshorna á milli en kolefnisfótspor 

flíkurinnar hefst strax við ræktun og framleiðslu efnisins. Heilmikið af efnum og 

auðlindum þarf til framleiðslu vefnaðarvöru. Fyrst í ræktarlandinu, vatn, skordýraeitur og 

ýmislegt fleira. Við iðnaðarframleiðsluna sjálfa er einnig mikið notað af vatni og 
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skaðlegum efnum sem skilað er út í umhverfið þar sem þau valda umhverfisspjöllum og 

hafa neikvæð áhrif á lífsgæði fólks. Litun á textíl er til dæmis önnur helsta ástæða 

mengunar hreins vatns á eftir landbúnaði (Perry, 2018). 

Pólýester er vinsælasta efnið í tískufatnað en þegar fatnaður úr pólýester er þveginn 

í þvottavélum losna örtrefjar og bæta við vaxandi magn af plasti í heimshöfunum. Lítil 

sjávardýr borða örtrefjarnar sem síðan færast upp matvælakeðjuna til fiska og skelfisks og 

enda síðan í mönnum (Perry, 2018). Bómull er annað vinsælt efni í tískuiðnaði. Gífurlegt 

magn vatns, áburðar og alls kyns eitraðra varnarefna er þörf við ræktun, og að auki er 

bómullarplöntunni erfðabreytt til þess að auka vöxt og koma í veg fyrir að skordýr leggist á 

plöntuna (Perry, 2018). 

Undanfarna áratugi hefur tískuiðnaðurinn verið skólabókardæmi um línulega 

framleiðslu og neyslu. Auðlindir eru illa nýttar, lítið tillit tekið til umhverfisáhrifanna og 

lítið sem ekkert hugað að lausnum vegna úrgangsins sem fylgir þessari framleiðslu á 

nánast einnota vörum. Mikil verðmæti fara forgörðum, bæði vistfræðilega og efnahagslega. 

Hins vegar á sér stað jákvæð þróun í átt að hringlaga kerfi og er er vaxandi í öllum iðnaði, 

ekki síst í textíl- og tískuiðnaði. Talað er um hringlaga tísku, þegar framleiðslan er byggð á 

meginreglum sjálfbærni og hringlaga efnahagslífs, á sér stað í hringrásum, og miðast við 

að viðhalda gæðum efna og að ekkert fari til spillis. Hringlaga tísku má skilgreina sem 

fatnað, skó og fylgihluti, hannaða og framleidda af ábyrgð hvað varðar efni, 

framleiðsluferli og sölu, notaða eins lengi og mögulegt er í verðmætasta formi sínu sem í 

lok líftíma síns endar í lífríkinu með öruggum hætti (Brismar, 2017). Með öðrum orðum: 

Tískuvöru ætti að hanna með góða endingu, lágmarks eituráhrif, niðurbrjótanleika, 

endurvinnslu og gott siðferði í huga. Á sama hátt ætti að framleiða efnin úr 

endurnýjanlegum og endurvinnanlegum auðlindum með siðferðilegum hætti. Þar að auki 

ætti að nota textílhlutina eins lengi og mögulegt er, með góðri umönnun, viðgerðum, 

endurnýjun og hlutdeild margra notenda með tímanum (með leigu, endursölu, skiptum 

o.s.frv.). Eftir það má endurhannaðar hlutina til að gefa efninu og hlutunum nýtt líf. Að 

lokum ætti að endurvinna og endurnýta efnið og íhlutina til framleiðslu nýrrar vöru. Ef 

þetta er óhæft til endurvinnslu ætti að þjappa lífræna efninu saman og gera úr því 

næringarefni fyrir plöntur og aðrar lífverur í vistkerfinu. Á heildina litið ætti líftími 

vörunnar ekki að leiða til umhverfis-, félags- eða efnahagslegs skaða heldur stuðla að 

jákvæðri þróun og vellíðan manna, vistkerfa og samfélaga í heild (Brismar, 2017). 

Þetta er að sjálfsögðu æskileg jákvæð þróun en nú um stundir liggur helsta 

tækifærið til að draga úr umhverfisáhrifum textílframleiðslu í því að lengja líf fatnaðarins 
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sem við klæðumst. Að lengja virka notkun fatanna um níu mánuði eða lengur myndi draga 

úr kolefnis-, vatns- og úrgangssporum um 20–30%. Að lengja virka notkun um þrjá 

mánuði myndi leiða til 5–10% lækkunar (Why love your clothes?, e.d). Ætla má að um 

þriðjungur fatnaðar á heimilum hafi ekkert verið notaður í eitt ár. Þess vegna felast miklir 

möguleikar í því að neytendur nýti betur það sem þeir eiga nú þegar. 

2.4.1 Textílmennt og sjálfbærni 

Í textílmennt er fjallað um efni og aðferðir textíls. Námsgreinin og aðrar verkgreinar eiga 

sér langa sögu. Markmið þessara greina hefur bæði verið að „búa nemendur undir verkleg 

störf og einnig stuðla að alhliða þroska þeirra“ (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 152). Í þessum greinum hefur lengst af verið þjálfuð færni og byggð upp 

verkkunnátta. Að þessu leyti mætti halda því fram að textílmennt hafi alltaf haft að 

markmiði að stuðla að sjálfbærni. 

Dewey (2010b) lagði áherslu á gildi verkmenntar í námi barna í samhengi við þær 

víðtæku breytingar sem þá (eins og nú) höfðu orðið á samfélaginu í formi iðn- og 

alþjóðavæðingar. Hann fjallaði um það óformlega nám sem átti sér stað fyrir iðnbyltingu 

þegar heimilið var einnig framleiðslustofnun og heimilisiðja var stunduð til að sinna öllum 

þörfum heimilismanna. Börn lærðu vinnubrögðin smátt og smátt í félagslegum samskiptum 

við hina fullorðnu. Tengslin voru bein og persónuleg og leiddu til virkrar þátttöku í 

vinnunni. Í störfunum „fólst stöðug þjálfun í athugun, hugvitssemi, skapandi 

ímyndunarafli, rökhugsun og veruleikaskyni sem fékkst með beinni snertingu við 

raunverulega hluti“ (Dewey, 2010b, bls. 184). Hin menntandi öfl voru stöðugt að verki.  

 Það sem Dewey talar hér um fyrir rúmum 120 árum á enn betur við núna, á tímum 

gífurlegrar neysluhyggju. Óformlegt nám og reynsla sem felst í að börn læri vinnubrögð í 

félagslegum samskiptum við fullorðna er hverfandi. Bæði hefur störfum sem unnin eru á 

heimilum fækkað, og nánast horfið á sumum heimilum, og samvera barna og fullorðna 

hefur sömuleiðis minnkað mikið af ýmsum ástæðum. Kunnátta til að halda hlutum lengur í 

notkun hefur glatast með aukinni neyslu og biluðum hlutum er yfirleitt hent. Börn koma 

flest í skólann með litla reynslu af verklegum störfum og að sama skapi minni þjálfun í öllu 

því sem Dewey nefnir. Þessu fylgir að börn hafa minni tilfinningu fyrir uppruna hlutanna 

sem við notum dagsdaglega. Þessi þróun eykur gildi kennslu verkgreina í skólum þar sem 

koma má að einhverju leyti til móts við það að þetta óformlega nám á sér ekki lengur stað á 

heimilunum.  
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Með breyttum neysluvenjum, óhóflegri neyslu og í ljósi þess hversu 

óumhverfisvænn textíl- og tískuiðnaðurinn er, er eðlilegt að áherslur í textílmennt breytist 

til víðtækari áherslu á sjálfbærni. 

Í textílnámi er mikilvægt að nemendur greini, meti og setji textíl í samhengi við 
umhverfi, menningu, listir, nýsköpun og hagnýtingu þekkingar. Í textílmennt er 
unnið með efni af ólíkum toga allt frá umhverfisvænum hráefnum til mengandi 
iðnaðarvöru. Þess vegna er mikilvægt að huga að umhverfisvernd og 
umhverfisvitund og stuðla að endurnýtingu og sjálfbærni. (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 158) 

Fatnaður og tíska er stór hluti af því hvernig ungt fólk skilgreinir sig. „Textílmennt er ríkur 

þáttur í félagslegum veruleika þar sem einstaklingarnir skapa sér persónulegan stíl í 

klæðnaði í nánasta umhverfi sínu en auk þess læra þeir að búa til afurðir sem hafa 

persónulegt gildi“ (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 158). Stór hluti 

neytenda skynditísku og merkjavöru er ungt fólk, þar á meðal skólanemar. Þörfin á því að 

breyta viðhorfum til skynditísku og neyslu fatnaðar er brýn og menntun getur gegnt þar 

lykilhlutverki. Í Bretlandi leita skólar til góðgerðasamtaka til að fræða nemendur um 

skynditísku og umhverfis- og samfélagsleg áhrif textílúrgangs. Dæmi um slík samtök eru 

TRAID (slóð: https://www.traid.org.uk/) sem vinna að því að minnka fatasóun og koma í 

veg fyrir fataúrgang. Samtökin vilja dýpka skilning nemenda og fá þá til að hugsa á 

gagnrýninn hátt um það hvaða hagsmunaaðilar bera ábyrgð á umhverfislegum og 

félagslegum áhrifum tískuiðnaðarins og hvað er hægt að gera við því (Still, 2017). Á 

Íslandi höfum við aðgang að öllum börnum í gegnum námsgreinina textílmennt til þess að 

gera það sama. 

 

2.4.2 Gildi list- og verkgreina fyrir sjálfbærninám og sjálfbært samfélag 
Margt bendir til að með aukinni áherslu á sjálfbæra lífshætti aukist gildi handverks. 

Neysluhagkerfið byggist á tengingu við hluti og vörur sem skaða jörðina og stuðlar að eins 

konar lærðu hjálparleysi, eins og Katherine Wilson (2019) orðar það. Hlutum er hent 

hugsunarlaust þegar þeir bila og fáir búa yfir þekkingu og færni til að halda þeim við. 

Hagkerfi sem byggist á handverki og viðgerðum eykur hins vegar virðingu fyrir 

efnislegum hlutum. Í handverki býr gildi vinnunnar, samskipti, merking, minning og að 

mörgu leyti arfur okkar. Úrelding hluta hindrar aðgang okkar að fortíðinni. Það eru tengsl á 

milli þess hvernig samfélagið meðhöndlar efnislega hluti og þess hvernig það kemur fram 

við fólk (Wilson, 2019). 
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Nútímatækni hefur valdið því að fólk gleymir þeirri fjölbreyttu þekkingu sem felst í 

því að framleiða eitthvað sjálfur með líkama sínum. Með auknum tækniáherslum 

vanrækjum við áþreifanlega reynslu og vinnu sem byggir upp kunnáttu með höndum, 

augum, eyrum og öðrum skilningarvitum og hefur stýrt sköpunargáfunni frá fyrstu dögum 

mannkyns (Marchand, 2019). Áherslan í mörgum skólum og menntastofnunum á tölvur og 

tækni getur verið skaðleg í þessu samhengi og færir okkur sífellt lengra frá líkamlegri 

vinnu. Þegar við skipuleggjum menntakerfin þarf að hafa í huga að það að gera 

(framkvæma) og hugsa er samtvinnað, sem ekki var ljóst við mótun núverandi 

menntakerfis. Samfélagið og skólarnir þurfa að endurmeta skilgreininguna á því hvað 

þekking er. Þekking er ekki bara það sem finnst í bókum, heldur einnig að vinna verkefni 

þar sem áþreifanleg líkamleg þekking er notuð. Að gera eitthvað fallegt er tjáning á 

þekkingu (Marchand, 2019). 

 List- og verkgreinar geta haft margvíslega þýðingu fyrir sjálfbærnimenntun. Jafnvel 

þótt það ætti að vera auðvelt að tengja hugmyndir um handverk og þá víðtæku reynslu sem 

handverk gefur af sér fyrir sjálfbærari framtíð virðast tækifærin til þess að tengja þær 

hugmyndir við sjálfbærnimenntun hafa verið vannýttar. Hofverberg, Kronlid og Östman 

(2017) hafa rannsakað tengsl handverks við menntun til sjálfbærrar þróunar. Tilgangurinn 

var að kanna skapandi framlag sem handverksstarfsemi getur gefið af sér til 

sjálfbærnimenntunar. Í niðurstöðu rannsóknarinnar kemur fram að list- og handverksiðkun 

hefur í gegnum tíðina haft tilgang og þýðingu fyrir menntun, sjálfbæra lifnaðarhætti og 

samfélög. Með list- og handverksiðkun öðlast nemendur margs konar reynslu og færni. 

Þeir öðlast hagnýta færni sem felst í því að vera sjálfbjarga, við að búa til eitthvað hagnýtt 

og varanlegt með því að vera skapandi, nota tæki á árangursríkan hátt og stjórna og fá 

skilning á öllu ferlinu. Með því að ná tökum á aðferðum, vinnubrögðum, öðlast þekkingu 

og efnisvitund má nýta færnina til að umbreyta samfélaginu, svo sem með því að skapa 

hluti sem endast. Þeir öðlast fagurfræðilega færni sem felst í því að læra að upplifa gleði á 

meðan fallegir hlutir eru skapaðir. Og þeir öðlast andlega færni sem hlýst af því að vinna 

með höndunum og felst í því að þróa með sér sjálfstjórn, vellíðan og læra að gera eitthvað 

vel fyrir eigin sakir. Andleg færni felur einnig í sér að læra hvernig á að þróa umhyggju 

fyrir öðrum, umhverfinu og að vaxa saman í félags- eða samfélagslegri þátttöku 

(Hofverberg o.fl., 2017). 

Þýðing þessa fyrir sjálfbærnimenntun er margvísleg og getur stuðlað að getu 

námsmanna til að grípa til aðgerða í umhverfis- og sjálfbærnimálum. Það að búa til 

varanlega hluti og hafa hæfileika til að bjarga sér, laga og lagfæra, má til dæmis líta á sem 



 

 28 

pólitíska aðgerð gegn neysluhyggju í nýfrjálshyggjuþjóðfélagi. Ennfremur sem pólitískt 

verkefni um að snúa aftur til náttúrunnar, sameina handverk og tækni við vistfræðilega 

heimsmynd, skapa vellíðan, finna upp ný efni, vera skapandi, deila og styðja aðra, verða 

fullkomnari útgáfa af sjálfum sér, taka ábyrgð á samfélaginu og umhverfinu og gera 

heiminn að betri stað. 

Með nýrri skilgreiningu á handverki gætu skapast ný úrræði og ný gildi fyrir 

sjálfbært samfélag, bæði félagslega og umhverfislega (Kuijpers, Popa, Kroezen, 2019). Að 

framleiða færri og endingarbetri hluti hefur umhverfislegan ávinning. Handverkskunnátta 

ýtir auk þess undir viðgerðir og endurvinnslu. Umhverfislegur ávinningur er augljós. 

Handverk getur sparað náttúruauðlindir og dregið úr úrgangi. Rannsóknir hafa auk þess 

sýnt að viðgerðir vekja tilfinningu fyrir umhyggju, kveikja stolt, efla hópkennd og auka 

borgaralega þátttöku (Wilson, 2019). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er greint frá þeim aðferðum sem notaðar voru við öflun gagna, greiningu og 

úrvinnslu. Einnig er gerð grein fyrir viðmælendum, stöðu þeirra og þeim forsendum sem 

lágu að baki vali á þeim. 

 

3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 
Rannsóknin er unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð. Eigindlegar rannsóknir eru 

fjölbreytilegar en eiga sammerkt að leitast við að skilja og lýsa tilteknum mannlegum 

fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þær má rekja til hugmynda og kenninga (til 

dæmis hughyggju, fyrirbærafræði og samskiptakenninga) þar sem áhersla er lögð á að hver 

og einn sé virkur túlkandi veruleikans (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Af þeim ástæðum er 

eingöngu hægt að útskýra athafnir fólks með því að afla gagna um hvaða merkingu það 

leggur í eigin aðstæður og reynslu. Það er gert með því að afla gagna um það hvernig fólk 

túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Aðferðin felst í að fylgjast með fólki í daglegu umhverfi 

sínu og taka viðtöl þar sem spurningar og svör eru ekki á stöðluðu formi heldur miðast við 

það að fá viðmælanda til að lýsa reynslu sinni og upplifun (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

Eigindlegum rannsóknum er ætlað að nálgast heiminn í náttúrulegu umhverfi sínu 

(ekki í sérhæfðu rannsóknarumhverfi eins og rannsóknarstofum) til að skilja, lýsa og 

stundum útskýra félagsleg fyrirbæri innan frá með nokkrum mismunandi aðferðum; meðal 

annars með því að greina reynslu einstaklinga eða hópa. Reynslan er oft tengd lífssögu 

einstaklinga eða (daglegum eða faglegum) venjum; vinnubrögðunum getur líka verið ætlað 

að greina daglega þekkingu, frásagnir og sögur (Flick, 2007).  

Rannsókn mín byggir á aðferð lífssögurannsóknar. Þær eru ein tegund 

ævisögulegra rannsókna (e. biographical methods). Lífssögurannsóknir byggjast á ævi og 

lífsreynslu fólks sem tekur þátt í rannsóknunum og rekja uppruna sinn til mannfræði- og 

félagsfræðilegra rannsókna sem stundaðar voru á fyrri hluta 20. aldar í Chicago. 

Lífssögurannsóknir veita rannsakandanum tækifæri til að setja sig inn í og skilja lífssýn, 

gildi, viðhorf og tilfinningar þátttakendanna og félagslegt umhverfi þeirra, og efla um leið 

þann sem segir sögu sína (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013). Fræðimenn sem fjallað hafa um 

lífssögur halda því fram að narratífar rannsóknir, þ.e. rannsóknir þar sem grunngögnin eru 

byggð á því að fólk segi sögu sína eða lýsi ákveðnum þáttum úr ævi sinni geti svipt 

hulunni af mannlegri reynslu og því hvernig maðurinn skapar sitt eigið líf. Þeir telja að 

sagan, frásöguformið, veiti aðgang að hugsun sögumannsins (Bruner, 1987). Hver maður 
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er einstakur og því sé sérhver saga einstök og menningin sem sagan gerist í hefur áhrif á 

sögurnar. Sögurnar eru því ekki bara persónulegar heldur líka nátengdar því menningarlega 

samhengi sem þær verða til í (Kelly, 1969). 

Þau lykilhugtök narratífra rannsókna sem nýtt eru í þessari rannsókn byggjast á 

skilningi Clandinin og Connellys (2000). Þau halda því fram að rannsóknir í 

félagsvísindum grundvallist á því að kanna reynslu og að reynsla sé upphaf allra 

félagsfræðilegra rannsókna og lykilhugtak þar. Þau tengja reynsluhugtakið við Dewey og 

áherslu hans á að reynsla sprettur af reynslu sem leiðir til frekari reynslu. Þau Clandinin og 

Connelly hafa rannsóknarlegan áhuga á lífi fólks, hvernig það lifir lífi sínu og um leið 

hvaða merkingu það leggur í reynslu sína. Aðferðin er því leið til að skilja reynslu: 

Segja má í hnotskurn að takist okkur að skilja hvernig við sem manneskjur sköpum 
merkingu úr reynslu okkar með því að segja sögur um atburði í lífi okkar, gæti það 
fært okkur þekkingu sem má nota til að auka vald okkar og stjórn á gerðum okkar, 
með það fyrir augum að færa okkur „verkfæri“ til að breyta þeim ef hugur okkar 
stendur til þess. (Lilja M. Jónsdóttir, 2007, bls. 744) 

3.2 Inntak rannsóknar 
Ég velti fyrir mér eigin reynslu og hvað úr henni hefur ýtt undir sköpunarþörf, áhuga minn 

á nýtni og sjálfbærni og leitt mig til sjálfbæra lífshátta í lífi og starfi. Í framhaldinu að því 

hvernig menntun og reynsla stuðli best að sjálfbærum lífsháttum. Til að bæta við 

upplýsingum umfram þessa sjálfskoðun ákvað ég að beita viðtalsrannsókn og skoða líf 

annarra kvenna sem hafa unnið með textíl og sjálfbærni líkt og ég í minni vinnu. 

Niðurstöðurnar ber ég saman við eigin reynslu, svo sem þegar ég spyr hvað í reynslu þeirra 

stuðlaði að því að þær hafa haft sjálfbærni að leiðarljósi í sínu lífi. Í viðtölunum leita ég 

svara við því hvað þær eru að gera núna í starfi, listsköpun og lífi, og hvort finna má 

eitthvað sameiginlegt í reynslu þeirra sem getur rímað við hugmyndir mínar um mikilvægi 

áherslna á reynslu og skapandi hugsun í námi barna. 

Yfirspurningin er: Hvernig getur textílmennt sem felur í sér listsköpun og handverk 

ýtt undir skapandi og gagnrýna hugsun og verið þáttur í að ala upp ábyrga 

þjóðfélagsþegna? 

Í ljósi undanfarandi fræðilegrar umfjöllunar í ritgerðinni um sjálfbærni og 

sjáfbærnimenntun leita ég í rannsókninni svara við þessum spurningum: 

• Hvað úr reynslu viðmælenda, svo sem úr æsku, uppeldi eða menntun, hefur helst 
haft áhrif á skapandi og gagnrýna hugsun sem hefur leitt þá til sjálfbærra 
vinnubragða? 

• Hvað úr reynslunni hefur mótað vitund um nýtni og sjálfbærni? 
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• Hvað einkennir viðhorf þeirra og hvernig mætti nýta þá þekkingu í 
sjálfbærnimenntun? 

