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Útdráttur 
Útgangspunktur ritgerðarinnar er starfendarannsókn sem fólst í textílkennslu í 8. bekk. 

Rannsóknin er unnin í samstarfi við verkefnið: Listrænt ákall til náttúrunnar sem er 

þverfaglegt þróunarverkefni í umsjá dr. Ásthildar Jónsdóttur og Skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkur. Eftir að hafa kennt í 5 ár vildi ég ögra sjálfri mér í starfi og rannsaka hvernig 

efla megi samræður í textílmennt.  

 Fræðilegi hluti ritgerðarinnar er byggður á meginsviðum heimspekinnar sem eru: 

Hið fagra, tengsl manna og fegurðar með áherslum frá sjónarhorni fagurfræði wabi-sabi. 

Hið sanna, út frá þekkingu okkar á textíl, þróunar á honum, áhrifum og stöðu í samfélaginu 

og skólum. Hið góða, með breyttum kennsluháttum sem stuðla að þroska og ræktun 

einstaklingsins með áherslur á framsæknum - og gagnrýnum kennslufræðum í anda John 

Dewey og Paulo Freires.  

 Við úrvinnslu rannsóknarinnar studdist ég við rannsóknardagbók og ígrundanir í 

formi hljóðupptaka og mynda úr kennslustundum. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til 

kynna að með því að vera opin fyrir hugmyndum nemenda megi efla þekkingu þeirra, auka 

víðsýni og dýpka tengsl við textíl í gegnum samræður við kennsluna. Við framkvæmd 

verkefnisins mynda nemendur reynslu sem efla tengsl nemenda við eigin hugsanir, textíl 

og umhverfi þeirra. -Að reka sig á, finna nýjar leiðir, byrja upp á nýtt en gefast ekki upp, 

allt myndar þetta dýrmæta reynslu sem stuðlar að vexti hverrar manneskju. Mýktin sigrar 

hörkuna og veikleikinn styrkinn, allt er eins og það á að vera, fullkomlega ófullkomið. 

 
  



 

 

Abstract 
 
 
This study outlines action-research in textile education in 8th grade. The research was done 

in co-operation with Listrænt ákall til náttúrunnar which is an interdisciplinary 

development project by Dr. Ásthildur Jónsdóttir and Skóla- og Frístundarsvið Reykjavíkur. 

After five years of teaching, I wanted to challenge myself by examining my own work to 

improve dialogical practices in textile education. 

 The literature review revolves around the main sectors of philosophy: 

The beauty- the ideas of beauty with an emphasis on aesthetics from the point of view of 

wabi-sabi.  

The true - impact, development and status of textile in society and schools. 

The good - teaching methods that promote maturity and growth of individuals with an 

emphasis on progressive and critical pedagogy in the spirit of John Dewey and Paulo 

Freires.  

 While conducting the research I relied on the analysis of research diaries, sound 

recordings and photographs. The findings suggest that by being open minded to students’ 

ideas, dialogical practices can be used in the classroom to increase students’ knowledge, 

broaden their perspective and deepen their connection regarding textile in their 

environment. Making mistakes and finding the capacity to endure makes a valuable 

experience that contributes to each individual's personal growth.  

Softness overcomes hardness and weakness conquers strength, everything is as it should 

be, completely imperfect. 

 
  



 

 

Formáli 
Meistaraverkefni þetta er metið til 30 eininga við listkennsludeild Listaháskóla Íslands.  

Markmið rannsóknarinnar var að þróa og þroska eigin starfskenningu og skoða hvernig 

nýta má þekkingu á fortíðinni í nútíð svo hún nýtist fyrir komandi framtíð.  

 Ég vil þakka leiðbeinendum mínum Brynhildi Sigurðardóttur og Ingimari Ólafssyni 

Waage fyrir trú þeirra á verkefninu sem og gagnrýna og faglega leiðsögn. Á sama tíma og 

þau ýttu við hugmyndum mínum hvöttu þau mig til að hlusta á eigið innsæi.  

  Dr. Ásthildi Jónsdóttur og Brynju Emilsdóttur vil ég þakka gott og ánægjulegt 

samstarf á vettvangi Listræns ákalls til náttúrunnar. Elsu Vestmann Kjartansdóttur góðri 

vinkonu minni og fatagúrú hjá Rauða krossinum vil ég þakka fyrir öll samtölin, 

stuðninginn og samstarfið. Samstarfsfólki mínu í gegnum árin á Laugasól færi ég sérstakar 

þakkir, þau hafa veitt mér hvatningu, eldmóð og metnað fyrir kennarastarfinu.   

 Nemendum mínum, á öllum skólastigum vil ég þakka sérstaklega ánægjulega 

samveru og innihaldsrík samtöl sem hafa aukið á metnað og drifkraft minn við kennslu.  

Þakkir færi ég einnig samnemendum mínum og kennurum í Listaháskólanum. Í náminu 

hafa kennsluhættir mínir þróast og þroskast meira en mig hafði nokkurn tímann órað fyrir.  

Manninum mínum, dætrum okkar og hundi er ég einstaklega þakklát fyrir ómetanlegan 

stuðning, þolinmæði, innblástur og útiveru. Síðast en langt í frá síst; mamma. -Takk fyrir 

allt; endalausan yfirlestur, skilning, þolinmæði, andlegt pepp og stuðning.  