3.3 Viðtöl 
Aðferðir við gagnasöfnun í lífssögurannsóknum eru að mörgu leyti líkar öðrum 

rannsóknaraðferðum innan eigindlegrar hefðar (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013). Viðtöl sem 

rannsóknaraðferð fela í sér að rannsóknargögnum er aflað með beinum orðaskiptum (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Í gegnum samtöl kynnumst við fólki, reynslu þeirra, tilfinningum og 

vonum og veruleikanum sem það býr í. Viðtöl eru samtöl sem hafa tilgang og 

rannsakandinn skipuleggur, skilgreinir og stjórnar (Kvale, 1996). Einkenni lífssöguviðtala 

er að lögð er áhersla á að hafa þau opin. Í því felst að undirbúnar spurningar eru hafðar til 

viðmiðunar en framvinda viðtalsins og flæðið ræður för, viðtalið flokkast því sem 

hálfstaðlað eða óstaðlað. 

Óstöðluð viðtöl (e. unstructured interviews, in-depth interviews) hafa þann tilgang 

að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks, segir Steinar Kvale (1996). Eigindlegt 

rannsóknarviðtal sé ekki opið samtal en byggist heldur ekki á formlegum spurningalista. Í 

slíku viðtali er leitað túlkana og skýringa á meginþemum í lífi viðmælandans. Spyrjandinn 

skráir og túlkar það sem sagt er og hvernig það er sagt. Viðtöl teljast til 

gagnasöfnunaraðferða eigindlegrar aðferðarfræði. Þau snúast um að laða fram lýsingar á 

sammannlegum reynsluheimi og leitast er við að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra eigin 

sjónarhóli (Helga Jónsdóttir, 2013). Viðtölin felast í samræðum þar sem umræðuefnið er 

ákveðið fyrirfram en innihald samræðnanna ekki. Rannsakandi ræðir á jafnréttisgrundvelli 

við viðmælanda sinn um atburði, hugrenningar, tilfinningar, hegðun, skynjun, vonir, 

væntingar og annað sem skiptir þátttakendur máli (Helga Jónsdóttir, 2013). Slíkri 

þekkingaröflun hefur verið líkt við ferð þar sem ferðalangurinn ferðast, skoðar landslag, 

ræðir við fólk og endursegir það sem ber fyrir augu og eyru (Kvale, 1996). 

Rannsóknargögn eru hið talaða orð, sem við úrvinnslu er umbreytt í ritaðan texta. 

Stöðluð viðtöl með lokuðum spurningum eiga ekki við í lífssögurannsóknum. Í 

rannsókninni er notað form hálfopinna viðtala og áhersla lögð á að viðmælandinn fái að tjá 

sig án inngripa rannsakanda eins mikið og kostur er á. Reynt er að hafa frásagnir 

viðmælanda í sem mestu flæði og sem minnst reynt að grípa inn í með beinum 

spurningum. Rannsakandinn reynir samt sem áður að styðjast við punkta eða spurningar 

sem hann hefur skrifað fyrirfram og passar eftir bestu getu að hafa spurningar opnar og 

víðar. Hlutverk rannsakandans er að hlusta, skilja, greina og túlka í samvinnu við 
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viðmælandann. Eitt einkenni lífssögurannsókna er samvinna rannsakanda og sögumanns. 

Rannsakandi er hluti af rannsókninni og saga hans hefur áhrif þótt sú saga sé allajafna 

aldrei sögð (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013). 

3.4 Þátttakendur og val þeirra 
Rannsóknin byggist á einstaklingsviðtölum við þrjár rosknar lista- og handverkskonur sem 

eiga sameiginlegt að hafa verið brautryðjendur á sviði textíls, ýmist hönnunar, listsköpunar 

og menntunar eða alls þessa. Lífssögurnar verða skoðaðar til að kanna hvernig líf, menntun 

og reynsla hefur haft áhrif á störf þeirra, lífssýn og hugmyndir um listsköpun og menntun. 

Ég fékk leyfi hjá öllum viðmælendum mínum að fjalla um þær undir nafni og sýna myndir 

af verkum þeirra til að skýra mál þeirra betur. Þar sem þær eru þekktar fyrir verk sín er 

ekki raunhæft að gæta nafnleyndar.  

Ellen Svava Stefánsdóttir (f. 1922) hefur alveg frá barnæsku á Seyðisfirði verið 

mikill safnari og séð not fyrir alla þá hluti sem aðrir eru vanir að henda. Hún er lífskúnstner 

og hefur á ævi sinni skapað allt úr engu; fatnað á börnin sín, teppi og ábreiður úr 

afgöngum, brúður úr sokkum, gömlum fatnaði og drasli, garðhúsgögn úr grindverki og 

sumarbústað úr kassafjölum. Sjálf segist hún bara alls ekki geta hent.  

Kristín Jónsdóttir frá Munkaþverá (f. 1933) hefur öll fullorðinsár sín helgað sig 

myndlist og gert tilraunir bæði með aðferðir og fjölbreyttan efnivið, gjarnan textíl. Hún 

þróaði einstaka aðferð við þæfingu ullar sem hún vinnur áfram með ýmsu móti. Í verkum 

sínum sækir Kristín innblástur í náttúru og menningu Íslands, oft til að fanga stemningar úr 

fortíðinni. Hún fjallar um landslag, örnefni, bæjarnöfn, árstíðir, tíma, sögu og samband 

manns og náttúru í nútíð og fortíð. Verk hennar vekja umhugsun um siðferðileg álitamál og 

ábyrgð okkar gagnvart náttúru og menningu. 

Sigrún Guðmundsdóttir (f. 1948) segist vera með þræði í blóðinu, enda allt frá 

barnæsku umvafin textíl og tók þátt í textílvinnu með bæði móður og ömmu. Hún hefur 

kennt textíl og aðrar listgreinar í 35 ár, lengst af við KHÍ og menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Hún hefur líka tekið þátt í fjölda hönnunar- og listsýninga á Íslandi og erlendis. 

Undanfarin ár hefur hún unnið að verkefninu Söfnun skólahandavinnu í textíl. Markmiðið 

er að varðveita þann hluta skóla- og menningarsögunnar sem lýtur að handavinnukennslu í 

áranna rás. Auk þess er hún mikill safnari og á mikið safn textílefna og nýtir hvern einasta 

spotta í sköpun sína og nemenda sinna. 
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3.5 Gagnaöflun 
Þegar viðmælendur höfðu samþykkt að taka þátt í rannsókninni var ákveðinn staður og 

tími fyrir viðtölin. Viðtölin fóru fram á vinnustofum viðmælanda, sem í öllum tilvikum var 

á heimili þeirra. Þetta var mikilvægur hluti þess að öðlast innsýn í vinnu og verk 

viðmælenda, fyllti út í mál þeirra og auðveldaði samtalið. Ástæðan var einnig sú að 

viðtölin voru tekin upp á stafrænan myndmiðil með það fyrir augum að nýta hluta efnisins 

og birta í stuttum myndskeiðum á námsvefnum fyrir kennara og nemendur, sem áhugavert 

efni um hvernig aðrir vinna og hugsa. Myndefnið er þannig hluti af rannsókninni og kemur 

að gagni við greiningu viðtalanna. 

Viðtölin fóru fram á haustdögum 2019. Fyrstu tvö viðtölin voru upphaflega hugsuð 

sem stutt myndskeið á námsvefnum og tekin áður en rannsóknarhugmynd var fullmótuð. 

Samfara afritun þeirra, mætti segja að rannsóknarhugmyndin hafi þróast og ljóst orðið að 

efnið var til þess fallið að vera þáttur af rannsókninni þótt viðtalsramminn væri á þeim tíma 

ekki fullmótaður.  

Samtölin hefjast með því að ég segi frá verkefni mínu, áhuga mínum á 

sjálfbærnimenntun og tilfinningu minni fyrir því að menntun sem byggist á því að 

nemendur fái sjálfir að reyna sig, og þar sem lögð er áhersla á forvitni, áhuga, tilraunir, 

sköpunarþrá, handverk og verkkunnáttu, geti verið það form menntunar sem við leitum 

eftir til að ala upp ábyrga samfélagsborgara. Í framhaldinu langi mig til að ræða hvort 

eitthvað í þeirra æsku og mótunarárum hafi með ljósum eða óljósum hætti leitt þær til 

þeirra lífs- og vinnuhátta sem einkenna vinnu þeirra. Gert sé ráð fyrir að viðtölin verði eins 

opin og kostur er á en eftirfarandi viðtalsrammi hafður til hliðsjónar ef samtalið fer að 

leiðast í aðrar áttir: 

• Hvernig upplifðir þú nám á grunnskólagöngu þinni? Textílnám? Hvernig stóðst 
skólinn væntingar þínar? 

• Telur þú að eitthvað úr reynslu þinni frá æsku og uppeldi hafi leitt þig til skapandi 
starfa – og sjálfbærra starfshátta? Segðu mér frá því. 

• Er eitthvað í reynslu þinni sem nýtist þér í sjálfbærum vinnubrögðum (t.d. úr æsku, 
uppeldi eða menntun)? 

• Hvernig kom það til að þú fórst að vinna með sjálfbærni (t. d. nýta og endurvinna)? 
• Segðu mér frá viðhorfum þínum til umhverfisverndar, loftslagsbreytinga og 

sjálfbærni –hvernig birtist það í verkum þínum og vinnu? 
• Hversu mikilvægt telur þú að temja sér sjálfbærni í lífi og starfi? 

 
Viðtölin afritaði ég frá orði til orðs og voru þau á bilinu 45–60 mínútna löng. 
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3.6 Greining gagna og úrvinnsla 
Niðurstöðurnar nota ég til að komast nær því að ná meginmarkmiðum þessarar rannsóknar, 

að öðlast þá þekkingu og skilning sem fylgir því að beita sjálfbærum vinnubrögðum – sem 

á við um listsköpun viðmælendanna þriggja. Allar hafa þær unnið í textíl, þann efnivið sem 

ég þekki best.  

Viðtölin voru tekin upp á stafrænan myndmiðil, síðan afrituð og minnispunktar 

skráðir með hugleiðingum og athugasemdum strax að því loknu, og reynt var að greina frá 

á sem skýrastan hátt. Að því loknu voru viðtölin marglesin, kóðuð, flokkuð og greind í 

þemu með hliðsjón af rannsóknarspurningunum. Með því að marglesa gögnin á nákvæman 

hátt jókst skilningur minn á reynslu og viðhorfum viðmælenda. Greint er frá með orðum 

þeirra sjálfra. Með því að öðlast innsýn í vinnuferli lista- og handverkskvennanna og hvata 

þeirra til listsköpunar met ég hvað þær eiga sameiginlegt og hvernig hægt sé að læra af 

þeim, og legg áherslu á slík verkefni í námsvefnum. Með þeim hætti tengi ég eigin reynslu 

sem textílkennari við niðurstöður viðtalanna og nýti við uppbyggingu námsvefjarins sem er 

kjarni þessa meistaraverkefnisins. Því má segja að rannsóknin þjóni tilgangi 

þarfagreiningar. Reynsla viðmælendanna úr æsku og uppeldi, starfi og einkalífi setja mark 

sitt á hugsun þeirra, faglega þekkingu og framkvæmd í listsköpun og daglegu starfi. 

Við úrvinnslu gagna var lögð áhersla á að ná fram viðhorfum og sýn viðmælenda á 

mikilvægi eigin reynslu, á tækifæri þeirra í æsku, uppeldi og menntun til að skoða, 

rannsaka og prófa sig sjálfur áfram. Tilgangurinn var að varpa ljósi á það hvernig skapandi 

og gagnrýnin hugsun þroskast. Í framhaldinu skoðaði ég og mat hvort og hvernig það hefur 

leitt viðmælendur til sjálfbærra starfshátta. Við greiningu gagnanna reyndi ég að vera 

meðvituð um eigin áhrif á rannsóknina. 

3.7 Trúnaður og meðferð gagna 
Í eigindlegum rannsóknum er oft unnið með viðtalsniðurstöður undir dulnefni þá á það eins 

og áður segir ekki við hér þar sem um þekkta einstaklinga er að ræða. Frá upphafi útskýrði 

ég fyrir þátttakendunum í hverju þátttakan fælist og hvernig upplýsingar um þær myndu 

birtast, bæði í ritgerðartextanum og í myndbandi á námsvefnum. Ég útskýrði að þeim væri 

heimilt að hætta við þátttöku hvenær sem væri og að þeir fengju tækifæri til að sjá 

myndböndin og lesa afritin yfir, og draga til baka einstaka þætti ef þeim þætti ástæða til. 

Listakonurnar skrifuðu undir skjal þar sem þær gáfu fullt samþykki sitt til þátttöku. Á 

skjalinu kemur fram að ég fari með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og að einungis ég og 
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leiðbeinandi minn fái aðgang að þeim gögnum. Þar sem rannsóknin hefur jákvæð áhrif á 

vettvang og þróun skólastarfs vegur framkoma einstaklinganna þyngra en nafnleyndin. 

3.8 Greiningarlykill 
Greiningarlykillinn Connecting the dots er nýttur til að svara því hvernig námsaðferðir 

henta best fyrir sjálfbærnimenntun sem undirbýr ungt fólk til þess að verða virkir og 

upplýstir borgarar sem stuðla að umhverfislegri, félagslegri og efnahagslegri sjálfbærni. 

Kanadísku fræðimennirnir Stan Kozak og Susan Elliot þróuðu lykilinn sem er hugsaður 

sem rammi fyrir verkefni sem hafa sjálfbærnimenntun að markmiði. Hann byggist á sjö 

meginþáttum sem allir miðast að því að nemendur læri að bera virðingu og ábyrgð fyrir 

umhverfinu, eigin lífsháttum og getu til aðgerða. Í ferlinu er reynt að hafa þessar aðferðir í 

takt við þá námshæfileika sem taldir eru ómissandi á 21. öld, þar á meðal samvinnu, 

sköpunargáfu, samskipti og gagnrýna hugsun. Með greiningarlyklinum er reynt að tengja 

þá mörgu punkta sem nauðsynlegir eru til að ná samfelldri heimsmynd. Að tengja 

umhverfis-, efnahags- og félagsleg málefni innan námsgreina og þvert á námsgreinar. Að 

tengja nemendur hvern við annan, heimilislíf, skóla, umhverfi sitt og samfélag. Að tengja 

þekkingu, færni og sjónarmið með þátttöku og aðgerðum nemenda. Að búa til 

þýðingarmikið samhengi til að takast á við tölur, læsi, eðli og aðrar væntinga í námi 

(Kozak og Elliot, 2011). 

Greiningarlyklinum er skipt í sjö meginþætti sem miðast við að nemendur læri að 

bera ábyrgð á og virðingu fyrir umhverfinu, beita gagnrýninni hugsun og hafa trú á eigin 

getu. Lykillinn getur hjálpar kennurum að greina námsefnið, átta sig á hvað þarf að gera og 

hvernig sé best að vinna að hverjum þætti fyrir sig. 

 

 
Mynd 1. Kozak og Elliot hafa sett upp myndrænt hugkort sem þeir nota til greiningar verkferla sem stuðla að 

menntun til sjálfbærni (Kozak og Elliot, 2011). Íslensk þýðing: Ásthildur B. Jónsdóttir. 
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Niðurstöður viðtalanna eru greindar út frá áhersluþáttunum sjö sem tilheyra 

greiningarlyklinum: 

1. Samfélagið sem skólastofa. Námsefni tengt við málefni sem snerta líf nemenda. 

Tækifæri utan skólastofu, í umhverfinu og í samfélaginu nýtt til kennslu. Staðfestir gildi 

nærumhverfisins og tengir nám við það sem við þekkjum best úr daglegu lífi. 

2. Samþætting. Í sjálfbærnimenntun er mikilvægt að samþætta þekkingu og færni úr öllum 

námsgreinum. Getur leitt til dýpri skilnings sem nær yfir félagslegar, efnahagslegar og 

vistfræðilegar víddir. 

3. Læra til gagns. Nota það sem lært er í þágu annarra. Verkefni sem gerð eru í þágu 

umhverfis eða samfélags og leiða af sér getu til aðgerða. Hagnýt verkefni þar sem 

ávinningurinn er bæði nemendanna og samfélagsins.  

4. Tengsl við raunveruleikann. Raunveruleikatengsl eru dregin fram, raunverulegir hlutir, 

atburðir, reynsla/upplifun eða aðstæður til að takast á við hugtök, vandamál eða málefni. 

Að tengja nám við það sem er mikilvægt fyrir líf nemandans og samfélagið. Að vinna að 

raunverulegum verkefnum gerir nám merkingarbært og tengir námið við lífið. Nemendur 

tengja betur og finna sjálfir að verkefnið skiptir máli fyrir þau sjálf og samfélagið. 

5. Skoða önnur sjónarhorn. Gefur markvisst mismunandi sjónarhorn með tilliti til 

námsreynslu. Hvetur til gagnrýnnar hugsunar og skoðunar á gildum. Mikilvægt að 

nemendur skoði marga möguleika á lausnum, niðurstöðum og aðferðum. Að þeir reyni að 

gera sjálfir. 

6. Spurningar. Umræður í tengslum við verkefnin, sem virkja nemendur og hvetja til 

spurninga sem nemendur (og kennari) reyna að svara í sameiningu. Vekur hugsun og nýjar 

hugmyndir. 

7. Deila ábyrgð. Ábyrgð færð smám saman frá kennara til nemenda við ákvörðun um hvað 

er lært, hvernig það er lært og hvað er metið. Þróar sjálfs- og hópvitund og venjur sem 

hjálpa nemendum til að taka meiri ábyrgð á eigin námi. Jafningjafræðsla þar sem 

nemendur eru hvattir til þátttöku og að hjálpast að. Að deila ábyrgð kennir þeim lýðræði og 

umburðarlyndi. 

3.9 Réttmæti og áreiðanleiki 
Til þess að meta gögn sem rannsókn byggist á eru tvö hugtök notuð, réttmæti (e. validity) 

og áreiðanleiki (e. reliability). Þau eru notuð sem nokkurs konar mælikvarði á gæði 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211).  
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Ytra réttmæti snýr að því hvort alhæfa megi um niðurstöður rannsókna. Ekki er 

hægt að búast við að niðurstöður úr eigindlegum rannsóknum megi yfirfæra á aðra hópa 

eða aðstæður og er lesandanum þá eftirlátið að dæma um hvort eigin aðstæður séu svo líkar 

þeim sem verið er að skoða að þær gætu yfirfærst þangað (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Réttmæti í óstöðluðum viðtölum hefur mismunandi merkingu eftir því út frá hvaða 

sjónarhorni eigindlegrar aðferðafræði er unnið. Ekki er einfalt að skilgreina réttmæti þegar 

gengið er út frá því að rannsakandinn sé virkur þátttakandi við að skapa rannsóknargögnin 

og að reynsla hans og þekking endurspeglist í gögnunum og rannsóknarferlinu (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Bent hefur verið á nokkur atriði sem talin eru tryggja réttmæti. Má nefna 

að lögð sé áhersla á að rannsakandi geri grein fyrir eigin reynslu og bakgrunni og þeim 

aðferðafræðilegu forsendum sem hann byggir á. Stundum er rætt um réttmæti í þeim 

skilningi að rannsakandinn upplifi frásögn viðmælenda með sem líkustum hætti og 

viðmælandi sjálfur. Þetta má reyna að tryggja með því að staðfesta skilning rannsakanda á 

því sem fram kom í viðtalinu. Beinar tilvitnanir í rannsóknargögn gera lesanda betur kleift 

að átta sig á réttmæti gagnanna (Kvale, 1996). Viðtöl fela í sér mannleg samskipti og þess 

vegna er ekki hægt að tryggja réttmæti þeirra með tæknilegum aðgerðum. Siðferðileg 

skírskotun hvetur rannsakandann til að fylgja þeim aðferðafræðilegu forsendum sem hann 

lagði upp með og að vera heiðarlegur, nákvæmur og trúr þátttakendum (Helga Jónsdóttir, 

2013). Lincoln og Guba (1985) leggja til að trúverðugleiki sé notaður sem mælikvarði á 

sannleiksgildi eigindlegra rannsóknarniðurstaðna. Þau telja rannsóknarniðurstöður 

trúverðugar þegar þær sýna góðar lýsingu eða túlkun á mannlegri reynslu og sá sem hefur 

sömu reynslu þekkir hana sem sína eigin, eða þá aðrir þekkja reynsluna þegar þeir upplifa 

hana eftir að hafa kynnst henni í rannsóknargögnum.  

Áreiðanleiki byggist á möguleikum á að endurtaka rannsóknina við sem líkastar 

kringumstæður (Flick, 2007). Í eigindlegum rannsóknum er hins vegar ekki hægt að gera 

ráð fyrir að hægt sé að hægt sé að endurtaka veruleikann á sama hátt og því ekki raunhæft 

að tala um traustleika rannsókna út frá sama skilningi og áreiðanleika eða 

endurtekningargildi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Lincoln og Guba (1985) telja að ef 

trúverðugleika er náð sé það í sjálfu sér ávísun á að rannsókn sé traust, þar sem réttmæti og 

áreiðanleiki fari saman. 
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4 Niðurstöður 

Rannsóknin og námsvefurinn spretta af starfi mínu með börnum og unglingum í 15 ár og 

áhuga mínum á breyttum áherslum í námi, meðal annars aukinni áherslu á 

sjálfbærnimenntun. Á þessum tíma hef ég skoðað og velt fyrir mér hvernig nemendur 

tileinka sér þekkingu og færni. Með óformlegum hætti hef ég reynt að finna þá eiginleika 

sem nemendur sem gengur vel búa yfir. Eitthvað í reynslu þessara barna er að hjálpa þeim. 

Smám saman hef ég áttað mig á að þættir sem eru eðlislægir öllum börnum, ekki síst 

forvitni, sköpunarþörf og framkvæmdagleði, sé drifkraftur þessara nemenda. Hins vegar 

virðast sífellt fleiri börn ekki hafa tækifæri til að þroska með sér þessa þætti í daglegu lífi. 

Veruleiki barna hefur breyst mikið undanfarna áratugi. Í samfélagi þar sem flest 

snýst um peninga og neyslu er lítið pláss fyrir börn. Börn hafa ekkert hlutverk og æskan 

ekkert gildi í sjálfu sér (Heckmann og Gjerding, 2011). Á þeim árum sem ég hef verið í 

kennslu hef ég séð hvernig tækni hefur umbreytt heimilum, aukin neysla gerir að verkum 

að foreldrar vinna meira og börn eru vistuð á stofnunum lungann úr deginum. Samvera og 

athafnir með fjölskyldunni er orðin að afmörkuðum gæðatíma. Hlutir sem alltaf hafa 

tilheyrt daglegu lífi okkar og verið aflvaki athafnasemi, sköpunar og bjargráða mannsins, 

svo sem verkkunnátta og handverk, hafa smám saman horfið úr lífi margra barna með 

sífellt aukinni neyslu. Neyslan snýst ekki bara um neyslu alls konar vöru heldur einnig 

neyslu þjónustu og afþreyingar. Störfum sem fjölskyldan innti af hendi á heimilum í 

sameiningu hefur fækkað og afþreying er keypt. Tími barna er skipulagður og frelsi þeirra 

til frjálsra leikja þar sem þau geta reynt á forvitni, ímyndunarafl, rannsóknir og eigin 

sköpun er á undanhaldi. Um leið hefur margt vikið sem börn fyrri tíma upplifðu og 

öðluðust af dýrmæta reynslu af. 

Breytingar á lífi okkar hafa gerst hratt og við gerðum okkur lengi vel ekki grein 

fyrir afleiðingunum sem eru auðvitað mun víðtækari en hér var fjallað um, svo sem á á 

líðan og heilsu. Margir kennarar og fræðimenn hafa bent á að blanda af tæknilegum og 

menningarlegum breytingum hafi neikvæð áhrif á þroska vaxandi fjölda barna. Þar á meðal 

er Sue Palmer (2006), breskur kennari og rithöfundur, sem heldur því fram að börn nú á 

tímum upplifi það sem hún kallar „eitraða barnæsku“. Palmer nefnir nokkrar ástæður, svo 

sem færri tækifæri til frjálsra útileikja, áreiti frá tækni og skjánotkun, markaðsvæðingu 

æskunnar og áherslu á mælanlegan árangur eða próf. Annar breskur fræðimaður, Ken 

Robinson (2013), talar um þrjá grundvallarþætti til að mannshugurinn nái að blómstra: 

Taka þurfi mið af fjölbreyttum hæfileikum nemenda og leggja jafna áherslu á listir, 
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mennsku og líkamlegt nám. Gefa þarf nemendum tækifæri til að uppgötva og næra kraft 

ímyndunarafls og forvitni. Og vekja kraft sköpunar. Menntun þurfi að taka mið af þessu en 

nú á tímum stangist þessir þættir á við ríkjandi menntunarhætti. 

4.1 Læra til gagns: Mótandi æska, uppeldi, umhverfi og reynsla 
Ég var alin upp við nýtni og að gera hlutina sjálf. Lærði til verka með því að fylgjast með 

foreldrunum vinna mismunandi verk sem til skamms tíma var algengt að unnin væru á 

heimilum. Alls konar störf; laga, dytta að, breyta og bæta. Börnin lærðu af hinum fullorðnu 

og fengu að taka þátt í alls kyns heimilisstússi. Þannig lærði ég að vera óhrædd við að 

prófa mig áfram við að leysa mismunandi verk, lærði að bjarga mér. Viðmælendur mínir 

hafa svipaða reynslu. Sigrún rifjar upp hvernig hún lærði ung með því að fylgjast með 

mömmu sinni vinna og hvernig það hafði mótandi áhrif á störf hennar á fullorðinsárum. 

Ég ólst upp með tuskum og þráðum og blúndum og einhvern veginn fékk ég þetta 
strax inn í blóðið. Ég elskaði bara að fá að skoða, handleika, fylgjast með mömmu 
þegar hún var að sauma. Þegar mamma var að sauma á okkur, þá náttúrulega réð 
hún fyrst sniðunum. Það var óskaplega fljótt sem ég var farin að hafa skoðun á því 
hvernig flíkurnar áttu að vera í laginu. Sem sagt, sniðin og formin. Við fórum inn í 
efnabúðir og það var heillandi heimur - algjörlega. Hvernig tölunum var raðað, og 
efnisstrangarnir. Ég hef líka unnið út frá því, líka bara í myndlistinni. 

 
Þessi sterka minning, hvernig ég gleypti þetta í mig þegar mamma var að sauma og 
ég sat bara og horfði á sporin renna undan vélinni og hugsaði með mér: Guð, hvað 
þetta er gaman. Nú get ég gert allt. Nú get ég búið til föt og allt. Og lærði á vélina. 
Mér var aldrei bannað, alltaf þetta frelsi. Fara í saumavél þegar ég vildi og fékk þær 
tuskur sem ég vildi. Þannig að þessi þörf, tuskuþörf, ég bara fæddist með hana. Ég 
held ég sé með þræði í blóðinu. 

 
Minningar Sigrúnar um hvernig hún lærði af og með mömmu sinni hefur hún nýtt sér í 

uppeldi eigin afkomenda og í störfum sínum sem kennari: 

Þessi þarna [mynd 2] er gott dæmi um samvinnu. Mér finnst það svo mikilvægt að 
gefa sér tíma með börnunum. Þau sitja við hliðina á manni, fylgjast með og eru að 
gera það sem þau vilja. Það sem þau ráða ekki við, þá horfa þau á handverkið, 
handverk ömmunnar, og læra af því og við ræðum um það á meðan. Mér finnst það 
svo geysilega mikilvægt. 

 
Hún saknar þess hve sjaldan tími gefst til þess háttar vinnubragða í skólanum: 

Og þá að grunnskólanum. Þetta er ekki hægt þar. Stundum náttúrulega náum við 
tali af börnum. Og svo eru sumir í sérkennslu líka. Þannig að það koma tímabil - en 
mér finnst svo mikilvægt að þau sjái aðra vinna líka og vinni með öðrum, vinni 
saman. 
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Mynd 2. Dýr gert úr ló. Sigrún Guðmundsdóttir með barnabarni. 

 
Kristín lýsir því hvernig umhverfið sem hún ólst upp í hafði áhrif á sköpun hennar frá 

barnsaldri og á störf hennar og líf. Hún ólst upp á miklum sögustað, þar var kirkja og í 

henni altaristafla og fleiri myndir, og hún man enn vel eftir myndunum sem voru á 

veggjunum á bæjunum í kring. 

 
Ég held einmitt að ég hafi grætt svo mikið á því að alast upp á svona mannmörgu 
heimili þar sem alltaf var eitthvað að gerast. Það var til dæmis kona föðurbróður 
míns sem átti prjónavél og hún var að prjóna. Hún hafði sköpunargáfu og bjó til 
munstur. Ég er eiginlega viss um að hún var ein fyrsta sem ég vissi um sem fór að 
prjóna lopapeysur. Þær voru svolítið öðruvísi en seinna og mér fannst alltaf mjög 
spennandi að sjá hana í þessu. Ég var svolítið erfitt barn að ýmsu leyti. Ég var svo 
ákveðin og hafði lýst því yfir þegar ég var fimm ára gömul að ég ætlaði að verða 
listmálari þegar ég yrði stór af því ég hafði séð myndir í blöðum eftir Kristínu 
Jónsdóttur listmálara og var alnafna hennar. Svo var það líka það að mér fannst líka 
gaman að teikna svo ég hugsaði með mér: Kannski get ég orðið eins og hún, en ég 
ætla bara ekki að segja neinum frá því strax. Ég skreytti kúaskýrslurnar hans pabba 
og hvað sem var. Haldin óslökkvandi þrá sem jókst með árunum. 

 
Fyrsti dagurinn í farskólanum hafði áhrif á myndlist hennar til frambúðar: 

En fyrsta daginn í skólanum þótti mér mjög merkilegt þegar Sigurður [kennarinn] 
hengdi stórt landakort á töfluna. Eftir að hafa unnið mikið með landakort, örnefnin, 
árnar og vötnin finnst mér að sennilega geti ég rakið það allt til þess þegar ég 
byrjaði í skóla og sá þetta stóra landakort. Í texta- og örnefnaverkunum er eflaust 
tenging við barnæskuna fyrir norðan, við söguna og gamla fólkið sem ég ólst upp 
með og sagði okkur sögur og fór með kvæði. Það þótti mér strax heillandi. 

 
Þegar ég var barn léku börn sér mest úti við og reyndu að finna sér eitthvað til að fást við. 

Leikirnir snerust oftar en ekki um rannsókn á umhverfinu og náttúrunni og að skapa sér 

hús og hýbýli úr alls kyns fundnu dóti; í grjótinu í fjörunni eða spýtnarusli. 
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Innanstokksmunir voru samtíningur af aflóga hlutum, krukkum og dósum og þvílíku. Þetta 

gerði mig að miklum safnara. Ég sé endalausa möguleika til ýmissa nota fyrir allt mögulegt 

og það gerir að verkum að ég horfi á gaumgæfilega á umhverfi mitt, bæði hið stóra og 

smáa. Meðal einkenna skapandi huga eru einmitt söfnunarárátta og að skoða umhverfið 

(Robinson, 2013).  

 Viðmælendur mínir hafa svipaða sögu að segja. Ætla má að reynsla Sigrúnar hafi 

mótað lífssýn hennar: 

 
Frá því ég byrjaði að draga andann [hef ég verið safnari] – á þessum tíma þá 
saumaði mamma allt á okkur. Ég ólst upp með tuskum og þráðum og 
blúndum og einhvern veginn fékk ég þetta strax inn í blóðið. Ég elskaði bara 
að fá að skoða, handleika, fylgjast með mömmu þegar hún var að sauma. 
Koma við efnið - áferðina - litina - mynstrið - efnistegundina. Og svo var 
náttúrulega algjör draumur þegar mamma sagði: Þú mátt eiga þetta. Þá fór ég 
að safna í svona kassa eins og þetta spennubox [mynd 3] sem er frá því ég 
var níu ára. Litla kassa, stærri kassa og hinar og þessar dollur og svona. 

 

 
Mynd 3. Spennubox Sigrúnar 

 
Ellen segir frá því hvernig hún lék sér í fjörunni og á öskuhaugunum, kannaði umhverfið 

og hirti upp hluti sem hugsanlega mætti nýta og gera eitthvað úr: 

Ég bara get ekki hent. Svo fór ég nú eiginlega að sálgreina mig þegar ég var orðin 
svona gömul og hugsaði með mér: Ég hef nú kannski verið hálfgerður furðukrakki. 
Skemmtilegasti staðurinn sem ég fór á var að ganga í fjörunni, ég átti heima á 
Seyðisfirði, og vera á öskuhaugunum. Enda voru ekki takmörk fyrir því sem ég 
hirti. Ég man að einu sinni hirti ég vírrúllu - þetta var bara gaddavír. 
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Og Kristín var líka safnari, og fékk skömm í hattinn fyrir að vilja engu fleygja. Hún lýsir 

nærumhverfi sínu sem fjörgaði ímyndunarafl hennar svo að hlutir sem hún fann öðluðust 

ný tækifæri: 

Við krakkarnir lékum okkur í gamla bænum og þarna var líka mikið af tóftum sem 
við vorum mikið að leika okkur í og ég man enn eftir tilfinningunni af því að 
strjúka eftir þeim til að vinna áferðina og formið. 
 

4.2 Þekkingarleit: Mikilvægi spurninga 
Reynsla mín af því að hefja starf sem list- og verkgreinakennari var svolítið eins og að vera 

kastað í djúpu laugina. „Hér er stofan, gjörðu svo vel“. Erfitt til að byrja með en gefur 

tækifæri til að móta og þróa eigin kennsluhætti. Nánast ekkert námsefni var fyrir hendi, 

sem getur verið erfitt fyrir marga. Mér hentaði það ágætlega. Það gaf mér rými til að fara 

eigin leiðir þar sem ég hef alltaf átt erfitt með að fara eftir uppskriftum. Áskoranir og 

kröfur, ásamt vinnu með börnum og ungmennum gerir að mínu mati kennarastarfið 

heillandi og skemmtilegt.  

 Þegar ég byrjaði að þróa kennsluna horfði ég mikið á reynslu mína frá eigin 

skólagöngu. Upplifun mína um að skólinn hefði lítið að gera með daglegt líf mitt. Þar sem 

fatnaður og textíll er stór hluti í daglegu lífi allra sá ég tækifæri til að nýta mér það í 

kennslunni í textílmennt. Dýrmætan en oft stuttan tíma í textílmennt vilja nemendur nýta til 

verklegrar vinnu og tími sem varið er til langra fyrirlestra er ekki vinsæll hjá nemendum. 

Umræður sem tengjast efni og verkefnunum sem verið er að vinna að henta betur. Stutt 

innlegg eða spurningar geta oft skapað líflegar umræður og þá vakna fleiri spurningar sem 

við reynum að svara í sameiningu. Til að mynda umræður um ull þegar verið er að vinna 

með hana; hvaðan hún kemur, eiginleikar hennar og tengsl við sögu okkar, um sjálfbærni í 

lífi fyrri kynslóða, um efnin sem við erum að vinna með, um gerviefni og náttúruleg efni, 

textílhluti á heimilum okkur, hversu mikið við eigum af fötum, hver hafi búið til fötin 

okkar, hvaðan efnin koma, hvort þau þekki einhvern sem býr til fatnað o.s.frv. Stundum 

gefst tækifæri til að horfa á stuttar fræðslumyndir sem tengjast fatnaði og fataframleiðslu. 

Þannig má tengja námið í textílstofunni við daglegt líf nemenda í samfélaginu. 

Fljótlega eftir að ég byrjaði að kenna áttaði ég mig á því að forvitni er eitt af því 

sem hjálpar nemendum hvað mest í námi. Forvitnir nemendur vilja vita meira og eru 

jákvæðari og opnari fyrir því að læra og prófa eitthvað nýtt og öðlast þannig færni og 

þekkingu. Það er líka líklegra að þau spyrji spurninga en hin, og þau skoða frekar 

mismunandi sjónarhorn. 



 

 43 

Ég þótti frekar forvitið barn og er næstum því viss um að kennurum mínum í 

grunnskóla hefur þótt ég fremur þreytandi. Í minningunni var ég sífellt spyrjandi, hvers 

vegna og afhverju hitt og þetta. Mér fannst ég alltaf vera að læra um staðreyndir sem ég átti 

erfitt með að tengja við lífið. 

Forvitni rekur fólk áfram til að finna út úr hlutunum. Kristín hefur margs konar list 

á valdi sínu. Forvitnin hefur hvatt Kristínu til þess að prófa að vinna með fjölbreyttar 

aðferðir og efni. Hún hefur málað, þrykkt og ofið, og unnið með ull á nýstárlegan hátt, fann 

meðal annars upp sérstaka aðferð við að þæfa ull þannig að hægt sé að skrifa á hana. 

Kristín:  

Ég var alveg fræg og talin mjög forvitin sem barn. Forvitnin stjórnaði því að ég hef 
unnið með ýmis efni og aðferðir. Ég þótti einnig spurult barn og í 
Handíðaskólanum rak forvitnin mig út í ýmsar tilraunir með efni og aðferðir. 
  

Sigrún bendir á að þekkingu megi öðlast með ýmsum hætti, til dæmis með því að horfa og 

skynja: 

Svo er þetta annað, þetta með að safna. Sumir kaupa sér hluti til að horfa á, ég 
kaupi bara efni til að þreifa á. Ég læri af því líka. Ég þarf ekki alltaf að sauma úr 
því. Þetta er gripur, saga, menning. Þú getur lesið úr þessu líka eins og texta. 

 
 

4.3 Tengsl við raunveruleikann 
Sem barn í skóla átti ég stundum erfitt með að skilja samhengið í náminu. Átti erfitt með 

að sjá hvað námið hefði með raunveruleikann, líf mitt, að gera og hvernig það gæti gagnast 

mér í daglegu lífi. Reynsla mín, bæði úr eigin skólagöngu og sem kennari, segir mér að í 

námi sem byggist á einhverju sem tengist eigin reynslu og lífi er auðveldara að halda 

einbeitingu og námsefnið verður mun áhugaverðara fyrir nemendur. 

Ég hafði þetta í huga þegar ég byrjaði að kenna í textílmennt og vissi að auðvelt 

væri að tengja námsefnið við raunverulegt líf allra, því öll notum við klæði og heimili 

okkar allra eru búin fjölda textílhluta. Eftir að hafa velt fyrir okkur hvað textíll er skoðum 

við saman alla þá hluti gerða úr textíl sem við og heimili okkar notum dagsdaglega. Við 

veltum fyrir okkur hverjir búa allt þetta til og hvar það er gert. Skoðum í því samhengi 

miðana í flíkunum okkar og þá skapast grundvöllur fyrir frekari umræður, sem að 

sjálfsögðu eru matreiddar eftir aldri og þroska nemenda. Um aðstæður fólksins sem býr til 

fötin okkar, umhverfisáhrif framleiðslunnar og flutninganna, skynditísku, neysluhyggjuna 

og fatasóunina sem hún skapar. Hvernig neysla okkar hér á Íslandi hefur á þennan hátt 
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víðtæk umhverfisáhrif og áhrif á líf fólks víða um heim. Hvað við getum gert til að draga 

úr óæskilegum áhrifum neyslu okkar. 

Útgangspunkturinn tengist beint umræðum í samfélaginu um loftslagsmál og snýr 

að mikilvægi þess að minnka neyslu, styðja við góða og umhverfisvæna framleiðslu, 

flokka, nýta og endurnýta. Raunverulegt vandamál sem heimurinn stendur frammi fyrir. 

Umræðurnar eiga sér stað samfara verkefnavinnu þar sem áherslan er lögð á nýtingu og 

endurvinnslu og aðgerðir sem hafa bein áhrif á samfélag okkar. Þannig verða verkefnin 

raunveruleg og merkingarbær. Þetta eru alltaf mjög fínar stundir, nemendur eru áhugasamir 

og taka þátt í mjög gagnlegum umræðum. 

Segja má að listakonurnar séu í vinnu sinni og verkum að fjalla á svipaðan hátt um 

málefni sem tengjast raunveruleikanum. Verk Kristínar fjalla gjarnan um menningu okkar 

og landið, náttúru og umhverfisvernd eða önnur mál sem brýnt er að vekja athygli á: 

Alveg frá fyrstu tíð [hef ég unnið] með umhverfissjónarmið í huga. Verkin byrjuðu 
alltaf með því að ég skrifaði og skrifaði orð sem komu upp í hugann og var með í 
bókum. Og svo var ég með stílabækur. Ár voru í einni eða fleiri stílabókum, vötn í 
öðrum og fjöll. Þetta er flokkað allt hjá mér. 

 
Raunverulegt vandamál rak Ellen til þess að nýta úrgang til þess að skapa eitthvað. Hún 

getur engu hent, eins og áður kom fram, þess vegna söfnuðust upp hlutir á heimili hennar; 

gamall fatnaður, umbúðir og annað drasl: 

Það var meiri fyrirferð á draslinu en í upphafi átti að vera, tiltektin var þannig. Og 
alltaf bættist við. Þú sérð, að þetta er allt saman bara drasl. 

 
Þegar kom að tiltekt sá hún sér ekki annað fært en að búa eitthvað til úr draslinu og 

einhvern veginn kom þetta bara af sjálfu sér: 

Það er bara tilviljunin ein sem réði [útkomunni], draslið sem var í boði, eins og þið 
sjáið hér [mynd 4]. Þetta er bara allt svona tilviljunarkennt. Eyrnalokkarnir bara úr 
dósaplasti og höfuðið. Það er bara guð og lukka sem ræður því hvernig höfuðið 
verður, því það er bara eftir því hvaða drasl ég gat sett inn í sokkana. 
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Mynd 4. Rusla með eyrnalokka. 

 

4.4 Ólík sjónarhorn og möguleikar við endurnýtingu 
Fyrstu árin mín í kennslu kenndi ég eingöngu á unglingastigi og fann mikið fyrir uppgangi 

góðærisins og aukinni neysluhyggju. Handverk var ekki í hávegum haft og hafði tapað 

gildi sínu vegna fjöldaframleiðslu og skynditísku. Nemendur voru áhugasamir en það var 

erfitt að finna þeim verkefni þar sem margir fundu ekki tilgang með vinnunni. Þá vantaði 

ekkert, og auk þess frekar púkalegt að nota fatnað sem þau höfðu gert sjálf. Hlutirnir sem 

þau gerðu fengu litla athygli heimavið, pössuðu ekki við stílinn og lentu í geymslunni.  