 Ferlið hefur verið heljarinnar rússíbani og einkennst af gleði, vonleysi, bjartsýni, 

erfiðleikum, fjölbreytilegum einmanaleika og eldmóði. Ég lít til baka með þakklæti í hjarta 

og huga fyrir allt það fólk sem hefur veitt mér innblástur á ferlinu. Allt eins og það á að 

vera í óvæntum ófyrirsjáanleika lífsins. 
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1. Inngangur: Vegurinn 

Í ritgerð þessari leitast ég við að færa textílmennt nær samtíma sínum með umhverfisvæn 

sjónarmið í huga. Ritgerðin er byggð á starfendarannsókn í textílkennslu 8. bekkjar sem 

unnin var í samstarfi við þróunarverkefnið Listrænt ákall til náttúrunnar. Í inngangskafla 

fer ég yfir eigin tengsl við textíl og hvernig samband mitt við hann hefur mótast og þróast í 

gegnum menntun og reynslu. Fræðilegi hluti ritgerðarinnar er þrískiptur og byggður upp á 

meginsviðum heimspekinnar sem eru: Hið fagra; hugmyndir fegurðar með áherslur út frá 

sjónarhorni fagurfræði wabi-sabi. Hið sanna; áhrif, þróun og staða textíls í samfélaginu og 

skólum. Hið góða; kennsluhættir sem stuðla að þroska og ræktun einstaklingsins með 

áherslur á framsækna - og gagnrýna kennslufræði í anda John Dewey og Paulo Freires. Í 

þriðja kafla ritgerðarinnar fer ég yfir aðferðafræði starfendarannsókna, þátttakendur í 

rannsókn minni, gagnaöflun við rannsóknina, greiningu gagnanna í þemu (e. thematic 

analysis) og siðferðileg álitamál rannsóknarinnar. Í fjórða kafla ritgerðarinnar fer ég nánar 

yfir þemun sem urðu til við greiningu gagnanna út frá kennslunni. Í fimmta kafla ræði ég 

um niðurstöður rannsóknarinnar og dreg fram það helsta til að svara rannsóknarspurningu 

minni: 

Hvaða tækifæri felast í samræðum í textílmennt um málefni líðandi stundar? 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að með því að nota reynslu nemenda sem 

verður til við vinnu í kennslustundum auk fyrri reynslu megi efla gagnrýna hugsun 

einstaklingsins, og tengja hug og hönd.  

 Að reka sig á, finna nýjar leiðir, byrja upp á nýtt en gefast ekki upp, allt myndar 

þetta dýrmæta reynslu og menntun sem stuðlar að vexti hverrar manneskju. Batnandi 

manni er best að lifa, í því felst fegurðin og farsæld jarðar sem og þeirra sem hana byggja.  

1.1 Æskan og grunnskólinn 
Frá því að ég man eftir mér hef ég verið í kringum textíl. Ég elska hreinlega allt við hann. 

Áferðina á efnunum, eiginleika þeirra, fegurð og síðast en ekki síst, klæðnað. Ein fyrsta 

minning mín um textíl er um mig í saumaherbergi mömmu minnar, sitjandi á gólfinu með 

glitrandi, brakandi pólýesterpjötlu. Pjötluna hafði ég grafið upp úr einum af efnakössum 

hennar og var að sauma mér inniskó. Þarna var ég 5 ára og efnið dugði ekki í mikið meira 

en einn skó, jafnvel aðeins sólann.  

Frá þessari stundu var ekki aftur snúið og síðan þá hef ég alltaf laðast að textíl, það 

jaðrar jafnvel við þráhyggju. Það er ekki hægt að segja að notagildið í skóræflinum hafi 
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verið mikið en það var ekki þangað sem áhugi minn og athygli beindust á þessum tíma. Ég 

var heltekin af fegurðinni í efninu, hvernig það glitraði, litunum í því og mynstrinu. Það 

var þó ókostur að það klæjaði voðalega undan efninu og húðin varð rauð af ertingu. Í dag 

myndi ég seint, líklegast aldrei, laðast að þessu efni þar sem hugurinn færi á flug við að 

setja efnið í stærra samhengi. Núna velti ég fyrir mér spurningum á borð við: Hvernig 

liggur efnið á húðinni? Hvernig er snertingin? Hvaðan kom efnið? Hvernig varð það til? 

Hvernig brotnar það niður í náttúrunni? Svona gæti ég lengi haldið áfram, en upp frá 

þessari stund í æsku varð ekki aftur snúið. Ég var heilluð af fegurðinni sem bjó í textíl, 

pældi mikið í fatnaði og hannaði sjálf alla samkvæmisdanskjólana mína á þeim 10 árum 

sem ég æfði dans. Mér til mikillar gæfu er mamma mín ótrúlega flink og mikið til lista lagt 

og ég, litli ráðskonurassinn, gat útskýrt fyrir mömmu hvernig kjólarnir ættu að vera. Í 

dansinum fékk ég útrás fyrir sköpunina í æsku. Það var þó ekki fyrr en ég hóf námið í 

listkennslufræðum við LHÍ að ég áttaði mig á því hvað þessi tími hafði í raun haft mikil 

áhrif á mig.  

 Í listkennslufræðunum hefur skólaganga mín verið mér hugleikin, allt frá leikskóla 

til dagsins í dag. Það var nefnilega svo að skólaganga mín framan af var ekki alltaf dans á 

rósum og líklega hefur samspil minna eigin þyrna og skólakerfis þess tíma séð til þess 

farvegurinn varð grýttur. Ég lenti ítrekað upp á kant við kennara í grunnskólanum og 

deilurnar enduðu inni á skrifstofu skólastjóra eða með símhringingum til mömmu.  

 Á þessum tíma var ekki talað um greiningar og lítið jafnvel ekkert tillit tekið til 

þeirra, ég var þessi óþekki krakki, uppi um alla veggi, síkjaftandi, lendandi á veggjum 

samnemenda minna og skólakerfisins. Hvort sem það var vegna karaktergerðar minnar, 

ADHD - eða lesblindugreiningar hef ég alltaf þurft að leggja aukalega á mig í námi og 

upplifði mig oft eina á móti skólakerfinu sem braut mig ítrekað niður með því að reyna að 

setja mig í hólf þess.  