Ég ákvað að reyna með öllum ráðum að sporna við þessari gríðarlegu 

neysluhyggju. Ég fann mig knúna til að ræða við þau um neyslu, fataiðnaðinn, skynditísku, 

fatasóun, staðalímyndir og mikilvægi þess að horfa á þessa hluti með gagnrýnum hætti. Fór 

með nemendur í vettvangsferðir á nytjamarkaði og hvatti þá til að koma með gamlar flíkur 

að heiman til að bæta og breyta. Við ræddum um gildi eins og nýtni og hófsemi og 

skoðuðum hvernig daglegt líf fólks hefur breyst á örfáum áratugum. Til dæmis hversu stutt 

er síðan fólk bjó sjálft til fatnaðinn sem það klæddist. Þetta fundust mér allt saman 

nauðsynlegar forsendur til að fá nemendur til að horfa frá öðru sjónarhorni á 

neyslusamfélagið. Opna augu þeirra fyrir sóuninni, og kannski gæti ég fengið þau til að 

temja sér nýtni og sjá möguleika í endurgerð og endurvinnslu. 

Listakonurnar þrjár ólust allar upp fyrir tíma neysluhyggju, þegar gildin nýtni og 

hófsemi voru enn í heiðri höfð, eins og frá örófi alda. Þetta er þeim því í blóð borið og þær 

hafa haldið þeim lífsstíl, bæði í lífi og starfi. Af samtölum okkar er ljóst að það er ýmislegt 

sem við eigum allar sameiginlegt, svo sem söfnunaráráttan sem tengist einnig hugsuninni 
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um nýtni og sóun. Að safna hlutum og geyma með það fyrir augum að þeir geti komið að 

góðum notum síðar. Ellen fannst einn daginn kominn tími til að taka til og losa sig við hluti 

sem hún geymdi og safnaði: 

Já, upphafið að þessu. Það er nú kannski ekki í frásögu færandi að fara að taka til. 
Ég hef alltaf verið mikið fyrir það að geyma alla hluti og ég hugsaði með mér: 
Kannski ég fari nú að taka til og losa mig við hluti, svona tau og tölur, gamlan 
fatnað og eitthvað svona. Áður en ég vissi af var ég farin að bauka eitthvað við 
þetta. Svo hugsaði ég: Því ekki að reyna að gera eitthvað úr þessu, búa til einhvers 
konar líf, einhverjar verur? [Myndir 5 og 6]. Og svona varð þetta bara einhvern 
veginn óviljandi. 
 

  
Mynd 5. Ruslur Ellenar, sem urðu upphaflega til við tiltekt. Mynd 6. Sjálfsmynd.Á leið í ferðalag. 

 
Kristín segir frá tilurð verksins „Pakkarnir hennar mömmu“ sem hún sýndi á 

samsýningunni Brjóstdropar í Nesstofu árið 2016. Verkið er innsetning og sýnir nýtni og 

útsjónarsemi móður hennar, sem pakkaði inn hlutum sem ekki var hægt að nýta í 

augnablikinu en gætu komið að góðum notum síðar. 

Mamma var svo nýtin og það var svo lítið pláss í húsinu og hún fann sína eigin 
aðferð. Hún pakkaði inn einhverju sem ekki var alveg hægt að nota í augnablikinu 
og svo skrifaði hún merkingu utan á alla pakkana. Til dæmis. gamlar buxur af 
Einari – mætti kannski sauma buxur á Eystein. Einhvern veginn svona, mætti nota í 
hitt og þetta. Og þetta er heil hrúga af pökkum. Alls konar hlutir og dót [mynd 7]. 
Þannig að ég sýndi þessa pakka, og kjól sem mamma ætlaði að sauma. Henni fannst 
hún aldrei getað saumað neitt en það var nú bara vitleysa. Fermingarkápan mín var 
úr Gefjunarefni sem ég fékk að velja sjálf og fannst mjög skemmtilegt. Og svo, 
þegar ég var vaxin upp úr henni, datt mömmu í hug að sauma kjól á sjálfa sig upp 
úr kápunni. En hún hafði ekki lært neitt í saumaskap og fékk hjálp við að sníða 
kjólinn. En kjóllinn er hálfsaumaður, en er afskaplega fallegur [mynd 8]. Hann er 
eiginlega eins og skúlptúr. Þetta var skemmtileg sýning. Sérstaklega út af 
áletrununum. Af því að mamma skrifaði alltaf „mætti nota,“ þó þetta væri kannski 
gallað eða „þarf að gera við,“ „má nota“ í þetta og hitt. 
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Mynd 7. Pakkarnir hennar mömmu. Innsetning Kristínar                       Mynd 8. Kjóllinn í Nesstofu. 

 
Hjá Sigrúnu fer ekki einn einasti spotti eða afklippa í ruslið, allt er nýtt: 

Þetta er [pínulitlar efnisræmur] úr overlock-vélinni minni [mynd 9]. Þetta voru 
jólakortin eitt árið [mynd 10]. Ég handgeri jólakort á hverju ári og nýti yfirleitt 
efnisræmu og afgangsspotta í þau. Svona abstrakt og saumað svolítið með. Mér 
finnst þetta svo fallegt. Er þetta ekki fallegt? Það er bara fegurð í þessu öllu. Og svo 
er hérna, kemur ein hrúga upp úr einum tuskupokanum sem ég fékk. Ég setti hann á 
kökudisk [mynd 11]. Og hérna er önnur flækja. Einhverntíma vantaði mig blóm, ég 
var með matarboð og þá tók ég alls konar hluti og setti í skál, tuskur og svoleiðis. 
Sem skraut. 
 

  
Mynd 9. Efnisræmur úr overlock-vél.      Mynd 10. Jólakortagerð Sigrúnar. 

Sigrún á mikið safn af efnum og efnisbútum sem hún nýtir:  

Ég saumaði svo mikið af barnafötum á tímabili og þá hef ég gripið mikið í þetta. 
Þetta eru allar tegundir, allar efnisgerðir, og mér finnst blúndur í dag orðnar svo 
grófar. Þessar eru svo fínlegar og sumar handgerðar, heklaðar [mynd 12]. Þetta er 
ótrúlega fallegt. 
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      Mynd 11. Hrúga á kökudiski.                                     Mynd 12. Úr blúndusafni Sigrúnar. 
 
Konurnar tala allar um að gildi þess að geyma og safna felist ekki eingöngu í nýtni til þess 

að sporna við sóun. Fyrir tíma neysluhyggjunnar höfðu hlutirnir sem við notum merkingu 

fyrir líf okkar. Merkingu sem fólst í minningum, tilfinningatengslum og arfleifð. Nú eru 

hlutirnir aðeins í stuttan tíma í notkun áður en þeim er hent og þeir ná ekki að öðlast 

áþreifanlega merkingu. Ellen segir frá: 

Og svo hugsaði ég: Það er ekki nóg með það, ég á bara minningar í hverri einustu 
tusku. Og þá fann ég það að það hlyti bara að verða heill æviferill sem myndaðist 
úr þessu öllu saman. Það er enginn hlutur keyptur, þetta er allt gamalt drasl. Gamlir 
litir sem krakkarnir mínir höfðu leikið sér með. Mér finnst þau eiga sinn þátt í þessu 
öllu líka, sinn æskuferil. Eins og ég segi: Það tengist öllum mögulegum 
hlutverkum. Maður var kannski á balli í þessum kjól, eitthvað svoleiðis. Þetta voru 
gardínur, já, já. Þetta er bara úr öllu mögulegu. Þetta var úr svuntu sem ég var í að 
búa til slátur, þessi rósótta þarna. Það var allt tínt til. Og þetta er úr klæði af mér og 
þetta úr húsgögnum. Það er eins og ég segi saga á bak við hvern einasta hlut. Þetta 
eru allt minningar. Þetta var bara mín saga, eiginlega æviferill minn og barnanna 
minna, sem tengist þessu. 

 
Kristín segir frá tilfinningatengslum við hluti: 

Ég held að mamma hafi viljað fleygja þessu [pökkunum] en þá kom í mig einhver 
svona nýtnishugsun og það voru svo mikil tilfinningatengsl við pakkana. Svo það 
hefur verið í mér og dóttir mín hefur þetta líka. Þannig að henni fór að þykja svo 
vænt um hluti, þeir voru svo lifandi fyrir henni. 

 
Það er nokkuð ljóst að börn sem alast upp við nýtni og virðingu fyrir hlutunum halda áfram 

og viðhafa sömu gildi í sínu lífi og starfi, eins og Kristín útskýrir: 

Maður hafði bara gott af því að alast upp við það [nýtnina]. Já, og fylgir manni. Og 
svo komst þetta nú inn í dóttur mína. En hún hefur nú ekki mikla saumahæfileika 
frekar en ég! En hún byrjaði nú strax að gera svolítið skemmtilega hluti. Hún gerði 
margar brúður, bara mjög ung. Þessi er nefnilega mjög skemmtileg. Hún nýtti allt. 
Gamla sokka, og þetta var leyndarmál. Hún gaf mér þessa í jólagjöf [mynd 13]. 
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Hún bað mig um svona nælonsokkabuxur eins og konur voru í og ég lét hana bara 
hafa einhverjar sem voru úr sér gengnar. Ég náttúrulega nýtti og gerði við og þessar 
biðu viðgerðar í poka. Hún sagði mér ekkert frá. Það var lykkjufall og þar er mesti 
karakterinn í brúðunni, þar sem hún saumaði það saman [á andlitinu]. Það er eins 
og tár. Fyrsta brúðan er mjög frumleg. Hún er uppi í risi. Ég lét hana fá einhverjar 
efnisræmur og hún gat einhvern veginn klambrað henni saman. Pabbi hennar 
hjálpaði henni kannski. Hún er eiginlega vafin og bara bómull inni í henni [mynd 
14]. Hún er bara úr einni langri ræmu sem hún bara braut saman og gerði lykkju 
fyrir höfuðið, og svo búkurinn með bómull inni í og svo handleggir. Hún byrjaði 
svo snemma og hún var náttúrulega alltaf að teikna og fylgdist með mér vinna. 

 

 
Mynd 13. Jólagjöfin.                                        Mynd 14. Fyrsta brúðan. 
 
Sigrún hefur svipaða sögu að segja af barnabarni sem tók upp á því hjá sjálfri sér, 9 ára 

gömul, að sauma ný tuskudýr úr aflóga tuskudýrum. 

Þetta er framhald af þeim dúkkum sem þau hafa verið að gera hjá mér en þetta er 
samt annað [mynd 15]. Þetta er alveg ný hugmynd sem hún þróaði. Hún var með 
kanínu og bangsa og klippti í sundur og bjó til nýja fígúru. Þetta var bangsi. Hún 
klippti andlitið í burtu. Hún kunni bara að þræða nál og að handsauma spor. Hún 
hefur klippt í kringum nefið og þræðir það svo hérna. Þetta er nefið frá gamla 
bangsanum, og svo eru tvær tölur hérna. Svo er eitthvað gat sem hún hefur sett á 
bakvið. Og þetta … annað þeirra er eyra og hitt er fótur eða hendi af kanínunni. 
Hún gerði þetta algjörlega sjálf. Það er ofgnótt af þessum tuskudúkkum, svo 
óhugnanlega ódýr úti um allt. Þeim þykir afskaplega vænt um sum en ná ekki 
tengslum við þetta allt. Og þeim er hent eða gefin í Sorpu og afhverju ekki að nota 
þetta sem verkefni? 
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Mynd 15. Bangsi úr aflóga tuskudýrum. 

 

4.5 Geta til að aðgerða 
Alla tíð hefur mér þótt mikilvægt að menntun feli í sér áherslu á ábyrgð okkar hvers og 

eins sem samfélagsborgara og þar með getu til að bregðast við því sem okkur finnst miður 

fara í samfélaginu. Verkefni þar sem nýtni og endurvinnsla koma við sögu miða að því að 

sýna nemendum fram á að við getum gert ýmislegt sjálf til að sporna við neyslu í óhófi og 

afleiðingum hennar. Að öðlast verkkunnáttu og þjálfa handverk lít ég einnig á sem 

mikilvægan þátt við að öðlast getu til aðgerða. Kunnátta til að gera hlutina sjálfur og halda 

þeim lengur í notkun í stað þess að henda og kaupa nýtt – það er valdeflandi aðgerð.  

Í góðæri og almennt í neyslusamfélagi okkar er oft eins og allsnægtirnar hafi þau 

áhrif að nemendur finna ekki hjá sér hvöt til handverks eða til að gera eitthvað sjálfur. Eftir 

að hafa íhugað hvað hægt væri að gera í því komst ég niður á lausn, sem einnig getur falið í 

sér þann mikilvæga kost að efla samfélagsfærni nemendanna. Það er að þróa verkefni þar 

sem verk nemenda fá tilgang og merkingu fyrir aðra. Verkefni sem miða að 

samfélagsvitund og umhyggju fyrir öðrum og samfélaginu. Til dæmis verkefni sem 

nemendur mínir unnu í samstarfi við samtökin Sóley og félaga í Tógó. Nemendur saumuðu 

(og seldu) öskupoka til fjáröflunar fyrir barnaheimili í Tógó og í framhaldinu hönnuðu þeir 

og saumuðu barnaföt fyrir börnin á barnaheimilinu [mynd 17]. Samhliða voru þau frædd 

um landið og aðstæður barnanna, og fengu að sjá myndir af heimilinu og börnunum [mynd 
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16]. Fatnaðurinn var sniðinn og saumaður úr efni sem að mestu féll til á heimilum 

nemenda, og var endurnýting því hluti verkefnisins. 

  
 Mynd 16. Mappa til að halda utan um verkefnið.            Mynd 17. Sýnishorn af Tógó-fatnaði. 
 
Fleiri slík verkefni hafa verið unnin, til dæmis íþróttapokar fyrir vinaskóla í Malaví [mynd 

18] og skart úr pappírsperlum til fjáröflunar fyrir sama skóla [mynd 19] 

  
Mynd 18. Íþróttapokar fyrir vinaskóla í Malaví.              Mynd 19. Skart til fjáröflunar fyrir vinaskólann. 
 
Nemendur hafa nær undantekningarlaust tekið vel í slík verkefni og verið stoltir af þátttöku 

sinni. Við höfum einnig búið til innkaupatöskur til fjáröflunar fyrir góð málefni, sem um 

leið stuðlar að minni plastpokanotkun og nýtingu efnisbúta og textílúrgangs [mynd 20]. 

Við höfum einnig tekið þátt í sjálfboðaliðastarfi Pokastöðvar Reykjavíkur [mynd 21]. 

Verkefni af þessu tagi gefa nemendum til kynna að þau geta gert ýmislegt sem hefur áhrif, 

þótt þau séu enn börn. 
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Mynd 20. Innkaupatöskur úr efnisafgöngum,               Mynd 21. Sjálfboðaliðastarf fyrir Pokastöðina.      
seldar til styrktar góðum málefnum.  

 
Mér hefur þótt mikilvægt að sýna verk nemenda og nota hvert tækifæri til þess. Bæði til að 

sýna samfélaginu hvað nemendur eru að fást við og að sýna nemendum að vinna þeirra 

skiptir máli. Sýningar hafa verið á göngum og bókasafni skólans og í nærsamfélaginu, til 

dæmis í verslunarkjarna í skólahverfinu og á bókasafni sveitarfélagsins, við ýmis tilefni, 

svo sem á Barnamenningarhátíð [myndir 22 og 23]. 

  
Mynd 22. Sýning á verkum nemenda í verslunarmiðstöð        
Mynd 23. Sýning á almenningsbókasafni (Bókasafni Seltjarnarness). 
 

Listakonurnar viðmælendur mínir hafa allar haft áhrif út fyrir eigið líf með 

sýningum og miðlun. Sigrún hefur kennt textíl og aðrar listgreinar í 35 ár, lengst af við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún hefur haft áhrif á líf og störf fjölda textíllistafólks 

og kennara með miðlun sinni og kennslu. 
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  Mynd 24. Brúðugerð Sigrúnar.                                      Mynd 25. Óróar, verkefni úr efnisnisafklippum. 
 
Sigrún hefur þróað fjölda verkefna sem unnin hafa verið í skólum landsins í áratugi 

[myndir 24 og 25] og samið þrjár kennslubækur í fatasaumi og hönnun sem hafa hjálpað 

fjölmörgum að taka fyrstu skrefin í fatagerð. Þar að auki hefur hún tekið þátt í fjölda 

hönnunar- og listsýninga á Íslandi og erlendis. 

 
Mynd 26. Streymi. 

 
Verkið Streymi [mynd 26] er úr myndaröðinni Spor í Spor og unnið út frá gömlum 

útsaumi. Um verkið segir Sigrún: 

Ég klippi smábúta úr þessum gamla útsaumi, set þá á pappír og sauma áfram. Ég 
leita eftir tengingu með því að krækja í eða eiga samtal við gamla tímann. Í hverju 
verki reyni ég að setja mig í spor konunnar sem saumaði dúkinn. Ég strýk yfir 
útsauminn og reyni að skynja söguna sem liggur í þráðunum. Í gegnum slitið í 
dúknum er eins og sagan verði áþreifanleg og handverkskonan raunveruleg á nýjan 
leik. Þetta er lifandi samtal á milli fortíðar og nútíðar þar sem ég nota teikningu til 
að brúa bilið – og nálin er verkfærið mitt. 

 
Kristín frá Munkaþverá hefur haldið fjölda sýninga bæði á Íslandi og erlendis. 

Viðfangsefnin tengjast yfirleitt landinu, náttúrunni og menningunni. Í myndaröðinni 
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„Andlit vatna“ frá 2012–13 tekur Kristín afstöðu með vötnum landsins sem eiga undir 

högg að sækja þegar neysluhyggjan er annars vegar [mynd 27]. Um verkið segir hún: 

Maðurinn er ansi mikið að breyta náttúrunni, hefur vald til þess, en eins og tæknin 
getur verið góð þá getur hún líka farið á hættulegt stig. Ráðamenn leyfa sér 
stundum að færa þessa heima til á þennan hátt. Náttúran er okkur dýrmæt og vatnið 
er mikil auðlind, og viðkvæm að sama skapi. Þegar náttúruhamfarir verða, eitthvað 
sem við ráðum ekki við, þá bregðumst við alltaf vel við sem þjóð og reynum að 
hjálpa til og bæta skaða. Á sama tíma erum við að brjóta og skera, grafa og rífa 
heilu fjallshlíðarnar sundur. Það er mikill tvískinnungur. 

 

 
         Mynd 27. Úr myndaröðinni Andlit vatna, 2012–13. Stærð mynda, 76 × 56 cm. 
 
Verkið Pakkarnir hennar mömmu [myndir 28 og 29] á sannarlega erindi við samtímann. 

Verkið minnir okkur á gildin nýtni og hófsemi og segir mikilvæga sögu um lifnaðarhætti 

fyrri kynslóða, nú á tímum neysluhyggju. 

  
Myndir 28 og 29. Pakkarnir hennar mömmu – innsetning Kristínar í Nesstofu 2016. 

 
Ellen segist aldrei hafa litið á sig sem listamann og er hissa á athyglinni sem dúkkurnar og 

önnur framtakssemi hennar hefur fengið á síðari árum:  
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En ef ég ætti að segja eitthvað jákvætt sjálf í kringum þetta, mér dytti náttúrulega 
aldrei í hug að tala um list. Ég er bara hreinskilin. Þetta var meira nýtni og tiltekt í 
upphafi. Það er ekki list á bakvið þetta með neinum hætti. En einhvern veginn fór 
þetta að vekja einhverja athygli og það eru margir búnir að dást að þessu.  

 
Athyglin leiddi til þess að hún var hvött til að halda sýningu og gerði það haustið 2018. Á 

sýningunni voru ljósmyndir sem Hrafnkell Sigurðsson, sonur hennar, tók af Ruslunum:  

Ég var með sýningu á myndunum niður á Þorragötu þar sem ég var í dagvistun og 

kallaði sýninguna Ruslur [mynd 31]. Þetta eru Ruslur. Þetta er allt rusl. 

 

  
Mynd 30. Ruslurnar.                  Mynd 31. Frá sýningu Ellenar. 

 
Nýtni hennar, sjálfsbjargarviðleitni og áræðni hefur vakið athygli, sérstaklega nú í seinni 

tíð þegar margir reyna að minnka neysluna og snúa til sjálfbærari lífshátta. Nútímafólk 

getur lært ýmislegt af framtakssemi Ellenar. Hún hefur séð tækifæri í ónýttum hlutum og 

drasli og lætur bara til skara skríða. Til dæmis þegar hún ákvað að safna kassafjölum til að 

láta drauminn um sumarbústað verða að veruleika, eða þegar gömul girðing var rifin og 

hún sá tækifæri til að smíða garðhúsgögn. Ellen: 

Ég fór bara uppskveruð í bæinn með strákana mína litla og kem við í öllum 
verslunum og panta þessa trékassa. Og fer þannig að safna efni í 
sumarbústað [mynd 32]. Ég bara get ekki hent. Það er bara ekkert annað. Það 
var gömul girðing í kringum húsið hjá mér. Ég bara hnoða þessu einhvern 
veginn saman, eða smíða, ég kalla það að smíða, ég bjó bara til garðhúsgögn 
úr því [mynd 33]. Og smíðaði útihurðina á sumarbústaðinn. Ég var alltaf 
svona. Ég var voðalega groddaleg. Ég gerði þetta, já. Þó ég segi sjálf, þá get 
ég í dag ekki botnað í því hvernig ég gat þetta. Ég myndi segja að það mætti 
læra af því þannig lagað, nýtnina, sko. Þetta er bara sokkur, sko, lítið barn 
ofan í sokk. Þú sérð að það er ekkert lítið sem ég er búin að búa til af þessu! 
Það sem er jákvætt við þetta allt, þessa hugmynd mína, er að krakkar læri 
kannski að nýta gamla dótið. Ekki að kaupa allt nýtt. Og fá að gera þetta 
sjálf. 
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     Mynd 32. Sumarbústaður úr kassafjölum.               Mynd 33. Garðhúsgögn úr girðingu. 
 

Í unglingadeild Valhúsaskóla átti ég gott samstarf við Móeiði Gunnarsdóttur 

myndmenntakennara. Við höfðum báðar miklar áhyggjur af neysluhyggjunni og höfðum 

líkar áherslur í kennslunni, og árið 2009 stofnuðum við skapandi safnveitu í skólanum. Þar 

er safnað alls kyns hlutum sem á að henda en má nýta í nýja hluti. Við héldum nokkur 

sameiginleg námskeið þar sem nemendur fengu að kynnast slíkri vinnu, og þau gerðu bæði 

myndlistaverk og nytjahluti [myndir 34 og 35]. 

 

  
Myndir 34 og 35. Verk nemenda, unnin úr efni frá safnveitu. 

 
Sjöundi bekkur fékk til dæmis að spreyta sig á því að endurhanna gamla stóla úr 

mötuneytinu sem átti að henda. Þessir stólar hafa í mörg ár lífgað upp á annars fremur gráa 

ganga skólans [myndir 36, 37 og 38]. 
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Myndir 36, 37 og 38. Endurgerðir stólar eftir nemendur í 7. bekk. 

 
Safnveitan hefur öðlast sess í skólanum og hefur nú yfir kennslustofu að ráða þar sem 

boðið er upp á valáfanga í skapandi endurvinnslu [myndir 39, 40 og 41]. Aðrir kennarar 

hafa nýtt safnveituna í verkefni og til ýmissa nota, allt frá verkefnum þar sem unnið er að 

sjálfbærnilausnum í samfélagsfræði til verðlaunagripa i íþróttum. 

 

   
Myndir 39, 40 og 41. Verk nemenda í valáfanga í skapandi endurvinnslu. 

 

4.6 Tilraunir 
Þegar ég byrjaði að kenna textílmennt var mín eigin upplifun af handavinnu, eins og 

textílmennt kallaðist þá, sterk í huga mínum. Verkefnin voru að mestu ákveðin fyrirfram 

og aðeins ein rétt leið til að vinna að þeim. Lítið svigrúm var gefið fyrir eigin sköpun, 

tilraunir eða útfærslu. Helst átti tilbúið verkefni að líta út eins og prufa kennarans og ég var 

sífellt að rekja upp. Það varð til þess að ég missti kjarkinn og áhugann. Mér fannst ekki 

vera mikið samhengi milli þess sem ég var að bardúsa sjálf heima og handavinnunnar í 

skólanum. Það varð samt samt ekki til að drepa áhuga minn á handverki, því utan skólans 

hélt ég áfram að skapa og búa til, sauma og prjóna, safna drasli og gera alls konar skapandi 

hluti. Þar naut ég þess að gera hlutina eins og ég vildi sjálf, prófa mig áfram, reka mig á og 

finna út úr hlutunum á eigin forsendum. 
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Kristín sagði hlæjandi frá svipaðri minningu frá sinni skólagöngu: 

En það sem mér þótti skemmtilegast í skólanum, það var að teikna, en 
teiknikennslan var þannig að það voru sænskar bækur með myndum, þar sem 
átti að draga línu á milli punkta og síðan lita. Þannig að þetta reyndi nú 
ekkert á. En ég var svo lítil að ég teiknaði bara í kringum þetta og þótti 
furðulegt, en mér fannst það gaman. Svo átti að læra að prjóna og átti að 
prjóna gráan sokk og ég neitaði. Ég sagðist ekki vilja prjóna svona ljótt. Ég 
vildi fá liti. Amma sagði að ég yrði fyrst að prjóna þetta til að læra tæknina 
og fyrir bragðið lærði ég aldrei að prjóna. Það veit enginn hvernig ég komst 
upp með þetta. 

 
Þegar hún fékk frjálsar hendur og gat prófað sig áfram með viðfangsefnið lá ekki á áhuga 

og athafnasemi: 

En hins vegar, ég var alltaf að búa til en það var lítið efni til, lítill pappír. Ég var að 
reyna að sauma [föt] á brúðurnar mínar og það hristu allir höfuðið yfir þessu því 
þetta var svo sérstakt sem ég var að gera. Ég hugsa að ég hafi verið svona – 
eiginlega byrjað sem svolítill hönnuður. Ég man að ég var að sauma á brúðurnar 
mínar og mamma gaf mér svart efni. Mér fannst það ekki nógu fallegt en saumaði 
samt einhverja flík. Svo fann ég hvítt léreft, klippti það í ræmur og saumaði utan 
um svarta efnið. Bara einhverjar rendur. Þetta þótti alveg [hlær] –- það hristu allir 
höfuðið yfir þessu. Stelpurnar voru að sauma falleg brúðuföt og ég gerði einhverja 
furðulega flík. 

 
Kristín rifjaði líka upp nám sitt í Handíða- og myndlistarskólanum og telur mikilvægt að 

þrátt fyrir akademískar aðferðir við kennsluna í teikningu og málaralist hafi fjölbreyttar 

aðferðir verið kenndar og sumir kennarar lagt mikla áherslu á tilraunir með efni og 

aðferðir: 

Við nemendurnir lærðum vissulega að teikna og mála á akademískan hátt, 
leirmótun og meira að segja leikbrúðugerð, en vorum líka örvuð í að nota allt 
mögulegt í listsköpuninni. Sverrir Haraldsson setti okkur til að mynda fyrir að 
útbúa listaverk úr því sem við fyndum heima. Útkoman varð sú að ég málaði bak af 
gamalli teikniblokk, lakkaði og límdi á það bast, appelsínubörk og bylgjupappír 
[mynd 42]. Bæði Sverrir og Valgerður Briem lögðu ríka áherslu á leitina að 
óhefðbundnum efnivið, sem var frekar nýtt á þeim tíma. Sú leit hefur reynst mér 
drjúgt veganesti. 
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Mynd 42. Gul sól á dimmbláum himni, 1951. Pappi, þekjulitir, appelsínubörkur, bast, o.fl. 18 × 13 cm. 

 
Ég hafði að leiðarljósi reynslu mína og annarra þegar ég byrjaði að skipuleggja eigin 

kennslu og námsefni. Auðvitað er mikilvægt að kenna vinnubrögð og aðferðir, en ekki 

síður að skilja eitthvað eftir fyrir nemandann. Opin verkefni þar sem sköpun og 

hugmyndaflug nemandans er virkjað og honum leyft að prófa sig áfram með að fá 

hugmyndir og byggja sjálfur upp kunnáttu [myndir 43 og 44]. Þetta tel ég lykilatriði, ekki 

síst í nútímanum þegar börn hafa færri tækifæri til að prófa sig sjálf áfram. 

 

 
Mynd 43. Nemandi í 3. bekk gerir tilraunir     
Mynd 44. Nemandi í unglingadeild gerir tilraun með gamla sokka og umbúðardrasl við að mála á gamla flík. 
 
Sigrún telur einnig mikilvægt að fullorðnir sem leiðbeina börnum þekki sín mörk og gefi 

þeim rými til að reyna sig sjálf: 

Þetta [mynd 45] bjó yngsta barnabarnið mitt til. Byrjaði allt í einu að leira og svo 
valdi hann hárið og ég hjálpaði honum að sauma hárið saman í saumavél. Og ætlaði 
svo að leiðbeina honum um hvernig hann setti það á en svo gerði hann það sjálfur 
og það varð miklu skemmtilegra. Það varð svo villt. Hann gerði allt sjálfur. 
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Mynd 45. Fígúra eftir barnabarn Sigrúnar. 

 
Sigrún bendir á nauðsyn þess að fá andrými til að skoða efnið, skynja það og handleika. Ef 

börn fá að skoða og handleika hluti og efni sem í fyrstu virðist ómerkileg, þá er ekki langt í 

leikinn og ímyndunaraflið. Sigrún dregur fram kassa með samansafni af alls kyns dóti sem 

átti að henda: 

Ég set þetta á gólfið og leyfi krökkum að gramsa, meira að segja smákrökkum. Að 
sjá litla krakka gramsa í þessu, setja á hausinn, utan um hálsinn og bara þreifa á 
þessu og bara skynja. Það er svo fallegt. Þetta er eitthvað sem þau geta bara gripið í 
hérna [mynd 46]. 

 

 
Mynd 46. Börn að gramsa í safni af smádóti. 

 
Nákvæmlega þetta hafði ég í huga þegar ég nokkrum árum síðar tók líka að mér kennslu í 

yngri deildum, sem fer fram í annarri byggingu. Kennslustofan var stútfull af sýnishornum 

af verkefnum sem fyrri kennarar höfðu gert. Nemendurnir vildu flestir gera nákvæmlega 

eins og sýnishornin sem þeir sáu og urðu síðan fyrir vonbrigðum þegar útkoman varð ekki 

eins „flott“ og hjá kennaranum, sem hafði margra ára reynslu og þjálfun. Það gekk illa að 

fá nemendur til að koma sjálfa með hugmyndir af verkefnum. Sýnishornin týndu smám 

saman tölunni. Mér fannst mikilvægara að hafa kennslustofuna lifandi og hvetjandi, 
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efniviðinn sýnilegan og fjölbreyttan til að nemendur gætu skoðað og grúskað. Það kveikir 

hugmyndir og hvetur nemendur til að prófa sig áfram, gera tilraunir og þá fæðast nýjar 

hugmyndir. Sigrún er á sama máli og talar um að upplifun nemenda þegar þeir koma inn í 

kennsluna sé mikilvæg: 

Þegar þú kemur inn í kennslustofu er þetta svolítið eins og innkoma. Hvernig er 
innkoma barnanna inn í kennsluna? Og svo í gegnum efniviðinn talar þú um 
verkefnin. Börnin fá að snerta og það verður samtal. Samtal, ekki bara einræða. 

 
Sigrún leggur mikla áherslu á skynjunina sem felst í því að handfjatla efniviðinn: 

Og það sem mér finnst svo mikilvægt er þessi handfjötlun. Það er svo mikið atriði 
að skynja í gegnum fingurna, í gegnum efnið. Og ég talaði um það við nemendur 
mína. Ég sagðist kenna í gegnum efniviðinn. Mér finnst svo mikilvægt að snerta. 
Það er svo mikil ró í því líka. Já, hugurinn vinnur svo sterkt. Hugmyndaflugið er á 
fullu þegar þú horfir á efnin. Eins og þegar þú skissar. Efnin gefa alveg eins 
hugmyndir. Svo allt í einu kemur – vá – nú passar þetta efni í þessa flík. 

 
Mér finnst mikilvægt að nemendurnir þroski með sér löngun og áræðni með því að hafa 

aðgang að og sjá efni og finni hjá sér löngun til að gera tilraunir með að skapa eitthvað. 

Ellen þekkir vel ánægjuna sem felst í sköpun og tilraunastarfsemi, jafnvel þótt hún sé 

knúin áfram af þörf fyrir að bjarga sér: 

Ég er ekkert fín í mér. Er ekki á þeirri línu, ekkert fyrir postulín, flottheit og 
vandvirkni. Frekar grófgerð. Ég varð frekar snemma svoleiðis og var alltaf að 
hugsa að það væri hægt að gera svona og svona en það voru ekki tískukjólar. Ég 
þurfti að sauma allt, öll teppi og þvílíkt. Það fékkst ekkert. Ég lifði nefnilega þá 
tíma líka þegar ekkert fékkst. Ef manni var gefið efni og svona, þá saumaði maður 
bara upp úr því. Setti saman alls kyns búta. Og teppin öll, og þau eru í bústaðnum 
og eru enn í notkun [myndir 47 og 48]. Sko, þegar ég sé allt sem fæst í dag – guð 
minn góður. Þetta var ég að bauka við að sauma allt saman. Rúmföt og allt. Ég 
hafði ánægjuna af þessu. 
 

  
       Myndir 47 og 48. Teppin í bústaðnum, gerð úr gömlum flíkum og textílefnum. 
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Og Sigrún hefur reynsluna af því að gefa börnum frjálsar hendur að fást við efni og 

tilraunir: 

Svo ákvað ég að hafa svona eina skúffu sem krakkarnir mínir mega fara í án þess 
að spyrja. Þau spyrja mig stundum og þá tek ég skúffurnar fram. En þetta er svona 
alls konar afgangar sem ég hef sett hérna. Og svo hafa þau líka mótað svona hérna 
á gínuna með títuprjónum. Strákarnir alveg eins, bæði strákarnir og stelpurnar, og 
þá fá þau að nota þau efni sem þau vilja, algjörlega. 

 
Stundum kemur hugmyndin reyndar fyrst. Kristín segir frá því hvernig hugmynd varð 

kveikjan að því að hún þróaði í gegnum tilraunir sína eigin aðferð við að vinna að þæfa ull 

á nýjan hátt: 

Hugmyndin kemur alltaf fyrst hjá manni, svo fer maður að finna efni sem passar 
þessum hugmyndum. Þegar ég datt niður á þessa bók [um þæfingu] fór ég að þreifa 
mig áfram. Mér gekk mjög illa fyrst og allt fór í vöndul. En ég gafst ekki upp. Það 
er nú kannski það sem bjargar mér, af því ég er engin hamhleypa, er þrautseig og 
held minni stefnu. Aðferðin gefur mikla möguleika, því þegar búið er að þæfa er 
hægt að gera allt við þetta. Það er hægt að mála á flötinn, stinga í hann, sauma og 
allt mögulegt. Þessa sér merki í verkum mínum, því ég hef í sumum þeirra farið þá 
leið að skrifa á flókann [mynd 49]. 

 
 

 
Mynd 49. Bók tímans, 1991. Þæfð ull, flíselín, merkipenni. Stærð hverrar síðu 82 × 56 cm. 

 
Tilraunir með efni og aðferðir eru mikilvægar, hvort heldur til að fá hugmyndir eða til að 
láta hugmyndir verða að veruleika. 
 

4.7 Samantekt 
Ígrundun mín á eigin reynslu og starfi og viðtölin við listakonurnar þrjár, auk lesturs 

fræðilega greina og bóka sem ég tengi við eigin starfskenningu, lögðu grunninn að 

uppbyggingu námsvefjarins. 

     Reynsla og frásögn viðmælendanna styrkti trú mína á mikilvægi þess að hlúa að 

æskunni. Það uppeldi og sú reynsla sem við öðlumst á uppvaxtarárunum leggur grunninn 
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að því sem síðar verður. Uppeldi og ekki síður nám sem hefst á unga aldri þarf þess vegna 

að miða að góðri reynslu, eins og Dewey kallaði það – þar sem áhugasvið, forvitni og 

ímyndunarafl barnanna er virkjað í þekkingarleit og uppbyggingu á færni. Ásamt því að 

tengja námsefnið við raunveruleikann og daglegt líf nemenda getur þetta þróað meðvitund, 

mótað hugsanir og venjur sem fylgja þeim til fullorðinsára. Konurnar þrjár búa til dæmis 

allar að reynslu frá æskuárum sínum af nýtingu og endurnýtingu, og hún hefur fylgt þeim í 

lífinu og mótað umhverfisvitund þeirra. Mikilvægi þess að prófa sig áfram með tilraunum 

og fá tækifæri til þess að finna sjálfur út úr hlutunum kom einnig fram í viðtölunum. Nám 

sem byggist á tilraunum getur orðið til þess að nemendur verði sjálfbjarga og eigi þannig 

auðveldara með að lifa sjálfbæru lífi. Sjálfbærir starfshættir og sjálfbært líf kvennanna hafa 

leitt til þess að þær hafa haft stjórn á eigin lífi og breytt því sem þær vildu breyta. 

Hugmyndir viðmælendanna allra, sem og mína eigin reynslu, má tengja við hugmyndir 

Paulos Freires um valdeflingu (2005). Hann leggur áherslu á að maðurinn er ekki aðeins í 

veröldinni heldur einnig með henni og tekur virkan þátt í að skapa og endurskapa. Hver og 

einn hefur stjórn og val um eigið líf og getur jafnframt breytt því sem hann vill breyta. 
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5 Námsvefurinn 

Á námsvefnum er að finna verkefni og fræðsluefni sem nýtist kennurum til að leggja sitt af 

mörkum við að skapa samábyrgt og sjálfbært samfélag þar sem allar ákvarðanir og gjörðir 

taka mið af umhverfi, efnahag og félagslegri sanngirni. Þar sem allir jarðarbúar, óháð því 

hvar og hvenær þeir eru fæddir, lifa eins góðu lífi og hægt er án þess að ganga of nærri 

auðlindum jarðarinnar, öðru fólki og lífverum.  

Titill námsvefjarins, Gera sjálfur, vísar til daglegs lífs mannsins eins og það var í 

þúsaldir allt til þess tíma að neysluhyggjan varð allsráðandi í samfélagi okkar. Þegar líf 

fólks hætti smám saman að snúast um að sjá sjálft um sínar daglegu þarfir og fór að snúast 

um að geta keypt sífellt meira. Hlutirnir urðu í ríkari mæli einnota, þeim var hent þegar 

þeir biluðu og nýir keyptir. Um leið má segja að fólk hafi aftengst daglegum þörfum sínum 

og gerviþarfir orðið til. Keðjan sem myndaðist þegar verk voru unnin á heimilum og 

lærðust frá kynslóð til kynslóðar hefur rofnað og kunnáttan til að bjarga sér sjálfur í hinu 

daglega lífi er almennt ekki lengur fyrir hendi. Hlutir eru yfirleitt keyptir án umhugsunar 

um úr hverju þeir eru gerðir, hvernig þeir eru gerðir og hver gerði þá, og síðan er þeim hent 

án þess að hugsa um afleiðingarnar. Lífsstíll og neyslumynstur okkar ráða miklu um stöðu 

og þróun umhverfismála. Með því að horfa á söguna og læra af henni má hins vegar öðlast 

tæki til að breyta neysluháttum sínum og taka upp nýtni og hófsemi forfeðra okkar og 

formæðra. 

Námsvefurinn byggist á hugmyndum um umbreytandi nám, ásamt hugmyndum 

Deweys (2000a) um mikilvægi reynslu- og tilraunanáms, um tengsl við umhverfið, 

náttúruna og dagsdaglegan raunveruleika og um það að læra í samhengi (Sterling, 2001). 

Reynt er að tengja verkefnin við veruleika og reynslu nemenda og það hvernig við högum 

lífi okkar hefur áhrif á náttúruna, umhverfið og annað fólk. Fjallað er um staðreyndir, 

skuggahliðar textíl- og fataiðnaðarins og sýnt fram á leiðir til breytinga. Þörfin fyrir 

breytingu er brýn og menntun getur gegnt lykilhlutverki við að breyta viðhorfum til 

skynditísku og neyslu fatnaðar. Námsvefnum er ætlað að koma til móts við brýna þörf á 

sjálfbærnimenntun og vinna að áherslum Aðalnámskrár á grunnþætti menntunar: 

Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru 
þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að 
bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig 
um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að 
viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það. (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 16) 
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Námsvefurinn samanstendur af fræðsluefni og verkefnum. Allt efnið samræmist áherslum í 

Aðalnámskrá grunnskóla og er hægt að tengja Heimsmarkmiðum SÞ um sjálfbæra þróun 

og markmiðum verkefnis Landverndar um Skóla á grænni grein. Vefurinn mætir þeirri 

kröfu að grunnþættirnir eigi að fléttast inn í allt skólastarf, „vera sýnilegir í skólastarfinu 

öllu og koma fram í inntaki námsgreina og námssviða, bæði hvað varðar þá þekkingu og 

leikni sem börn og ungmenni skulu afla sér“ (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 17). 

  Inntak námsvefjarins Gera sjálfur hefur grunnþáttinn sjálfbærni að leiðarljósi með 

því að sýna hvernig aðferðir handverks og textílmenntar geta hjálpað á vegferðinni til 

sjálfbærara lífs. Efnið á vefnum tengist auk þess hinum grunnþáttunum með einum eða 

öðrum hætti, enda tengjast þeir innbyrðis og eru háðir hver öðrum. 

Í textílmennt öðlast nemendur verkkunnáttu og læra vinnubrögð til að vera færir um 

þetta – handverk sem hefur um aldir nýst fólki til þess að bjarga sér og lifa í sátt við 

umhverfið og náttúruna. Á námsvefnum eru hugmyndir að fjöldamörgum verkefnum sem 

miða að því að nýta betur það sem til er, gera við það sem bilar, breyta, bæta og 

endurvinna það sem annars er hent. Glæða gömul klæði og efni nýju lífi og vinna með þau 

á skapandi hátt. Upplifa gildi þess að vinna með höndunum þegar hugur og hönd vinna 

saman í flæði, róna sem fylgir því að gera hluti sem þurfa alúð og hafa merkingu. Góðir 

hlutir taka tíma og það þarf ekki alltaf að flýta sér. 

Það er ljóst að endurvinnsla leikur veigamikið hlutverk í framtíðinni. Það að draga 

þarf úr framleiðslu og breyta aðferðum á ekki að koma niður á sköpunargleðinni. Þvert á 

móti er stundum eins og sköpunargáfan fari á flug þegar nemendur fá að vinna og skapa úr 

endurvinnanlegum efniviði, og textílúrgangur er þess vegna dýrmætt hráefni í verkefni sem 

gera miklar kröfur til nemenda. Efniviðurinn reynir verulega á skapandi hugsun og 

úrlausnir og er ljóst að mikil þörf er á hæfileikum á því sviði. Í list- og verkgreinum ætti að 

hvetja nemendur að gera hlutina sjálfir, að bjarga sér, og kenna þeim aðferðir til þess. 

Verkefni sem reyna á sköpun þeirra og úrlausnir sem fá nemandann til að til að læra og 

þjálfast til verka, og gerir textílmennt að mikilvægum vettvangi sjálfbærnimenntunar.  