 Það var ekki fyrr en í 5. bekk að ég minnist fyrsta kennarans sem náði til mín og 

mér fannst á einhvern undarlegan hátt skilja mig. Því miður var hún aðeins 

umsjónarkennarinn minn í tvö ár en Hlínar Daníelsdóttur minnist ég með miklu þakklæti 

og hlýju og í minningunni var ég eins og bráðið smjör í lófa hennar. Ég þekki þó sjálfa mig 

og geri fyllilega ráð fyrir því að ég hafi verið henni erfið á köflum. Einhverra hluta vegna 

fór ég samt að leggja aukalega á mig í námi. Það var eitthvað innra með mér sem leyfði 

mér ekki að stoppa og gefast upp, ég vildi standa mig og vaxa upp í væntingar hennar og 

mína eigin drauma. 
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 Svo gerist það eftir 6. bekk að Hlín hættir að kenna og árganginum er skipt upp í 

tvo kynjaskipta bekki. Þessi breyting hafði mikil áhrif á mig og má segja að ég hafi að 

vissu leyti týnst. Ég bar litla sem enga virðingu fyrir nýju kennurunum mínum og ég, 

strákastelpan, missti samband við marga vini mína.  

1.2 Tilfinningar og tjáning 
Það var ekki fyrr en ég var í 8. bekk að ég fór að njóta mín í textílmennt. Þegar ég lauk 

grunnskóla fékk ég verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í listum. Í fyrstu skildi ég ekkert 

hvernig á því stóð þar sem ég áleit mig ekki vera í neinum listgreinum. Þegar ég tók við 

verðlaununum var mér sagt að þetta væri fyrir textílinn sem ég hafði tekið í vali alla mína 

tíð í Réttó. Þegar ég hugsa til baka þá finn ég hvernig sýn mín á textíl var lituð af umhverfi 

mínu. Skólafélagar mínir litu á textílvinnu sem áhugamál eða föndur og heima fyrir var 

viðhorfið beggja blands. Textíll kom óneitanlega að notum og var nýttur bæði til sköpunar 

og nytja. Þrátt fyrir að textíll þætti gagnlegur var ríkjandi hugsunarháttur á heimili mínu sá 

að textílmennt væri ekki vænleg til tekjuöflunar. Heima fyrir og í skólanum voru vísindi og 

raungreinar upphafnar og álitnar mikilsverðar.  

 Ég hafði mikla skoðanir á flíkunum sem ég klæddist. Ég átti erfitt með að fylgja 

beinum tískustraumum og þurfti alltaf að skera mig úr. Ég var allaf að reyna að segja 

eitthvað með flíkunum, annaðhvort að skera mig frá einum hópi eða samsvara mig öðrum. 

Ég prufaði mig mikið áfram, fékk mömmu til að sauma hitt og þetta á mig þegar ég var 

yngri en síðar saumaði eða heklaði ég flíkurnar mínar sjálf. Það hefur komið sér 

einstaklega vel fyrir mig að mamma geymdi mikið (stundum allt of mikið) af fötum í 

gegnum tíðina og gat ég því grafið upp gamlar gersemar í geymslunum heima. Klæðnaður 

fólks hefur alltaf vakið hrifningu mína. Mér finnst svo heillandi og athyglisvert að sjá fólk 

sem sker sig úr fjöldanum og einnig þá einstaklinga sem falla næstum í fjöldann en ná samt 

að skera sig úr með persónulegum einkennum og töfrum. Ef ég sé einhvern sem fangar 

athygli mína fer hugurinn á flug og ég velti fyrir mér hvað liggur að baki klæðaburðinum. 

Ef við gefum því gaum er furðumikið hægt að lesa og fræðast um manneskjuna út frá 

klæðaburði hennar. Líkt og segja má um mynd þá segir stíll okkar í klæðaburði meira en 

1000 orð. Það má því með sanni segja að fagurfræðin í textíl hafi verið það fyrsta sem 

heillaði mig.  

Hugmyndir mínar um fegurð hafa þó þróast mikið frá því í barnæsku. Í BA-námi 

mínu í fatahönnun sat ég námskeið um japanska menningu og þar kynntist ég fagurfræði 

wabi-sabi. Efni þessa námskeiðs hefur haft mikil áhrif á hversdagslegt líf mitt og í rauninni 
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meiri en ég hafði gert mér grein fyrir hingað til. Wabi-sabi hugmyndafræðin gaf mér ný 

sjónarhorn á fegurðina, ekki einungis á hluti heldur einnig á lífið sjálft. Með hugmyndum 

wabi-sabi hef ég komið auga á fegurð lífsins á erfiðum jafnt sem ánægjulegum stundum. 

Að auki hefur wabi-sabi aukið útsjónarsemi mína og eftir að ég fór að kenna hefur 

námsefni sprottið upp út frá hugmyndum Wabi-sabi fagurfræðinnar. 

1.3 Togstreitan 
Frá því ég man eftir mér hef ég alltaf þurft að fara mínar eigin leiðir, jafnvel þó leiðin hafi 

verið lengri, tímafrekari og jafnvel dýrari fyrir vikið. Ég hef aldrei getað gert það sem mér 

hefur ekki hugnast, jafnvel þótt nóg væri af peningum í boði. Mögulega er það angi af 

mótþróaþrjóskuröskuninni sem ég var greind með í æsku en ég setti mér það prinsipp að 

aldrei skyldi ég selja sál mína. Í dag myndi ég kalla það almenna skynsemi. Ég er ekki á 

þeirri skoðun að peningar séu grundvöllur hamingjunnar, þvert á móti. Ég er yngsta barn 

foreldra minna og skorti aldrei neitt af hinu veraldlega í æsku. En með foreldra komandi af 

gamla skólanum var ekki mikið verið að huga að tilfinninga- og andlegum þroska á sama 

hátt og nú er gert. Peningarnir ýttu undir og viðhéldu yfirborðskenndum hégóma mínum, 

gerðu mig hrokafulla og forherta, þá eiginleika sem ég fordæmi og hef á fullorðinsárum 

reynt að uppræta og úthýsa úr sjálfri mér.  