 

 66 

 
Mynd 50. Veftré námsvefjar. 

5.1 Fræðsluefnið 
 

 
Mynd 51. Skjáskot af námsvefnum – fræðsla. 
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Á vefnum er fræðsluefni sem er nauðsynlegur inngangur að verkefnunum. Til þess að 

skilja vandann er mikilvægt að þekkja hann. Fræðsluefninu er ætlað að stuðla að bættri 

siðferðiskennd og hvetja til gagnrýninnar hugsunar á sviði neyslu- og umhverfishegðunar. 

Mikilvægi list- og verkgreina í sjálfbærnimenntun felst ekki síst í því að öðlast raunveruleg 

tengsl við hluti sem við notum öll og öðlast skilning á því hvernig og úr hverju þeir eru 

gerðir. Að skynja að allt sem við notum kemur með einum eða öðrum hætti úr náttúrunni 

getur leitt til skilnings á nauðsyn þess að fara vel með hana og að temja sér sjálfbærari 

lífshætti. 

Fræðsluefninu er skipt í þrjá meginþætti; sjálfbærni, neyslu, úrgang og mengandi 

tísku, og textíliðnaðinn. Fjallað er um þessa þætti út frá textíl og tísku, hvernig 

framleiðslan hefur áhrif á neyslu okkar og neysla okkar á framleiðsluna. Um skuggahliðar 

textíliðnaðar, mengunina sem fylgir framleiðslunni og flutningi hennar, um aðbúnað og 

kjör fólksins sem vinnur við hann, um skynditísku og fatasóun. Út frá þessum þáttum er 

fjallað um um ýmislegt sem tengist þeim og gefnar krækjur á frekari fræðslu, meðal annars 

myndbönd. Settar eru fram hugmyndir um hvað við getum gert sjálf sem einstaklingar til 

að snúa þróuninni við með breyttum lífsháttum og nýjum gildum. Sú hvatning er höfð uppi 

að með verkkunnáttu, heilbrigð gildi og viðhorf að vopni ásamt þekkingu á orsökum hins 

slæma ástands jarðar megi auðveldlega breyta neyslu sinni og hegðun og stuðla þannig að 

bata. Þó svo enginn einn geti leyst þetta risastóra vandamál þrýsta aðgerðir almennings og 

breytt neysluhegðun á fyrirtæki, stjórnvöld og aðra sem hafa völd í samfélaginu. Í raun sé 

þetta eina leiðin sem einstakir samfélagsborgarargeta farið til að snúa þróuninni við. Síðast 

en ekki síst er fjallað um áhrif barna og baráttu þeirra fyrir loftslagið og sjálfbærari heimi. 

 

5.2 Verkefnin 
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Mynd 52. Skjáskot af námsvefnum – verkefni. 
Verkefnin miða öll að því að nemendur vinni eins sjálfstætt og kostur er. Þeir velja sér 

viðfangsefni eftir áhugasviði, gera tilraunir og þróa verkefni sitt út frá reynslu, fyrri 

kunnáttu og færni (Dewey 2000a). Verkefnin snúa að nýtni, endurvinnslu og endurgerð 

textílúrgangs og fleira og er ætlað að opna augu nemanda fyrir mikilvægi þess að nýta það 

sem til er og minnka þannig neysluna. Markmiðið með verkefnunum er að nemendur 

kynnist gildum eins og nýtni og hófsemi, að augu þeirra opnist fyrir því að úrgangur getur 

verið dýrmætt hráefni til þess að skapa nýja hluti og að þjálfa verkkunnáttu og færni til 

bjarga sér öðruvísi en að henda og kaupa nýtt. 

Verkefnunum er skipt í þrjá flokka með mismunandi áherslum, sem nú verður lýst. 

5.2.1 Verk unnin úr endurnýtanlegum efniviði – nýting, endurgerð og endurvinnsla 

Það er stundum eins og sköpunargáfan fari á flug þegar nemendur fá að skapa og vinna úr 

rusli eða endurvinnanlegum efniviði. Efniviðurinn reynir verulega á skapandi hugsun og 

úrlausnir. Verkefnin byggjast á rannsóknum og tilraunum nemenda og að sjálfsögðu 

efniviðnum sem í boði er. Nemendur skoða og meta efniviðinn, gera rannsóknir og 

tilraunir, hanna og skissa og koma með hugmyndir að úrlausn áður en þeir framkvæma. 

Það er mikilvægt að nemendur séu hvattir til að finna lausnir, reyna að bjarga sér sjálfir og 

nota til þess þá færni sem þeir hafa þegar öðlast. Með öðrum orðum: Að gera sjálf! Slík 

viðfangsefni efla gildismat, hvetja til nýtni og hófsemi og sýna fram á mikilvægi 

verkkunnáttu og handverks.  

Mikilvægur hluti sjálfbærnimenntunar er að fræða nemendur um neyslu og úrgang. 

Að það sem við köllum rusl eða úrgang og hendum oft hugsunarlaust getur verið dýrmætt 

hráefni í eitthvað nýtt. Þegar nemendur eru þjálfaðir í að vinna með slíkt hráefni eru meiri 

líkur á því að þeir hugsi á annan hátt um neyslu og úrgang. Það hvetur þá auk þess til að 

hugsa og horfa með öðrum hætti á hluti og efni. Verkefnin bjóða upp á að nemendur nýti 

ímyndunaraflið og séu vakandi fyrir því hvernig nýta má alls konar hluti. Mikilvægt er að 

hvetja þá til þess að safna sjálfir því efni sem þeir vilja nota. Þannig berast áríðandi 

skilaboð til heimilanna um neyslu, nýtni, úrgang og flokkun hans. Efnið getur verið allt 

mögulegt; textílúrgangur, efnisbútar, sokkar, gamall fatnaður, umbúðir og annað dót sem 

ella yrði hent. Eldri nemendur geta komið með fatnað sem þarfnast viðgerða eða breytinga. 

Ekki er hægt að gera ráð fyrir að allir nemendur komi með efni og því er nauðsynlegt að 

kennslustofan búi yfir safnveitu. Fjallað er sérstaklega um safnveitur á vefnum. 
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Mynd 53. Skjáskot af námsvefnum – safnveita. 

 
Nemendur eru oft tregir til að láta reyna á eigin kunnáttu og lausnir í textílmennt en 

í þessum verkefnum þar sem unnið er með efnivið úr úrgangi eru þau viljugri til að reyna 

sjálf. Þeim finnst nánast undantekningarlaust skemmtilegt að fást við þessi verkefni. 

Vinnan kveikir einnig hugmyndir um að hægt sé að bralla ýmislegt heima, þótt þar sé lítið 

til af efni til handverks. Sýnd eru fjöldamörg dæmi um mismunandi verkefni sem henta 

öllum aldri. Verkefnin byggjast alfarið á hugmyndaflugi nemenda og gert er ráð fyrir að 

nemendur finni sjálfir lausnir og útfærslur sem miðast við það efni sem þeir hafa til að 

vinna úr. 

 
Mynd 54. Skjáskot af námsvefnum – sokkabrúður. 

 
Sokkabrúður með útlimi er dæmi um endurvinnsluverkefni. Nemendur nota 

ímyndunaraflið til að skapa eigin brúðu úr sokkum sem á að henda. 
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Á námsvefnum eru hugmyndir um hvernig halda má áfram með brúðuverkefni, til dæmis 

með brúðuleikhúsi og með híbýla- og fylgihlutagerð fyrir brúðurnar. 

 

 
Mynd 55. Skjáskot af námsvefnum – híbýli. 

 
Hér eru verkefnin mátuð við áhersluþætti úr greiningarlyklinum Connecting the dots 

(Kozak og Elliot, 2011): 

 
HVAÐ? HVERNIG? HVERS VEGNA? 

LÆRA Í 
NÆRUMHVERFINU – 
SAMFÉLAGIÐ SEM 
SKÓLASTOFA 

Efniviður er úrgangur frá heimilinu og 
skólanum. Læra um hvernig neysla og 
úrgangur er hluti af vanda vegna 
loftslagsbreytinga.  

– Tenging við daglegt líf. Nemendur 
öðlast skilning á tengslum neyslu og 
úrgangs, mikilvægi þess að nýta 
hlutina betur og að úrgangur getur 
verið efniviður. 
 
– Þekking á neysluhyggju, 
úrgangsvanda og að allt efni kemur 
frá náttúrunni  

SAMÞÆTTING Verkefnin koma inn á aðferðir lausnamiðaðs 
tilraunanáms, þar ýtt er undir skapandi 
hugsun og hönnun. Sjálfbærni, stærðfræði, 
samfélagsfræði, umhverfismennt, 
myndmennt og nýsköpun. 

– Nemendur nýta sér hæfni og 
reynslu úr daglegu lífi og námi til að 
skilja samhengi hlutanna. 
– Þjálfa skapandi og lausnamiðaða 
hugsun, útsjónarsemi og verkfærni. 

GETA TIL AÐGERÐA 
– LÆRA TIL GAGNS 

Nemendur öðlast færni og getu til að nýta 
betur; laga, breyta og endurnýta. Breyta 
úrgangi í nytjahluti. 

– Læra aðferðir til að breyta 
einhverju í sínu lífi sem hefur áhrif, 
t.d. með minni neyslu. 
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– Nemendur finna að þeir geta haft 
áhrif, jafnvel þótt þeir séu börn. 
Valdeflandi. 
 
– Getur leitt til breytinga á lífsstíl 
nemenda og fjölskyldna þeirra, og 
haft áhrif í samfélaginu. 

TENGSL VIÐ 
RAUNVERULEIKANN 

– Neysla og úrgangur er hluti af daglegu lífi 
allra og því raunverulegt vandamál. 
 
– Læra um hringrás efnis og gera tilraunir 
sem ríma við þróun hringrásarhagkerfis. 

Veitir skilning á vandamálum neyslu 
og úrgangs, og á hugsanlegum 
lausnum.  

ÖNNUR 
SJÓNARHORN 

– Nýta hlutina betur og kaupa minna. 
 
– Skapa sér persónulegan stíl í stað þess að 
vera þræll tískunnar/ neyslunnar. 

– Taka ábyrgð á neyslu sinni og 
úrgangi. 
 
– Gott að taka ábyrgð og finna 
lausnir. 

SPURNINGAR Ótal spurningar vakna í umræðum sem fara 
fram samhliða verkefnum. Þær eru ræddar í 
hópnum.  

–Umræður leiða til gagnrýninnar 
hugsunar um nútímalífsstíl og 
vandamála sem hann leiðir af sér. 

DEILA ÁBYRGÐ Nemendur eru gerendur í verkefnunum. Þeir 
hjálpast að og fá aðstoð kennara ef þeir 
þurfa. 

– Eru þátttakendur í eigin námi og 
stjórna að mestu hvað þeir gera og 
hvernig. 
– Læra hvert af öðru. 

 
5.2.2 Náttúrutengd verkefni 
Það er mikilvægt fyrir sjálfbærni að við styrkjum tengsl okkar við náttúruna og umhverfi 

okkar. Með auknum tengslum er líklegra að við sýnum náttúrunni virðingu og öðlumst 

skilning á mikilvægi hennar. Í textílmennt er hægt að vinna að ýmsum verkefnum sem 

stuðla að þessu. 

Á námsvefnum er fjallað er um þrjá flokka verkefna sem snerta náttúru og 

umhverfi, þ.e. verkefni sem unnin eru úti í náttúrunni og umhverfinu, þar sem 

ímyndunarafl og leikir er notað til að skapa eitthvað um leið og náttúru og útivistar er 

notið; verkefni þar sem fundinn efniviður úr náttúrunni, hann sóttur og nýttur með ýmsum 

hætti; og verkefni þar sem myndefni er sótt í náttúruna. 

Almennt ver fólk tíma sínum minna út í náttúrunni en áður tíðkaðist og um leið 

mætti segja að það hafi aftengst henni. Í asa nútímans gleymum við stundum að við erum 

hluti af náttúrunni og að allt sem við notum kemur með þaðan með einum eða öðrum hætti. 

Börn gera sér sjaldnast grein fyrir því hvaðan hlutirnir sem við notum dagsdaglega koma. 

Þess vegna er hluti af því að snúa til sjálfbærara lífs að verja meiri tíma í náttúrunni og ná 
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að endurtengjast henni. Því ættu skólarnir að skapa tækifæri til náms úti í náttúrunni og 

umhverfinu. 

Verkefnin miða að því að auka virðingu fyrir náttúrunni og umhverfinu og hjálpa 

nemendum að njóta hversdagsins og náttúrunnar, skoða og rannsaka hið stóra og smáa í 

umhverfi okkar. Markmiðið er að þeir öðlist betri tengsl við raunveruleikann, náttúruna og 

umhverfið. 

 
Mynd 56. Skjáskot af námsvefnum – náttúrutengd verkefni. 

 
Fuglar sem lifa í nærumhverfinu eru dæmi um náttúrutengt verkefni. Hægt er að vinna það 

sem einstaklings- eða samvinnuverkefni. Fara í fuglaskoðunarferð og velja sér fugl til að 

vinna með. Skoða betur í bókum og á vef þegar komið er í kennslustofuna. Teikna sinn 

fugl hver og yfirfæra á efni til að sauma út. Tilvalið að fara í göngutúrinn á vorin þegar 

farfuglarnir koma til landsins. 

Verkefnin mátuð við áhersluþætti greiningarlykilsins Connecting the dots: 
 

HVAÐ? HVERNIG? HVERS VEGNA? 

LÆRA Í 
NÆRUMHVERFINU – 
SAMFÉLAGIÐ SEM 
SKÓLASTOFA 

– Verkefni unnin í umhverfinu. 
 
 –Efniviður og myndefni fundið í umhverfi 
skólans og náttúrunni í grenndinni. 
 
 –Verkefni sýnd í nærumhverfinu.  

– Útivera, taka eftir umhverfinu, 
njóta útivistar. Eflir virðingu og 
tengsl við náttúru og umhverfi. 
 
– Eflir gildismat og umhverfisvitund. 
 
– Verkefni sem gefa af sér til 
samfélagsins og vekja athygli á 
mikilvægum málefnum. 

SAMÞÆTTING Textílmennt, náttúrufræði, samfélagsfræði, 
stærðfræði, smíði og myndmennt. Hönnun, 
sjálfbærni, skapandi hugsun, læsi á náttúru 

 –Nemendur nýta sér hæfni og reynslu 
úr daglegu lífi og námi og skilja 
samhengi hlutanna. 
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og umhverfi, samvinna, rannsóknir, tilraunir 
og verkfærni. 

 
–Þjálfa skapandi og lausnamiðaða 
hugsun, útsjónarsemi og verkfærni.  

GETA TIL AÐGERÐA 
– LÆRA TIL GAGNS  

Útivist, upplifun, rannsókn á náttúrunni og 
umhverfinu.  

-Verkefni sem tengjast náttúrunni og 
umhverfinu efla tengsl við 
raunveruleikann. 
 
– Upplifun í náttúrunni getur aukið 
virðingu fyrir henni og hvatt til 
umhverfisverndar. 

TENGSL VIÐ 
RAUNVERULEIKANN 

Útivist og vinna í náttúrunni og umhverfinu 
eykur tengslin við raunveruleikann. 

Tengir nám við eigin reynslu, 
raunveruleikann, lífið og náttúruna. 

ÖNNUR 
SJÓNARHORN 

– Önnur námsupplifun en í kennslustofunni. 
 
– Læra af og í náttúrunni. 

Þróa með sér gildi náttúruupplifunar. 

SPURNINGAR Gefur tækifæri til umræðna um náttúruvernd. Leiðir til gagnrýninnar hugsunar um 
nýtingu og vernd náttúrunnar. 

DEILA ÁBYRGÐ – Samvinnuverkefni þar sem kennari 
leiðbeinir. 
 
– Gefur hugmyndir um ábyrgð okkar allra á 
náttúru, umhverfi og samfélagi.  

– Samvinna þar sem ábyrgð er deilt 
leiðir af sér umburðarlyndi og þjálfar 
þolinmæði. 
 
– Fyrir heilbrigði jarðarinnar og 
samfélagsins. 

 
5.2.3 Samfélagsmiðuð verkefni 
Samfélagsmiðuð verkefni geta stuðlað að valdeflingu nemenda og gefið hugmyndir um 

hvað þeir geta gert og gefið af sér, jafnvel þótt þeir séu börn. Það er góð tilfinning að gefa 

af sér og mikilvægt að börn og unglingar upplifi að við sem búum við góðar aðstæður á 

Íslandi séum í aðstöðu til að hjálpa öðrum. Í góðærinu svokallaða fann ég oft á tíðum að 

nemendur fundu ekki tilgang með sköpun sinni og handverki. Sumir héldu því fram að það 

væri tilgangslaust að fara með fullgerð verkefni heim þar sem þau myndu enda í 

geymslunni vegna þess að foreldrunum þóttu þau ekki passa við stíl heimilisins. Þetta þótti 

mér dapurlegt og ákvað þá að finna verkum þeirra verðugan tilgang. Einhvers konar 

góðverk hafði ég í huga. Þau eru gildishlaðin og þjálfa nemendur í að setja sig í spor 

annara og sýna góðvild og samhygð. Allar götur síðan hef ég reynt að útfæra verkefni sem 

gætu komið öðrum og samfélaginu til góða. Verkefnin hafa verið fjölbreytt; fatnaður fyrir 

börn á barnaheimili í Tógó, íþróttapokar fyrir börn í vinaskóla í Malaví, hálsfestar gerðar 

og seldar í söfnun fyrir sama skóla, öskupokar fyrir góðgerðasamtök, innkaupapokar sem 

voru seldir og andvirðið gefið UNICEF fyrir flóttabörn frá Sýrlandi og innkaupatöskur 
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fyrir Pokastöð Vesturbæjar. Öll þessi verkefni hafa að mestu verið unnin úr textílúrgangi 

og efnisafgöngum. 

 
Mynd 57. Skjáskot af námsvefnum – samfélagsmiðuð verkefni. 

 
Innkaupatöskurnar eru á marga vegu ágætt dæmi um samfélagsmiðað verkefni; verkefnið 

dregur úr plastpokanotkun, nýtir efnisbúta og afganga og gefur hugmynd um hvernig hægt 

er að taka þátt í sjálfboðavinnu eða standa fyrir fjáröflun til góðra málefna. 

 

Verkefnin mátuð við áhersluþætti greiningarlykilsins Connecting the dots: 

 
HVAÐ? HVERNIG? HVERS VEGNA? 

LÆRA Í 
NÆRUMHVERFINU –  
SAMFÉLAGIÐ SEM 
SKÓLASTOFA 

– Læra um aðstæður barna sem búa 
annars staðar og bera saman við 
okkar.  
 
– Finna leiðir til að minnka 
plastnotkun. 
  
– Verkefni sýnd í nærumhverfinu.  

– Öðlast þekkingu á misskiptingu og 
óréttlæti í heiminum og velta fyrir sér 
ástæðum. Gefur hugmyndir um 
mikilvægi þess að deila gæðum jarðar. 
 
– Plast er mengandi fyrir náttúruna. 
 
– Sýnir verkum nemenda virðingu og 
vekur athygli á góðum málefnum. 

SAMÞÆTTING  –Textílmennt, samfélagsfræði.  
 
– Skapandi hugsun, lýðræði, 
mannréttindi, réttlæti og verkfærni. 

– Nemendur nýta sér hæfni og reynslu úr 
daglegu lífi og námi og skilja samhengi 
hlutanna. 
 
 – Þjálfa skapandi og lausnamiðaða 
hugsun og verkfærni.  

GETA TIL AÐGERÐA – 
LÆRA TIL GAGNS  

Nýta eigin færni og verkkunnáttu til 
að leggja sitt að mörkum og hjálpa 
öðrum sem búa við slæmar aðstæður 
og skort. 

– Nemendur finna að þeir geta lagt sitt af 
mörkum til að hjálpa öðrum og upplifa 
að það er gott að gefa af sér.  
– Valdeflandi. 
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TENGSL VIÐ 
RAUNVERULEIKANN 

Nemendur takast á við raunveruleg 
vandamál. 

Misskipting og óréttlæti eru stór hluti 
ósjálfbærni. 

ÖNNUR SJÓNARHORN Setja sig í spor annarra. Þróa með sér samhygð. 

SPURNINGAR Umræður og spurningar um 
mismunandi aðstæður barna í 
heiminum og ástæður þess. 

Spurningar vakna um misskiptingu og 
óréttlæti sem við leitumst við að ræða og 
svara í sameiningu. 

DEILA ÁBYRGÐ Nemendur þátttakendur í 
sameiginlegu verkefni og 
ákvarðanatöku. 

Nemendur læra að vinna saman sem 
hópur að sameiginlegu markmiði. 
Lýðræðisleg vinnubrögð. 
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6 Lokaorð 

           Heili er hönd og hönd er heili – (Frank R. Wilson) 

Nú þegar heimurinn horfist í augu við hamfarahlýnun og alvarlega vistkreppu standa 

alþjóðleg menntakerfi frammi fyrir því að hafa gert allt of lítið og of seint til að mennta og 

undirbúa nemendur sem þá framtíðarborgara sem þurfa að glíma við vandann sem blasir 

við. Menntakerfi um allan heim halda áfram að lúta nýfrjálshyggju, kapítalisma og 

feðraveldi nútíma vestræns menntakerfis, sem miðast að því að undirbúa nemendur til að 

stjórna, ráða og nýta þennan heim. Það sést best á því að enn er ofuráhersla alþjóðlegrar 

menntunarumræðu á lestrar- og stærðfræðikunnáttu, sem væntanlega hefur áhrif á getu 

þeirra til að skila nemendunum út á vinnumarkaðinn í samræmi við hagsmuni fyrirtækja. 