Á þessari leið minni eftir stræti minninganna hef ég brotið heilann um hvort ég 

kynni réttu hlutina, hvað ég hafi lært á skólagöngu minni og hvað hafi nýst mér. Ég gleymi 

því seint þegar ég var í öðrum bekk og átti að læra útsaum. Áhugi minn á útsaumi var sama 

og enginn og þótti mér hann á þeim tíma bæði gamaldags og púkalegur. Þegar kom að 

kennslunni bauð kennarinn upp á fáar kveikjur. Við horfðum á útsaumaða pjötlu sem 

kennarinn hafði saumað og við áttum að gera eins. Gleðin við verkefnið var í lágmarki, það 

er óþarfi að nefna sköpunargáfu, þetta var einfaldlega verkefni sem þurfti að klára. Í dag 

ber ég mikla virðingu fyrir útsaumi sem listformi og fyllist leiða yfir kennsluháttum 

kennara míns sem klárlega má flokka til afturhaldssinna (Dewey, 2000). Í mínum augum er 

auðvelt er að tengja útsaum við umhverfi okkar og samfélag. Sem dæmi má nefna 

samtímalistamenn á borð við Loga Höskuldsson1, Richard Saja, Marie-Sophie Lockhart og 

James Merry. Einnig má tengja útsauminn við menningararf á borð við kirkjuklæði og 

íslenska þjóðbúninga. Möguleikarnir eru endalausir. Útsaumur birtist okkur víða og á 

ólíkum stöðum og mikilvægt að hafa kveikjurnar fjölbreyttar fyrir margbreytilegan 

 
1 Logi gengur undir listamannsnafninu Loji Höskuldsson. 
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nemendahóp. Með því að taka ólík dæmi og tengja þau þverfaglega ýtir kennarinn undir 

skapandi hugsun nemendanna. Fyrir vikið eiga nemendur auðveldara með að tengja saman 

ólíkar og fjölbreyttar aðferðir til þverfaglegrar nálgunar á verkefnum sínum. Nemendur fá 

innsýn í það hvernig þeir geta nýtt sér námsefnið á fjölbreyttan hátt og tengt það við sitt 

áhugasvið. 

Þegar ég velti eigin menntun fyrir mér minnist ég þeirrar sorgar sem ég upplifði 

eftir að hafa lokið BA-gráðu minni í fatahönnun. Þrátt fyrir að hafa fylgt draumunum 

mínum með því að fara í námið var siðferðiskennd minni misboðið með aukinni þekkingu 

á skuggahliðum fataiðnaðarins. Allar framtíðarvonir mínar sem ég taldi að námið myndi 

færa mér voru brostnar. Það sem ég veit nú en vissi ekki þá hefur haft mikil áhrif á mig. 

Eftir því sem ég fræddist meira um mengunarþætti textíliðnaðarins snéri ég skyndilega 

baki við draumum mínum um að starfa í tískuhúsi á meginlandinu. Samviska mín 

einfaldlega gat ekki tekið þátt í þessari þróun og ég selt sál mína. Ég gat ekki tekið þátt í að 

snúa hjólum kapítalismans sem fata- og textíliðnaðurinn hefur hringsnúist með á sífellt 

meiri hraða allt frá iðnbyltingunni. Í slíku áframhaldandi hátterni sé ég hvorki skynsemi né 

farsæld. Ætli uppeldi mitt skipi ekki stóran þátt í þeim lífsviðhorfum mínum? Með land- og 

jarðfræðimenntaða foreldra sem lögðu grunninn að tengingu minni og virðingu fyrir 

náttúrunni frá blautu barnsbeini. Að auki tel ég það að alast upp á Íslandi gera mig 

auðmjúka fyrir náttúrunni og öflum hennar. 

Þessar tilfinningar kveiktu neista innra með mér. Ég fann að ef draumur minn um 

að vekja fólk til umhugsunar um skaðlega þætti textíliðnaðarins ætti að verða að veruleika 

þýddi ekki fyrir mig að sitja aðgerðalaus. Ég sagði upp vinnu minni á hönnunarstofu og 

sótti um vinnu á leikskóla. Þó sú ákvörðun hafi verið erfið á sínum tíma þá var hún rétt, ég 

finn það í hjarta mínu. Það var þó hægara sagt en gert og upplifði ég mikla togstreitu innan 

í mér. Togstreitan var fyrir mér líkt og flekaskil Evrasíu og Ameríku, annar flekinn á 

leiðinni til austurs hinn vesturs og þar að auki í norður og suður frá hvor öðrum. Á þessum 

tíma hafði ég ekki hugmynd um að þessi togstreita sem ég upplifði væri þekkt hjá 

hönnuðum og listamönnum sem starfa við kennslu. Þarna upplifði ég mig eina og fannst ég 

að vissu leyti utanveltu í starfsumhverfinu. Þrátt fyrir það hafði ég mikinn áhuga á starfi 

mínu og naut mín í því. Utan vinnu fékk ég ítrekað spurningar frá ættingjum hvort ég væri 

ennþá á barnaheimili? Þó svo ég hafi alltaf farið mínar eigin leiðir jók þetta á togstreituna. 

Á sama tíma ég gat ekki hugsað mér að vinna við hönnun en þurfti stöðugt að skilgreina 

mig, menntun mína og starf mitt upp á nýtt, bæði innra með mér og fyrir öðrum. Það var 
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ekki fyrr en í meistaranáminu við Listaháskólann þar sem ég las grein Kristínar Valsdóttur 

(2009) um hlutverkavitund og starfsumhverfi farsælla tónmenntakennara að ég fór að skilja 

það sem ég skynjaði innra með mér. Eftir lestur greinarinnar áttaði ég mig á togstreitunni 

og leit á hana sem hluta af þroskaferli mínu, einstaklingsins. Í dag finnst mér ég búa yfir 

auknum krafti og þverfagleiki minn fær að njóta sín í námi, starfi og lífinu almennt.  