Sjaldan snýst umræðan um vanhæfni barna til að skilja hugtök eins og samkennd með 

náttúrunni og öðru fólki, mannlega reisn eða getu til gagnrýninnar hugsunar. Þetta hefur 

aftur áhrif á getu nemenda til að verða sjálfbærir borgarar – borgarar sem eru ekki aðeins 

ábyrgir gagnvart komandi kynslóðum, heldur einnig ráðsmenn umhverfisins. Umbreyta 

þarf menntun á þann hátt að hún þroski með nemendum hæfileika til að hugsa, læra og 

þróast, sama hvaða áskoranir bíða þeirra í framtíðinni, veitir þeim tækifæri til að takast á 

við raunverulegar áskoranir í mismunandi samfélagslegu samhengi og veita þeim 

möguleika til að gera heiminn að betri stað fyrir allt líf. Menntun sem þróar meðvitund um 

þætti sem móta hugsanir, venjur og hugmyndir um hvernig heimurinn virkar. Ég er 

sannfærð um að slík menntun er lykilatriði í lausn vandans. Auk þess geta breytingar á 

lifnaðarháttum bætt persónulega líðan og gert heiminn að betri stað fyrir þorra fólks. 

Það er ljóst að menntun þarf róttæka framtíðarsýn og ekkert hálfkák dugir lengur 

við að raungera menntun til sjálfbærni. Markmið þessa lokaverkefnis er að taka þátt í þeirri 

hreyfingu með því að þróa og koma á framfæri námsefni sem hentar sjálfbærnimenntun í 

textílmennt fyrir grunnskóla. Fatnaður og tíska eru óneitanlega hluti af lífi nemenda og því 

býður textílmennt fram mörg tækifæri til sjálfbærnináms, eins og sjá má á námsvefnum 

Gera sjálfur, sem er hluti þessa verkefnis. Námsvefurinn inniheldur fræðslu um vandann 

sem við stöndum frammi fyrir og stuðlar að gagnrýninni hugsun. Þar eru verkefni sem 

þjálfa nemendur í skapandi vinnubrögðum, tilraunir þar sem þeir fá tækifæri til að byggja á 

eigin reynslu og reyna á getu sína til lausnaleitar og veita verkkunnáttu sem getur hjálpað 

þeim að bjarga sér með sjálfbærum hætti. Verkefni sem snúast um raunveruleikann og 

dagsdaglegt líf nemenda og gefa þeim tækifæri til að þróa hugmyndir sínar út frá eigin 

áhugasviði, og nýta sér kunnáttu sína og færni til eigin sköpunar. Það er trú mín að nám þar 
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sem áhersla er lögð á slíkar aðferðir hjálpi nemandanum að vera gerandi í eigin lífi og efli 

trú hans á getu til aðgerða. Slík færni, kunnátta og hugsun er grundvallarþáttur í 

sjálfbærnimenntun og hefur verið vanræktur og vanmetinn í menntakerfinu og í 

samfélaginu.  

Verkefnið hefur verið krefjandi og um leið lærdómsríkt og ánægjulegt. Námið í 

Listkennsludeild LHÍ hefur gert mér kleift að láta gamlan draum um slíkt námsefni verða 

að veruleika, og ég bind vonir við að námsvefurinn nýtist þeim kennurum sem hafa hug á 

að gera sjálfbærni hluta af textílnámi. Hugmyndir halda áfram að gerjast. Ég óska þess að 

námsvefurinn verði lifandi, þróist áfram, stækki og verði öflugt tæki sem fjölbreyttar 

námsgreinar geta nýtt á þeirri vegferð sem framundan er. 
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9 Viðaukar 

Viðauki 1 Eyðublað fyrir samþykki í viðtalsrannsókn. 

Viðauki 2 Nokkrar skjámyndir af námsvefnum Gera sjálfur  

 

 
 

Rannsóknarsprurningin: 

Hvernig getur textílmennt sem felur í sér listsköpun og handverk ýtt undir skapandi og 
gagnrýna hugsun og verið þáttur í að ala upp ábyrga þjóðfélagsþegna? 

Samþykki fyrir þátttöku í viðtalsrannsókn  

 

Ég, undirrituð er meistaranemi við Listkennsludeild Listaháskóla Íslands. 

Ég er að vinna að meistaraverkefni undir handleiðslu Dr. Ásthildar Jónsdóttur. Rannsóknin 

byggir á frásögnum og einstaklingsviðtölum við þrjár lista-og handverkskonur. Lífssögurnar 

verða skoðaðar til að kanna hvernig líf, menntun og reynsla hefur áhrif á störf þeirra og 

hugmyndir um listsköpun og menntun.  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar sem er að öðlast þekkingu og skilning á því hvernig sjálfbær 

vinnubrögð hafa einkennt listsköpun lista-og handverkskvennaana sem allar hafa unnið í textíl. 

Með því að öðlast innsýn í vinnuferli og hvata þeirra til listsköpunar, met ég hvað þær eiga 

sameiginlegt og hvernig hægt sé að læra af þeim. Reynsla þeirra úr æsku og uppeldi, starfi og 

einkalífi setja mark sitt á hugsun þeirra, faglega þekkingu og framkvæmd í listsköpun og daglegu 

starfi. Þar sem viðmælendur hafa markað sér nafn sem listakonur er fjallað um þær undir nafni. 

Viðtölin verða tekin upp á rafrænan myndmiðil og síðan afrituð frá orði til orðs til úrvinnslu.  

Ennfremur samþykkja viðmælendur að stutt myndskeið verði birt á námsvefnum “Gera sjálfur” 

sem er megin viðfangsefni þessa meistaraverkefnis. Myndskeiðin eru hugsuð sem áhugavert efni 

fyrir kennara og nemendur, um hvernig listakonurnar hugsa og vinna.  

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og einungis ég og leiðbeinandi minn mun 

hafa aðgang að þeim gögnum sem safnað verður.    

 
Virðingarfyllst, 
 
Ásta Vilhjálmsdóttir,  
Meistaranemi við  
Listkennsludeild LHÍ ________________________________ 
 

Staðfesting viðmælenda 
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NÁMSVEFUR UM TEXTÍLMENNT OG SJÁLFBÆRNI

Mannkynið stendur á krossgötum.  Loftslagsbreytingar af mannavöldum eru staðreynd og við verðum

að breyta um stefnu hvað varðar auðlindanýtingu, framleiðslu og neyslu.   Þessi stefnubreyting er

risavaxið verkefni, mun taka langan tíma og lenda að mestu á næstu kynslóðum.  Menntun gegnir því

lykilhlutverki í þróuninni til sjálfbærara lífs.

 Þessi kennsluvefur fjallar um hvernig textílmennt getur verið hluti af þeirri sjálfbærnimenntun sem

nauðsynleg er.   Á vefnum er að finna verkefni og fræðsluefni sem nýtist kennurum til að leggja sitt af

mörkum til að skapa samábyrgt sjálfbært samfélag þar sem allar ákvarðanir og gjörðir taka mið af

umhverfi, efnahag og félagslegri sanngirni. Þar sem allir Jarðarbúar, óháð því hvar og hvenær þeir eru

fæddir, lifa eins góðu lífi og hægt er án þess að ganga of nærri auðlindum Jarðarinnar, öðru fólki og

lífverum.

LESA MEIRA

SJÁLFBÆRNI

Sjálfbærni felst í því að nýta og um leið að halda okkar náttúrulega

umhverfi heilbrigðu. Hugtakið sjálfbærni er notað í tengslum við

hugsunina um afleiðingar þess sem við gerum í dag á hag og velferð

manna og náttúru í framtíðinni. Í sjálfbærum samfélögum er

höfuðáherslan á að bæði borgurunum og náttúrunni líði vel.

 Öll höfum við ákveðnar grunnþarfir sem við þurfum að uppfylla til að

lifa mannsæmandi lífi. Grunnþarfirnar eru t.d.   matur, húsaskjól, föt,

heilsa og menntun. Það er samt langt því frá að allir Jarðarbúar búi

við þessi sjálfsögðu mannréttindi og bilið á milli þeirra sem mest

hafa og þeirra sem minna hafa er stórt. 

SJÁLFBÆRNI

SJÁLFBÆRNI Í TEXTÍLMENNT

Textílvörur eru stór hluti af okkar daglega lífi. Miklu stærri en flestir gera sér grein fyrir. Hinsvegar gerum við  okkur fæst grein fyrir hversu

mikil neikvæð áhrif textílframleiðsla og neysla hefur á náttúruauðlindir og umhverfi okkar.

Neysla

Öll neysla hefur umhverfisáhrif og bein

áhrif á loftslagið. Það skiptir miklu máli

að við séum öll  meðvituð um það.

Textíl- og tískuiðnaðurinn

Fatafram leiðsla er ein helsta upp spretta

meng un ar í heim in um. Ang ar þessa 

um fangs mikla iðnaðar hafa oft 

 nei kvæðar af leiðing ar á líf ríkið.

Úrgangur

Úrgangur er það sem fellur til við

framleiðslu og neyslu á vörum. Bæði rusl

og mengandi spilliefni verða til þegar

varan er framleidd.

HVAÐAN KOMA FÖTIN?

Hvaðan koma allir þessir hlutir? Mjög margt sem við kaupum út í

búð er framleitt í öðrum heimshluta. Til dæmis eru fötin okkar flest

búin til í Asíu. Það sjáum við þegar við skoðum miðann sem er á

röngunni á flíkunum okkar.  Þetta þýðir að fötin hafa þurft að ferðast

mjög langa leið til Íslands, með skipi eða flugvél sem mengar mjög

mikið.  Á sama miða má finna fleiri upplýsingar um flíkina, s.s. úr

hvaða efnum hún er gerð og hvernig eigi að þvo hana og

meðhöndla.

TÍSKU- OG TEXTÍLIÐNAÐURINN
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LEIÐBEININGAR FYRIR KENNARA

NOTKUN Á NÁMSEFNINU

List og verkgreinar henta sérlega vel fyrir menntun til sjálfbærni og auðveldlega mætti halda því fram að

textílmennt í íslenskum skólum hafi alltaf falið í sér sjálfbærnimenntun. List og verkgreinar hvetja og

kenna nemendum að gera hlutina sjálfir, að bjarga sér.   Nú, á tímum neysluhyggju þegar flest allt er

keypt tilbúið og minna gert á heimilum, hefur þetta hlutverk aldrei verið mikilvægara. Að kenna

vinnubrögð sem nýtast til að minnka neysluna og gera hlutina frekar sjálf; bæta, laga, nýta, breyta og

endurskapa.  Að þjálfa huga og hönd, að finna ánægjuna með eigin sköpun og valdeflinguna sem fylgir

því að búa eitthvað sjálfur til sem skiptir máli. Að öðlast skilning á því að það þarf ekki alltaf að vera að

flýta sér og að góðir hlutir taka tíma. Að upplifa flæðið og rónna sem felst í því að vinna með höndunum,

nokkuð sem getur verið erfitt að upplifa í miklu áreiti neyslusamfélagsins. 

Mikilvægi list-og verkgreina felst auk þess í því að öðlast raunveruleg tengsl við hluti sem við notum öll

og öðlast skilning á því hvernig og úr hverju þeir eru gerðir. Að skynja að allt sem við notum kemur með

einum eða öðrum hætti úr náttúrunni getur leitt til skilnings á nauðsyn þess að fara vel með hana og að

temja sér sjálfbærari lífshætti.

FRÆÐSLUEFNIÐ VERKEFNIN

Fræðsluefnið er nokkurskonar inngangur af verkefnunum. Til þess að

geta gripið til aðgerða er nauðsynlegt að skilja vandann. Fræðsluefnið

fjallar um neyslu, úrgang, mengun í textíliðnaði, skynditísku, fatasóun

og sjálfbæra tísku. Því er  ætlað að stuðla að bættri siðferðiskennd og

hvetja til gagnrýnnar hugsunar á sviði neyslu- og umhverfishegðunar

sem getur leitt til sjálfbærari lífshátta. Fjallað er um nýja hreyfingu barna

og ungmenna í aðgerðum í loftslagsmálum og getu þeirra til að hafa

áhrif í ýmsum málum sem snúa að sjálfbærni. Bent er á leiðir  og góð

ráð  til að snúa þróuninni við með breyttum lífsháttum og gildum. 

 Framsetning fræðsluefnisins er undir kennaranum komið og veltur á

aldri og þroska nemenda en hugmyndin er að það sé nýtt til að vekja

umræðu í tengslum við verkefnin.

Verkefnin eru af ýmsum toga. Þau fjalla um nýtni, endurvinnslu og

endurgerð á textílúrgangi og fleiru sem ekki er  lengur  í notkun og yrði

annars hent.   Til dæmis fatnaður, rúmföt, dúkar, umbúðir, afgangar,

efnisbútar, afklippur, bönd og spottar úr sem ekki er hægt að nýta í önnur

verkefni. Nokkur verkefni hafa náttúru og umhverfi að leiðarljósi og miða

að því að auka tengsl nemenda við raunveruleikann, náttúruna og

umhverfið sem er mikilvægur þáttur sjálfbærni. Sagt og sýnt er frá

nokkrum verkefnum sem eru samfélagsmiðuð og hafa að markmiði að

gefa af sér, vekja samhyggð ásamt því að vera valdeflandi.  Mörg

verkefnanna er auðvelt er að vinna samþætt með öðrum námsgreinum.

Aðlaga má flest verkefnin að öllum námsstigum grunnskólans.

FRÆÐSLAN VERKEFNIN

TENGSL VIÐ AÐALNÁMSKRÁ

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir um grunnþætti menntunnar:

"Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og ungmenni læri

að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir

snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu,

breyta því og þróa það.  

 Námsvefurinn "Gera sjálfur" tengist öllum grunnþáttum menntunar. Fræðsluefnið snertir þá alla en verkefnin

tengjast fyrst og fremst sjálfbærni og sköpun. Þetta skarast samt að sjálfsögðu og oft er unnið með fræðsluefnið

og verkefnin samhliða.

AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA

SJÁLFBÆRNI

"Sjálfbærni snýst um samspil umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar. Sjálfbærni felur í sér virðingu fyrir

umhverfinu, ábyrgð, heilbrigði, lýðræðisleg vinnubrögð og réttlæti, ekki bara í nútíma heldur og gagnvart

komandi kynslóðum. Þannig er óhugsandi að unnt sé að stuðla að mannréttindum án þess að jafnframt sé

leitað eftir sjálfbærni og jafnvægi í þróun samfélagsins. Einnig segir: "Menntun til sjálfbærni, jafnréttis, lýðræðis-

og mannréttinda miðar að því að börn og ungmenni skilji samfélagið eins og það er og hefur þróast. Jafnframt

miðar þessi menntun að því að börn og ungmenni verði fær um að taka þátt í að móta samfélagið og öðlist

þannig sýn til framtíðarinnar og hugsjónir til að beita sér fyrir" 

RITRÖÐ UM SJÁLFBÆRNI

SKÖPUN

"Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika. Sköpun

er að sjá fyrir það óorðna og framkvæma það. Sköpun byggist á forvitni, áskorun, spennu og leit. Glíman við

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls.16). 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 17-18).
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SJÁLFBÆRNI
Sjálfbærni felur í sér virðingu fyrir umhverfinu,

ábyrgð, heilbrigði,

  lýðræðisleg vinnubrögð og réttlæti

HVAÐ ER SJÁLFBÆRNI?

Sjálfbærni felst í því að nýta og um leið að halda okkar náttúrulega

umhverfi heilbrigðu. Hugtakið sjálfbærni er notað í tengslum við

hugsunina um afleiðingar þess sem við gerum í dag á hag og velferð

manna og náttúru í framtíðinni. Í sjálfbærum samfélögum er höfuðáherslan

á að bæði borgurunum og náttúrunni líði vel.

Öll höfum við ákveðnar grunnþarfir sem við þurfum að uppfylla til að lifa

mannsæmandi lífi. Grunnþarfirnar eru t.d.   matur, húsaskjól, föt, heilsa og

menntun. Það er samt langt því frá að allir Jarðarbúar búi við þessi

sjálfsögðu mannréttindi og bilið á milli þeirra sem mest hafa og þeirra sem

minna hafa er stórt. Það má því segja að sjálfbærni snúist um það að jafna

muninn á milli þeirra sem hafa það best og þeirra sem hafa það verst án

þess að það bitni á auðlindum Jarðar, öðru fólki eða lífverum. 

NÁTTÚRUAUÐLINDIR

Mannfólkið er ekki að nýta náttúruauðlindir Jarðarinnar á sjálfbæran hátt.

Ýmis eiturefni sem við notum skaða auk þess náttúruna á marga vegu.

Bílar, skip, flugvélar og verksmiðjur spúa t.d. skaðlegum efnum út í

andrúmsloftið sem veldur loftslagsbreytingum. Sums staðar á Jörðinni er

ástandið svo slæmt að fólk á erftitt með andardrátt. Loftslagsbreytingar og

hlýnun á Jörðinni mun valda margskonar vandamálum. Veðrið breytist.

Sums staðar verður mjög heitt sem veldur þurrkum svo erfitt verður að

rækta. Jöklarnir í heiminum bráðna hraðar sem gerir það að verkum að

sjávarmál hækkar sem veldur flóðum víðsvegar. 

Náttúruauðlindir eru allt það sem við mannfólkið nýtum úr náttúrunni. Í

raun og veru kemur allt sem við notum með einum eða öðrum hætti úr

náttúrunni. Dæmi um náttúruauðlind er vatn. Menn bjuggu ekki til vatn, en

við notum það til drykkjar, baða og svo framvegis. Önnur náttúruauðlind er

olía. Við dælum olíu upp úr jörðinni og notum hana til að búa til eldsneyti

fyrir bíla, skip, flugvélar og allskonar framleiðslu. Fiskurinn í sjónum og

landið sem við notum til landbúnaðar og ræktunar eru náttúruauðlindir.

Náttúruauðlindir eyðast eins og allt annað sem við notum. Ef við lifum á

þann hátt sem eyðileggur eða ofnýtir náttúruauðlindir okkar er það ekki

sjálfbært.

Margar dýrategundir eiga erfitt með þessar breytingar og fleiri og fleiri

tegundir deyja út. Eiturefni sleppa einnig út í drykkjarvatn, hafið og í

jörðina frá margskonar framleiðslu og landbúnaði. Náttúruauðlindir er

einnig hægt að ofnýta, þ.e. að nota þær svo mikið að ekkert verður eftir. Ef

við notum t.d. alla olíuna sem finnst í jörðinni getum við ekki notað hana

lengur.
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NEYSLA

Neysla er nokkuð sem erfitt er að komast hjá. Neysla nútímafólks í ríkum

samfélögum er allt öðruvísi en forfeðra okkar og fólks í fátækari

samfélögum þar sem neyslan snýst nær eingöngu um það sem þarf til að

lifa. Að sjálfsögðu þurfum við öll margvíslega hluti í okkar daglegu lífi, til

dæmis mat og fatnað. En nú er svo komið að flestir sanka að sér alltof miklu

af öllu. Einn þriðji hluti matvæla í heiminum endar í ruslinu ónýttur ásamt

ýmsu öðru, t.d fötum. Allt sem við notum er með einhverjum hætti sprottið

úr auðlindum Jarðarinnar og hefur því loftslagsáhrif hvort sem við hugsum

út í það eða ekki.   Þess vegna er það nánast galið að henda hlutum sem

enn eru nýtanlegir. Áður fyrr lagaði fólk og gerði við hluti sem biluðu í stað

þess að henda þeim og kaupa nýja.

Öll neysla hefur umhverfisáhrif og bein áhrif á loftslagið. Nú á tímum

loftslagsbreytinga skiptir það miklu máli að við séum öll meðvituð um

neyslu okkar og hvernig er hægt að beina henni í umhverfisvænni farveg. Í könnun sem gerð var í janúar 2019 kom í ljós að 51,6 prósent landsmanna hefur breytt

neysluvenjum sínum við dagleg innkaup, gagngert til að minnka umhverfisáhrif sín.

"85% AF TEXTÍLÚRGANGI ENDAR SEM LANDFYLLINGAREFNI"

NEYSLA OKKAR

Neysla okkar hefur breyst á ýmsan hátt. Hún snýst ennþá að miklu leyti um

nauðsynjar en við neytum ekki lengur eingöngu til þess að fullnægja

líkamlegum þörfum okkar heldur snýst neyslan að stórum hluta um

munaðarvörur sem skipta engu máli fyrir lífsafkomu okkar. Nú á tímum

kaupum við ýmislegt sem við áður bjuggum til eða gerðum sjálf s.s. ýmsa

þjónustu og afþreyingu. Nútímafólk í okkar heimshluta á miklu meira af öllu

en fyrri tíma fólk nokkurn tíman átti. Margt af því sem við kaupum og

eigum, notum við lítið sem ekkert og sumt fer inni í skápa og geymslur en

öðru er hent jafnvel án þess að hafa verið notað.

Framleiðsla á neysluvarningi skilur í flestum tilvikum eftir sig gífurlegt

vistspor, m.a. vegna orkunnar sem fer í framleiðsluna, flutning til neytanda

auk annarra auðlinda sem  eru nýttar. Orkan er oft fengin með því að

brenna kolum og olíu sem losar mikið magn koltvísýrings út í

andrúmsloftið. Auk þess veldur framleiðslan mengun sem fer í jarrðveg,

vatn og haf. Þetta leiðir til aukinna loftslagsbreytinga og hnignunar

vistkerfa, að ekki sé minnst á mannréttindin sem hugsanlega eru brotin í

öllu ferlinu. 