1.4 Falleg framtíð 
Flest dreymir okkur um að verða gömul, lifa hamingjusöm, umkringd fólkinu okkar í 

fallegu umhverfi. Á síðustu árum hefur þó skapast óvissa með framtíðina þar sem sú sýn 

sem blasir við okkur nú er ekki sú sama og við höfðum gert okkur í hugarlund.  

 Eftir því sem tækninni fleygði fram og iðnvæðingin jókst fóru menn að taka eftir 

neikvæðum áhrifum sem hún hafði á lífríki jarðar. Samhliða tæknilegum framförum hefur 

vitundarvakning manna aukist á þeirri víðtæku mengun sem iðnvæðingin hefur í för með 

sér. Í fljótu bragði sýnist textílvarningur sakleysislegur með allri fegurð sinni en ekki er allt 

sem sýnist. Ýmsu hefur verið sópað undir teppið og þegar betur er að gáð stöndum við 

andspænis fjalli siðferðilegra álitamála sem textíliðnaðurinn felur í sér. Í efnislegum heimi 

hafa hugmyndir okkar um fegurð aukið á neysluhyggju okkar og við keppumst við að tolla 

í tískunni. Í rauninni erum við þó engan veginn efnisleg í eiginlegri merkinu orðsins. Við 

þyrftum að lifa í huglægri merkingu orðsins þar sem við hugum að hráefnum þess varnings 

sem við notum. Í staðinn virðumst við föst í hlutlægum heimi efnishyggjunnar þar sem við 

eyðum um efni fram til slá um okkur með merkjavöru (D‘Avella, 2021). 

 Í síbreytilegum heimi er því að mörgu að hyggja þegar kemur að menntun komandi 

kynslóða. Því var mér nauðsynlegt að ögra sjálfri mér og leita lausna á þeim vandamálum 

sem við stöndum frammi fyrir og skoða hvernig ég gæti tekist á við þau í kennslu. Skoða 

þá reynslu sem ég bý yfir nú þegar og þá sem ég fæ út frá skilningi mínum og skynjun á 

kennslunni. Ósjaldan hef ég velt því fyrir mér hvert hlutverk mitt er sem kennara. Hvað tel 

ég skipta máli fyrir nemendur mína og hvernig get ég nálgast þá og kveikt hjá þeim áhuga 

og vilja til að fræðast og læra? Því ætla ég að skoða þá þætti sem ég tel nýtast nemendum í 

framtíðinni. Markmið mitt með rannsókninni er að styrkja starfskenningu mína og 

undirbúa mig sem best fyrir komandi kennslu og efla mitt eigið starfsþrek. 

 Ég tel að menntun nemenda þurfi og eigi að endurspegla samfélagið. Það getur 

reynst auðvelt að gagnrýna það sem miður fer en erfiðara að koma með lausnir. Í kennslu 

sem og í lífinu sjálfu reyni ég að minna sjálfa mig á að ef ég ætli að gera kröfur til 

nemenda minna verði ég að vera tilbúin að gera samsvarandi kröfur til mín. Til þess að 
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geta kennt út frá fyrrnefndum hugmyndum var mér nauðsynlegt að prufa þær á eigin 

skinni. Skoða þá reynslu sem ég fengi út frá skilningi mínum og skynjun á kennslunni og 

hvert hlutverk mitt væri sem textílkennari. Ég spurði mig: Hvaða aðferðir get ég notað til 

að færa textílmenntun nær textíl í samfélaginu? Hvernig get ég eflt gagnrýna hugsun 

nemenda? Hvernig get ég aukið víðsýna þekkingu þeirra sem leiðir af sér jákvæða þróun? 

 Í rannsókn minni ætla ég því að skoða sjálfa mig og hvernig mér tekst að flétta 

fjölbreytta þræði fræðanna saman í kennslunni á gagnrýninn hátt við myndun 

starfskenningar minnar (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). 

Því er rannsóknarspurningin mín þessi: 

Hvaða tækifæri felast í samræðum í textílmennt um málefni líðandi stundar? 
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2. Fræðin 

Það má segja að þræðir textíls teygi sig víða og djúpt inn í samfélög okkar og menningu. 

Það er því af miklu að taka þegar huga á að menntun í textíl, textílmennt. Í þessum kafla 

ætla ég að skoða tengsl okkar við textíl og leiðir til menntunar í síbreytilegu samfélagi út 

frá þremur meginsviðum heimspekinnar, hinu fagra, hinu sanna og hinu góða. Í kaflanum 

hið fagra leitast ég við að opna huga lesanda fyrir hugmyndum japanskrar fagurfræði 

wabi-sabi, sem byggir á víðsýnni skynjun einstaklingsins á fegurð og með því  

auka umhverfisvitund hans. Í kaflanum hið sanna varpa ég ljósi á þróun textíliðnaðarins og 

siðferðileg álitamál út frá áhrifum hans á lífhvolf jarðar. Í kaflanum fer ég einnig yfir stöðu 

og þróun textílmenntunar innan skólakerfisins út frá eigin skólagöngu. Í kaflanum hið góða 

flétta ég saman hina framsýnu kennslufræði og gagnrýnu kennslufræði til að skapa áhuga 

nemenda. Saman stuðla þær að reynslu og menntun einstaklingsins og hæfni sem nýtist 

honum og samfélagi hans til farsældar.  