Spyrja sig fyrst hvort þú þurfir raunverulega á þessum hlut að halda.

Að sleppa því að kaupa poka, eina peysu í viðbót, símahulstur eða

aðrar óþarfa vörur er eitt það mikilvægasta sem við getum gert til

að draga úr umhverfisáhrifum okkar.

Áður en nýr hlutur er keyptur er gott að athuga fyrst hvort þú getir

endurnýtt eitthvað, breytt, gert við, fengið lánað eða leigt.

Ef við þurfum að kaupa vörur gætum við skoðað hvort hægt sé að

kaupa vörur sem hafa haft minni neikvæð áhrif á umhverfið við

framleiðslu. Slíkar vörur eru t.d. umhverfisvottaðar, lífrænar og

siðgæðisvottaðar.

Er það skylda okkar að eiga allt sem við mögulega þurfum einhvern

tíma að nota á lífsleiðinni?  

ÞURFUM VIÐ ALLT ÞETTA?
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TEXTÍL OG TÍSKUIÐNAÐURINN

Vart er hægt að hugsa sér daglegt líf án textíl- og vefnaðarvara. Heimili okkar og umhverfi er fullt af

allskonar hlutum gerðum úr textíl, s.s. fatnaðurinn sem við klæðumst, handklæði, rúmföt, púðar, teppi,

dúkar, gluggatjöld, listmunir, húsgagnaáklæði, mottur, gólfteppi, leikföng, tuskudýr, tjöld, svefnpokar,

töskur, fánar, bönd og kaðlar, fiskinet, segl, loftbelgir,  ...og meira að segja gervigrasvöllurinn!

HVAÐ ER TEXTÍLL?

Textíl- og vefnaðarvörur eru gerðar úr þráðum úr allskonar efnum.  Trefjum

sem koma úr náttúrunni, s.s.   bómull, hampi og viskósa eða úr

dýraafurðum, s.s. ull og silki. Einnig úr tilbúnum trefjum og plastefnum sem

hægt er að spinna í þræði, oft kölluð gerviefni. Þetta eru efni eins og

polýester, nylon og akríll. Þráðurinn er síðan notaður m.a. til þess að

framleiða efni sem yfirleitt eru annaðhvort ofin eða prjónuð. Efnin eru síðan

meðhöndluð á ýmsan hátt, t.d. lituð. Úr efnunum er allt mögulegt sniðið og

saumað, allskyns hlutir sem við notum dagsdaglega.

HVAÐ ER TEXTÍLIÐNAÐUR?

Textíliðnaður nær allt frá ræktun trefja og meðhöndlun dýra, til uppskeru,

hreinsunar og gerð hráefna til að framleiða lokaafurðirnar. Það getur verið allt frá

hátískufatnaði, sem eru taldar hefðbundnar vefnaðarvörur, til loftsía fyrir ryksugur

sem teljast til tæknilegra vefnaðarvara. Vegna fjölbreyttrar framleiðslu innan

textíliðnaðarins er hann ein stærsta atvinnugrein heimsins sem milljónir manna

starfa við. Leiðandi lönd í textíliðnaðinum eru Kína, Bangladesh og Indland.

FATAIÐNAÐURINN

Fatafram leiðsla er ein helsta upp spretta meng un ar í heim in um. Ang ar

þessa um fangs mikla iðnaðar hafa heilsu spill andi áhrif á menn og oft nei- 

kvæðar af leiðing ar fyrir líf ríkið. Efni sem finna má í föt um geta valdið skaða,

bæði umhverfinu, dýrum og mönnum.  Frá fram leiðslunni streyma gróður- 

húsaloft teg und ir, lík lega í jafn miklu magni og frá öll um flug véla flota

heims.   Fyr ir utan margs kon ar meng un sem fram leiðslan veldur, á

fataiðnaðurinn sér óhugn an leg ar og myrk ar hliðar. Slæmur aðbúnaður og

lág laun verkafólksins   sem starfar við hann og jafnvel man sal og

barnaþrælk un. Annað sem venjulega er ekki hugsað um í textíliðnaðinum

er notkun auðlinda. Textíliðnaðurinn notar leður af nautgripum, vatn,

bómull og aðrar plöntur ásamt rafmagni og gasi.

FATAFRAMLEIÐSLA HEFUR TVÖFALDAST FRÁ ÁRINU 2000!

Vandinn stafar ekki eingöngu frá framleiðslunni því í nútímanum kaupum

við meiri fatnað en nokkru sinni fyrr og við hendum líka meira en nokkru

sinni fyrr. Talið er að þrjár af hverjum fimm flíkum sem keyptar eru endi

innan árs í   landfyllingu, þ.e. í jörðinni. Allt þetta er orðið mikið vandamál

sem við neyt end ur getum tekið þátt í að leysa. Meðvit und um hvaðan fötin

koma, framleiðsluferli þeirra, hver saum ar og hvar þau eru saumuð og

hversu oft þau eru notuð er þar lyk il atriði. Nú virðist sem sú meðvitund sé

að kvikna, sér stak lega hjá yngra fólki sem er jákvætt því þau eru neyt end ur

framtíðarinnar.
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FATASÓUN

 Fatasóun Íslendinga hefur aukist verulega á síðustu árum. Meirihluti þess úrgangs fer í urðun en auk þess voru yfir 3000 tonn

send frá Íslandi til annarra landa í endurvinnslu árið 2018. Umhverfisráðuneytið stefnir á að dregið verði úr fatasóun á hvern

íbúa um fimm kíló en umhverfisspor hverrar flíkur er gífurlegt, allt frá framleiðslu til förgunar.

Fata fram leiðsla eykst sífellt og hefur að magni til tvö fald ast frá síð ustu alda mót um. Helsta skýring þess er tilkoma

SKYNDITÍSKU; ódýr fatnaður og krafan um að vera alltaf í nýjustu tísku. Á árinu 2015 fluttu Íslendingar um 3.800 tonn af

textílvörum til landsins samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands. Ætla má að innflutningur sé umtalsvert meiri þar sem töluvert

magn berst til landsins í ferðatöskum fólks.  Um leið og framleiðsla og sala á fatnaði eykst, eykst einnig úrgangurinn, þ.e. um

leið og við kaupum meira, hendum við einnig meiru. Umhverf is sam tök hafa lýst miklum áhyggjum vegna  áhrifanna sem

sífellt meiri fata fram leiðsla hefur á umhverfið.  Umhverf is sér fræð ingar segja að fata iðn að ur inn sé næst mesti meng un valdur í

heimi, aðeins olíu iðn að ur inn mengi meira. Hluti af þeim vanda er það sem við hendum eða losum okkur við.

HVAÐ VERÐUR UM FÖTIN SEM VIÐ HENDUM?

Um leið og ný flík er keypt þarf að losa sig við eitthvað af þeim gömlu. Árið

2016 henti hver Íslendingur að meðaltali 15 kílóum af textíl og skóm yfir

árið, samkvæmt  samantekt  Umhverfisráðuneytisins.  Þrátt fyrir

að  Íslendingar séu duglegir að gefa eða skila þeim fatnaði sem þeir eru

hættir að nota á endurvinnslustöðvar lendir samt sem áður mikið af honum

í almennu rusli. Samkvæmt rannsóknum SORPU  kemur fram að yfir 2000

tonn af vefnaðarvöru hafi farið til urðunar árið 2015.  Það eru um 10 kg á

hvern íbúa höfuðborgarsvæðisins.

85% ALLRA VEFNAÐARVARA FER Í RUSLIÐ Á HVERJU ÁRI !

ÞAÐ SEM SKILAÐ ER Á ENDURVINNSLUSTÖÐVAR

Flestir telja sér trú um að þeir séu að gera góðverk með því að skila fatnaði

á endurvinnslustöðvar en sannleikurinn er sá að við hendum allt of miklu til

þess að hægt sé að tala um góðverk.  Árið 2015 skiluðu sér  2250 tonn til

Rauða krossins, eða tæp 7 kg á hvern Íslending. Aðeins lítið brot af því sem

berst Rauða krossinum fer beint í hjálparstarf, um 30 tonn eða aðeins

tæplega 2%. Um 8 tonnum var úthlutað hérlendis til einstaklinga sem á

þurftu að halda, um 50 tonn fóru í endursölu í verslunum Rauða krossins

hérlendis en afgangurinn, yfir 2000 tonn, voru seld til flokkunarstöðva í

Þýskalandi og Hollandi. Meirihlutinn er sem sagt fluttur aftur til annara

landa með tilheyrandi mengun og gera má ráð fyrir að stór hluti þess sé

urðaður í landfyllingum. 

VIÐ HENDUM SÍFELLT MEIRA!

Árið 2016 henti hver Íslendingur að meðaltali 15 kílóum af textíl og skóm yfir

árið, samkvæmt samantekt umhverfisráðuneytisins. Það er nærri því tvöfalt

meira magn en hver Íslendingur henti árið 2012 en þá henti hver íbúi að

meðaltali rúmum 8 kílóum á ári. Það er næstum því tvöföldun á aðeins fjórum

árum.

Mynd: Umhverfisráðuneytið

TENGSL VIÐ HEIMSMARKMIÐIN
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HVERSU OFT ÞARF AÐ ÞVO?

AÐ LENGJA LÍF FATANNA

Að lengja líftíma fatanna er ekki bara gott fyrir fjárhaginn, heldur líka

fyrir umhverfið. Tískuiðnaðurinn er mjög mengandi og

mannréttindabrot eru víða brotin  þar sem framleiðslan fer fram. Auk

þess er mikið magn fatnaðar urðaður, sem er mjög slæmt fyrir Jörðina.

Þess vegna er kominn tími til þess að minnka fatakaupin, kaupa

vandaðri flíkur og læra að umgangast þær svo  að þær endist lengur.

Hvernig förum við að því?

VANDAÐU VALIÐ ÞEGAR ÞÚ KAUPIR NÝJA
FLÍK

ATHUGAÐU EFNIÐ

Ef þú vilt að fötin þín endast, er betra að fjárfesta í vel gerðum flíkum,

úr góðu efni og með vönduðum saumaskap. Dýrar flíkur eru ekki

endilega bestar. Skoðaðu sjálf/ur vel flíkina áður en hún er keypt.

Snúðu flíkinni við og skoðaðu alla sauma vel, jafnvel toga

aðeins. Þegar föt eru ódýr  eru saumarnir oft subbulegir. Ef

eitthvað fer að losna - ekki kaupa það.

Athuga hvort varahnappur sé á hnepptum flíkum,   þannig að

ef einn dettur af, er auka hnappur til.

Ef þú kaupir notaða flík er ráð að halda henni upp við ljósið því

ef þú sérð í gegnum efnið er flíkin orðin slitin og mun rifna

fljótt.

Fatnaður, gerður fyrir árið 1980 hefur tilhneygingu til að vera

vandaðri, gerður úr betri efnum og endist því betur.

Allar flíkur verða að lokum ónothæfar eftir mikla notkun og endurtekinn

þvott .

Þegar ný flík er keypt stendur valið oft á milli gerviefna og náttúrlegra

efna.

Flíkur úr gerviefni eins og pólyester endast yfirleitt betur og

þola mikinn þvott. Það neikvæða við slík efni er að þau eru

unnin úr plasti og við þvott  losna úr þeim örsmáar  trefjar  sem

enda  að lokum í hafinu. Þegar fatnaður úr gerviefnum er

urðaður eru hann lengi að eyðast og efnin sem losna eru ekki

góð fyrir Jörðina. Fatnað  úr gerviefnum ætti þess vegna að nota

lengi og þvo sjaldan.

Margir mæla með að fatnaður sé frekar úr náttúrulegum trefjum,

svo sem  bómull eða ull. Slíkar flíkur þola verr endurtekinn þvott

en þær anda betur svo fólk svitnar minna og þá þarf ekki að 

þvo eins oft. 

Því oftar sem flík er þvegin, því hraðar slitnar hún. Meðal þvottavél notar

13.500 lítra af vatni á ári eða eins mikið og einstaklingur drekkur á

lífsleiðinni.  Stella McCartney, fatahönnuður ráðleggur að forðast ofhreinsun

á fatnaði. 

Ýmis önnur úrræði má nota til þess að þvo sjaldnar í þvottavélinni:

Fatnaður gerður úr ull og öðrum vönduðum efnum, má viðra úti

og bursta með mjúkum burstum. Bletti má að þurrka úr með rakri

tusku og mildri sápu.

Einfalt ráð til að hressa upp á fatnað, t.d. krumpaðann eða lyktandi,

er að hengja   hann upp í baðherbergi meðan farið er í bað eða

sturtu. 

Blanda af vatni og ediki getur hjálpað til að losna við lykt. Setja

blönduna í úðabrúsa, hrista og úða á flíkina.

Skella má fatnaði í frystinn yfir nótt til að hressa hann við.

Nota rakann svamp eða tusku, strjúka yfir flíkina og hengja út á

snúru.

Enginn sérfræðingur mælir með fatahreinsun nema brýn nauðsyn

sé.

ÞVEGIÐ Í ÞVOTTAVÉL

Ef það er nauðsynlegt að  þvo flík í þvottavél eru ýmiss ráð til þess      að 

minnka slit og umhverfisáhrif:

Ráðlagt er að nota lítinn hita og stuttan þvottatíma fyrir flestan

fatnað. Yfirleitt dugar að þvo á 30°C.  Meiri hiti og lengri þvottatími

þýðir að þvottavélin notar meiri orku.

Samt er ráðlagt að þvo það sem er næst húðinni, ss. nærföt og

rúmföt við 60°C.

Nota viðurkennd, umhverfisvæn þvottaefni. Yfirleitt þarf minna

magni en ráðlagt er á umbúðunum.

Nota  náttúruleg efni til þvotta, t.d. edik, sítrónu og sódaduft sem

skaðar ekki umhverfið.

Viðkvæmar flíkur ætti að þvo  í poka til að koma í veg fyrir að þau

rifni.

Sérstakir pokar fást til að þvo gerviefni í, til að koma í veg fyrir að

plasttrefjar fari út með þvottavatninu.

Allt efni, bæði sem losnar úr flíkunum í þvottavélinni og það sem

þvottaefnið er gert úr endar í hafinu.

Að nota þurrkara til þess að þurrka þvottinn þýðir að hann slitnar

mun fyrr en sé hann hengdur upp á snúru. Það sparar einnig orku.
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MARKMIÐ

LEIÐBEININGAR UM NOTKUN NÁMSEFNIS

Markmið verkefnanna er að vinna með gildi eins og nýtni og hófsemi, opna augu nemenda fyrir því að úrgangur geti

verið dýrmætt hráefni til þess að skapa nýja hluti. Auk þess að byggja upp verkkunnáttu og færni til bjarga sér á annan

hátt en að henda og kaupa nýtt.  

Öll verkefnin sem hér birtast hafa með einhverskonar endurnýtingu að gera. Þau miða að því með einum eða öðrum

hætti að nýta allt hráefni eins vel og frekast er unnt. Til þess að vera góð fyrirmynd nemenda er því mikilvægt að henda

sem minnstu í stofunni og leggja áherslu á að nemendur flokki sjálfir allan úrgang, s.s. efnisafklippur og garnafganga.

Gott er að hafa litlar skálar eða box á vinnuborðunum sem nemendur setja í og vinna einnig úr.

VERKEFNIN

Verkefnunum má skipta gróflega í þrjá flokka sem öll eiga það sameiginlegt að leggja áherslu á nýtni og endurvinnslu.

ENDURVINNSLU
 VERKEFNI

VERKEFNI SEM TENGJAST
NÁTTÚRUNNI

SAMFÉLAGSTENGD
VERKEFNI
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SAMFÉLAGSMIÐUÐ VERKEFNI

SKART OG ÍÞRÓTTAPOKAR TIL STYRKTAR VINASKÓLA Í MALAVÍ

Samfélagsmiðuð verkefni stuðla að valdeflingu nemenda og gefur þeim hugmyndir um hvað þau geti gert og gefið af

sér, jafnvel þó þau séu börn. Það er góð tilfinning að gefa af sér og mikilvægt að börn og unglingar upplifi að við sem

búum við góðar aðstæður séum í aðstöðu til að hjálpa öðrum.  Í góðærinu svokallaða fann ég oft á tíðum að nemendur

fundu ekki tilgang með sköpun sinni og handverki. Sumir héldu því fram að það væri tilgangslaust að fara með fullgerð

verkefni heim þar sem þau myndu enda í geymslunni vegna þess að foreldrum þóttu þeir ekki passa við stíl heimilisins.

Þetta þótti mér dapurlegt og ákvað þá að finna verkum þeirra verðugan tilgang. Einhverskonar góðverk sem er

gildishlaðið og þjálfar nemendur í að setja sig í spor annara og sýna góðvild og samhyggð. Allar götur síðan hef ég

reynt að útfæra verkefni sem gætu komið öðrum og samfélaginu til góða. Verkefnin hafa verið fjölbreytt; fatnaður fyrir

börn á barnaheimili í Togo, íþróttapokar fyrir börn í vinaskóla í Malaví,   hálsfestar gerðar og seldar í söfnun fyrir sama

skóla, öskupokar fyrir góðgerðasamtök, innkaupapoka sem voru seldir og andvirðið gefið UNICEF fyrir flóttabörn frá

Sýrlandi og síðast innkaupatöskur fyrir . Öll þessi verkefni hafa að mestu verið unnin úr

textílúrgangi og efnisafgöngum.

HÆFNIVIÐMIÐ

Pokastöð Vesturbæjar

Á þemadögum hjá yngsta-og miðstigi fyrir nokkrum árum var

ákveðið að unnið yrði út frá þemanu . Unnið var í

stöðvavinnu og nemendur fóru á milli stöðva. Skólinn á

vinaskóla í Malaví sem hann hefur reynt að styrkja með ýmsum

ráðum. Á nokkrum stöðvum var unnið að því að búa eitthvað

til sem selja mætti foreldrum sem boðnir voru í á sýningu í lok

þemadaga. Í textílmennt buggjum við til skrautlegt skart sem

var búið til úr pappírsperlum sem nemendur rúlluðu sjálfir upp

úr tímaritsblöðum. Einnig notuðum við hluti úr safnveitu,

leikfangahluti og perlur. 

Árið 2013 fengum við veður af því að börnin í vinaskólanum í

Malaví skorti tilfinnilega poka fyrir íþróttafötin sín. Öllum

slíkum pokum úr óskilamunageymslu skólans var safnað

saman og þeir þrifnir. Eitt verkefni í 6. bekk hefur lengi verið

að sauma sér íþróttapoka. Okkur datt í hug að þar sem þau

höfðu þjálfun í því væru hæg heimatökin að hver nemandi

saumaði einn auka íþróttapoka fyrir nemanda í vinaskólanum.

7. bekkur hafði árinu áður saumað sér íþróttapoka svo þau

kunnu einnig handtökin og tóku þátt í verkefninu.

Afríka

TÓGÓVERKEFNIÐ

Veturinn 2010-11 unnu nemendur í 7. og 8. bekk verkefni þar sem

þau saumuðu barnaföt fyrir börn á barnaheimili í Tógó. Samtökin
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HAFA SAMBAND VIÐ HÖFUND 

* INDICATES REQUIRED FIELD

SENDA

HÖFUNDURINN

Ég er Ásta Vilhjálmsdóttir, klæðskeri og textílkennari. Ég hef kennt

textílmennt í grunnskóla í 15 ár og frá upphafi hef ég lagt mikla áherslu á

nýtni og endurvinnslu í minni kennslu. Það fellur til ofgnótt af textílúrgangi

sem nýta þarf sem hráefni í nýja hluti. Sjálf var ég alin upp við nýtni  og að

gera hlutina sjálf. Lærði til verka með því að taka þátt í störfum á heimilinu

og að vera óhrædd við að prófa mig áfram við að leysa mismunandi verk. Í

neyslusamfélaginu eru mun færri verk unnin heima og það eykur mikilvægi

verkgreinanna. 

 Ég hef miklar áhyggjur af ástandi Jarðarinnar; neyslunni, menguninni og

náttúrunni. Hlýnun Jarðar er staðreynd og það er mikilvægt að hefjast strax

handa við að snúa þeirri þróun við. Verkefnið er okkar og þeirra sem eru að

alast upp núna og eru nemendur í skólum landsins. Þess vegna er

miklvægt að bjóða upp á kennsluefni sem getur hjálpað þeim að skilja

hvers vegna svona er komið og hvernig hægt er að snúa þróuninni við.

Textílmennt getur hjálpað á þeirri vegferð, bæði með fræðslu   og þjálfun

nemenda í verkunnáttu sem ég tel vera einn grundvöllinn fyrir vistvænu lífi.

Að læra að bjarga sér dags daglega, finna lausnir til þess að nýta alla hluti

betur er nauðsynlegt fyrir sjálfbært líf.   Svo held ég að lífið verði

skemmtilegra og hamingjuríkara, ef nútímafólk hægir á neyslunni, lærir að

bjarga sér með eigin þarfir, njóta þess að gera hlutina sjálft ásamt því að

njóta augnabliksins og náttúrunnar.

"Vefsíðan, bæði fræðslan og verkefnin byggjast á vinnu og

reynslu minni þessi ár sem ég hef kennt.  Efnið og verkefnin eru

í stöðugri þróun og framsetningin og útkoman er aldrei eins.

Það gerir starf mitt skapandi, krefjandi og skemmtilegt. "

First Last

NAFN *

NETFANG *

FYRIRSPURN Á KENNSLUVEF *
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