 

Þá er menn skynja fegurðina, hafa þeir jafnframt hugfest, hvað sé ljótt. Þá er 
menn finna til gæzkunnar er jafnframt ljóst hvað er ekki gott. 
(Lao-Tse, 1997, bls. 14). 

 

2.1 Hið fagra: hlutir, náttúran og manneskjur 
Ein af grunnþörfum mannsins er að verja sig fyrir veðráttunni og því hefur textíll fylgt 

manninum í þúsundir ára. Upphaf textíls má rekja til þess þegar veiðimenn til forna fundu 

notagildi í húðum bráða sinna til að halda á sér hita (Gillow og Sentance, 1999; Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013). Í sögunni má sjá að í klæðnaði sameinast nauðsyn þess 

að verja okkur fyrir veðri og vindum og hvöt mannsins til að skreyta sig, sýna ríkidæmi, 

hugrekki eða visku (Ásdís Jóelsdóttir, 2005). Útlit fatnaðar spilaði stórt hlutverk og t.d. var 

kápa veiðimanna inúíta mörkuð af heimspeki- og trúarlegum gildum samfélags þeirra, 

yfirleitt með tilvísanir í dýr úr umhverfi þeirra sem áttu að vernda veiðimanninn fyrir 

hættum sem á vegi hans urðu (Rowley, 1988).  

 Textíll á sér því djúpar rætur í menningu, listum og handverkshefðum og -tækni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Að auki lýsir klæðnaður okkar 

persónulegum stíl og hvernig við upplifum okkur sjálf (Berleant, 2002; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Það er ljóst að textíll hefur alla tíð verið stór partur af 

hversdagslegum veruleika mannsins og hann nýttur bæði til gagns og prýði. Hugmyndir 
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mannsins um fegurð hafa þó tekið miklum breytingum í gegnum tíðina sem má sjá 

endurspeglast í fjölbreyttum samfélögum manna sem þær tilheyra.  

 

Mynd 1:      Mynd 2: 
Höfðingi Lokele ættbálksins í Kongó  Systur frá svæði Hudsonflóa, Kanada 
Skreyttur feldi og tönnum rándýra   Klæðnaður skreyttur með heimspekilegum táknum  
(Færch, 1937).     (Moodie, 1904). 
   
 Í hinum tæknivædda hluta heimsins hafa hugmyndir evrópskrar fagurfræði (e. 

aesthetics) ráðið ríkjum (Saito, 2001). Í upphafi einskorðuðust þær hugmyndir um fegurð 

við listir þar sem áhersla var lögð á hið sjónræna (Berleant, 2002; Saito, 2001). Út frá þeim 

hugmyndum hafa þróast hugmyndir um hina eiginlegu eða sönnu fegurð þar sem viðmiðin 

hafa ráðist af samhverfu, æskudýrkun og fullkomnun. Í samfélögum þar sem kapítalískt 

hagkerfi ræður ríkjum hafa hugmyndir okkar um fegurð orðið að söluvarningi. Gildi 

fegurðarinnar ákvarðast þó ekki einungis af birtingarmynd hennar heldur einnig þeim sem 

hana metur. Hugmyndir um fegurð eru breytilegar líkt og hugmyndir einstaklinganna og 

samfélagsins sem þeir mynda. Fegurð er dýpri en yfirborðslegt útlit.  

 Heimspekin útlistar ekki hvað fegurð sé, heldur spyr: „Hvað er fegurð?“ Segja má 

að fegurð sé afstæð þar sem skoðun manna á henni tekur mið af viðhorfum og smekk þess 

sem hana túlka (Dewey, 1980; Kristján Kristjánsson, 1997). Hlutverk fegurðar í listum og 

hönnun er ekki lengur að „skapa fagra eftirmynd af veruleikanum heldur frekar að hjálpa 

okkur að sjá hluti og veruleika í nýju og athyglisverðu ljósi“ (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 
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2018). Fegurð felst í því þegar skilningarvitin eru skyndilega gripin og virkjuð, þanin út og 

við upplifum tengsl. Við tökum á móti merkingu í stað þess að nota fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir okkar á það sem við skynjum (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2018). Dr. 

Guðbjörg R. Jóhannesdóttir lýsir mætti fegurðar svo: „Fegurð hefur aðdráttarafl; hún 

dregur okkur að sér og skapar löngun til að dvelja við fegurðina, viðhalda henni og jafnvel 

deila henni með öðrum.“ (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2018). Við skynjum fegurð þegar 

vitund og veruleiki mætast (Páll Skúlason, 2014; Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2018). Við 

þá upplifun myndum við reynslu (Dewey, 1980). Í því samhengi ber okkur að leggja 

áherslu á fagurferðilegt2 uppeldi líkt og við leggjum áherslu á siðferðilegt uppeldi 

(Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2018). 

2.1.1 Wabi-sabi 
Japanska fagurfræðin wabi-sabi er nátengd hversdagslegu lífi einstaklinga og tengslum 

þeirra við náttúruna, trúarbrögð og siðferði (Saito, 2001; Miller,1996). Orðið wabi vitnar í 

tilfinningu einmanaleikans við það að lifa í afskekktri náttúru og þversagnakenndri fegurð 

ófullkomleikans. Merking sabi er breytilegt eftir samhenginu og getur merkt visnað eða 

halli en á oftast við um fegurðina sem felst í öldrun. Sem dæmi má nefna buxur sem hafa 

slitnað á hnjánum eða tré sem er farið að halla undan þunga krónunnar. Í fagurfræði wabi-

sabi felst fegurðin í ófullkomnun, ójafnvægi, ófullmótuðu ferli, hinu fábrotna, auðmjúka og 

óhefðbundna. Í hugmyndum wabi-sabi er virðing borin fyrir mistökunum og fegurðin felst 

í lærdómnum sem má draga af þeim (Saito, 2001; Tinna Gunnarsdóttir, 2019). Japanska 

orðatiltækið Ichigo Ichie; eitt tækifæri – ein kynni, endurspeglar þessa hugmyndafræði í 

daglegu lífi sem byggir á núvitund og fegurð hvers hverfuls augnabliks. 

2.1.1.1 Hlutir 
Í wabi-sabi hugmyndafræði eru verðmæti hlutanna metin í sögu þeirra; reynsluheimi. Líkt 

og við einstaklingarnir bætum við reynsluheim okkar og visku með árunum má segja það 

sama um hlutina. Fyrir vikið tengjumst við hlutunum tilfinningaböndum og í notagildi sínu 

má segja að þeir séu lifandi minningar í lífi okkar. Þeir verða partur af okkur, þeir þjóna 

okkur með tilgangi sínum. Í bókinni Japonisme (Longhurst, 2018, bls. 65) tekur 

höfundurinn dæmi úr eigin lífi, hvernig wabi-sabi birtist okkur í hlutum: 

Fyrir nokkrum árum þegar ég var á tónlistarhátíð lak handsprittbrúsi í 
töskunni minni yfir glænýja hönnunarveskið mitt (e. my brand new designer 
wallet) sem ég hafði safnað mér fyrir og keypt handa sjálfri mér í 
afmælisgjöf. Í fyrstu var ég vonsvikin, svekkt og reið en nú lifir eftir 

 
2 Fagurferði er viðfangsefni fagurfræðinnar líkt og siðferði er viðfangsefni siðfræðinnar (Guðbjörg R. 
Jóhannesdóttir, 2018). 
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minningin um að hafa dansað við tjaldbúðirnar í steikjandi hita, verið 
vakandi fram undir morgun, hlustandi á stórkostlegt tónlistarfólk [...] – 
Þessar sögur úr lífinu sem hafa smeygt sér inni í þræði efnisins og skilið eftir 
sig ummerki sem dökka bletti sem nú prýða gamalt notað veski.  
 

Mynd 3:      Mynd 4: 
Vasar, lagaðir með Kinsugi aðferð    Kimono, lagaður með boro aðferð 
(Worthpoint, e.d.)     (Victoria and Albert Museum, e.d.) 
 
2.1.1.2 Náttúra 
Við getum skoðað hvernig wabi-sabi birtist í náttúrunni með því að skoða kirsuberjatré 

sem dæmi. Fegurð kirsuberjatrés einskorðast ekki við það augnablik þegar það stendur í 

blóma heldur ferli þess. Fegurðin felst í því hvernig tréð myndar brum að hausti, stendur af 

sér veturinn og í blómunum sem springa út í byrjun vors. Fegurðin heldur áfram í ferli 

kirsuberjatrésins þegar krónublöðin falla til jarðar og fjúka til og minna á íslenskt vorhret. 

Yfir sumarið standa trén í grænum laufskrúða sem skipta litum í haustbyrjun og falla til 

jarðar og mynda þannig næringarríkan jarðveg. 
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Mynd 5:                            Mynd 6:  
Trébolur studdur með stólpa             Brotin grein spelkuð saman 
(Madsen, 2004).                          (Finlay, 2020). 
 
2.1.1.3 Manneskjur 
En hvers vegna sjáum við mennirnir okkur sjálf ekki í þeirri fegurð sem við sjáum í 

kirsuberjatrénu? Getum við sýnt sjálfum okkur og náunganum sama umburðarlyndi og 

auðmýkt og við sýnum kirsuberjatrénu sem blómstrar aðeins einu sinni á ári? Hvers vegna 

gerum við þær óraunhæfu væntingar til okkar sjálfra að við eigum alltaf að vera í blóma? 

Öll ferli eiga sér uppbyggingu og niðurbrot og fólk á eldfjallaeyjum líkt og Íslandi og 

Japan ætti að þekkja það. Ef kirsuberjatréð væri í blóma allt árið um kring kynnum við 

eflaust ekki að meta lífshlaup þess líkt og við gerum nú.  

 Við þurfum að vera sanngjörn við okkur sjálf, hlúa að okkur þegar við erum 

brothætt og byggja okkur upp þegar við erum alveg að komast upp á hjallann. Við þurfum 

að muna að líkt og kirsuberjatréð erum við lífverur og við þurfum andlega og líkamlega 

næringu og hvíld. Blómgun kirsuberjatrés fer eftir sumrinu á undan og hvernig tréð náði að 

undirbúa sig fyrir það næsta. Ef vorhretið kemur dregur kirsuberjatréð að sér næringu og 

gerir sitt besta miðað við þær aðstæður sem því eru gefnar. Hvers ætlumst við til af trénu?  

Er fegurð kirsuberjatrésins mæld í fjöld blóma sem það ber, eða í ferli tilvistar þess? 

 Fagurfræði wabi-sabi byggir á rökhugsun einstaklingsins. Wabi-sabi hvetur 

einstaklinginn til að líta á tilveru sýna frá öðru sjónarhorni en við erum vön í okkar 
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samfélagi. Við upplifun fegurðar myndum við reynslu innra með okkur sem nýtist okkur í 

síbreytilegum heimi (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2018; Páll Skúlason 1991; Dewey, 1980, 

2000; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013; Ólafur Páll Jónsson, 2008, 2011). Við 

skiljum og skynjum okkur sem hluta af samfélaginu. Þegar við beitum rökhugsun okkar á 

gagnrýninn hátt byggjum við upp víðsýni. Með auknu tengslum kynnumst við okkur 

sjálfum betur, umhverfi okkar, samfélögum og náttúrunni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Með auknum tengslum okkar við umhverfið eykst 

eftirtektin og við verðum víðsýnni.  

2.1.2 Tengsl við textíl 
Þegar huga skal að tenglum okkar við textíl er af mörgu að taka. Textíl tengist inn í ólíka 

heima samfélags okkar, svo sem fagurfræði, efnisfræði, notagildi, nytjavörur, verkkunnáttu 

svo dæmi séu nefnd (Saito, 2007; Berleant, 2001; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Tengsl okkar við umhverfið hafa mikla þýðingu þegar taka á meðvitaða ákvörðun 

við innkaup með hag lífhvolfsins að leiðarljósi (Saito, 2007; Dewey, 1980). Nauðsynlegt er 

því að einstaklingar þekki framleiðsluferli þess sem þeir neyta og nota, hvort sem um mat 

eða nytjavörur er að ræða. Þeir þurfa að þekkja hvaðan (hrá)efnið kemur, hvert vistspor3 

þess er í ræktun, í framleiðslu, í notkun og við niðurbrot.  

 Tískufatnaður er oftast nær sá þáttur textílsheimsins sem stendur nemendum næst, 

sérstaklega á unglingastigi. Tíska segir okkur heilmikið um tíðaranda hvers áratugs en tíska 

er einnig merki um stéttaskiptingu, efnahag og vald. Ég tel því mikilvægt að hvetja 

nemendur til þess að skoða tísku á gagnrýninn hátt með skynsemi að leiðarljósi.  

2.1.3 Umhverfisvæn áhrif 
Þrá einstaklinga við að tolla í tískunni hefur í för með sér aukna neyslu sem leitt hefur til 

neikvæðra áhrifa á umhverfið. Þau neikvæðu áhrif má sjá birtast víða s.s. í sálarlífi okkar, 

fjölbreyttum samfélögum jarðar sem og á jörðina í heild sinni (Dewey, 1980).  

 Gera má ráð fyrir að efasemdafólk telji að það sé ekkert sem við mannkynið getum 

gert til að stjórna því hvað okkur þyki fallegt. Enginn getur neytt okkur til þess að dragast 

 
3 Vistspor er mælikvarði á hve mikið af gæðum jarðar fólk nýtir við neyslu sína og hve miklum úrgangi eða 
mengun það skilar frá sér. Því meiri neysla, þeim mun stærra er vistsporið (Landvernd, 2019). 
 Í vistspori felast þau áhrif á vistkerfi jarðar sem eitthvað tiltekið hefur í för með sér. Sem dæmi má tala um 
vistspor peysu sem felst í ferli sem átti sér stað í framleiðslu og ferli hlutarins, allt frá ræktun hráefnis og að 
tilvist hennar, hvort sem hún endar óseld á gömlum lager eða í fataskáp manneskju. Að sama skapi má fjalla 
um vistspor manneskju. Það felur þá í sér áhrif sem manneskjan hefur á jörðina og umhverfi sitt, nær og fjær. 
Nær allar gjörðir okkar og nautnir eiga sér vistspor og safnast því saman í vistspori okkar. Utanvegaakstur 
manneskju getur verið vistspor þar sem gjörðir hennar hafa áhrif á vistkerfi lífvera, hvort sem um ræðir eigið 
eða annarra lífvera.  
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að því sem við aðhyllumst og því ekkert sem við getum gert í fagurferði okkar. Yuriko 

Saito (2007) vill meina að með víðsýni og vistfræðilegri þekkingu getur haft áhrif á 

fagurferði okkar. Með því að átta okkur á vistspori okkar út frá eigin neysluháttum geti 

sjónarhorn og hugarfar okkar breyst gagnvart því sem við aðhyllumst og neytum (Saito, 

2007).  

 Saito kallar þær hugmyndir þar sem umhverfisvitund og fegurð falla saman og leiða 

til umhverfisvænna áhrifa græna fagurfræði (e. green aesthetics) (Saito, 2007). Þær 

hugmyndir sem falla undir hugmyndir grænnar fagurfræði byggja á siðferði 

einstaklingsins ekki síður en vistfræðilegri þekkingu hans. Til að hlutur, upplifun eða 

fyrirbæri geti talist til grænnar fagurfræði þarf hluturinn eða fyrirbærið að vekja 

fagurferðilega hrifningu og upplifun eigandans. Ef okkur er t.d. annt um byggingu og 

fegurð hennar umgöngumst við hana af virðingu og leggjum okkar af mörkum til að 

viðhalda henni. Með góðri umgengni okkar og umönnun er byggingin því viðvarandi (e. 

sustained) Saito (2007). 

 Það sama má segja um flíkurnar okkar. Það er ekki nóg að flík sé saumuð úr lífrænt 

ræktaðri bómull ef við hyggjumst henda henni þegar hún er ekki lengur í tísku eða okkur 

þykir hún ekki lengur falleg. Það sem skiptir máli er að viðhorf okkar gagnvart flíkinni sé 

þess efnis að við heillumst að henni, metum hana og eiginleika hennar m.a. með góðri 

umgengni til að auka endingu hennar svo hún sé viðvarandi (e. sustained) í lífi okkar. Þá 

fyrst er hún umhverfisvæn. 

 Aukin ábyrgð er því lögð á neytendur í hugmyndum grænnar fagurfræði. Sú ábyrgð 

krefst af þeim forvitni og þekkingarþrár, þar sem þeir fræðast um vistfræðilegt ferli hluta 

sinna frá upphafi til niðurbrots. Hugmyndir sem kenndar eru við græna fagurfræði hafa því 

áhrif á neyslumynstur okkar og er að vissu leyti andsvar við kapítalísku hagkerfi. Því má 

segja að  hugmyndafræði grænnar fagurfræði veki ekki á sér athygli með neyslu og í því 

felst ágæti hennar. Hún er laus við sjálfhælni og í því felst viska hennar, hún er laus við 

hroka og ber því af öðrum og af því hún keppir ekki við aðra getur enginn keppt við hana 

(Lao-Tse, 1997, bls 30). 

2.1.4 Farsæld 
Farsæld allra lífvera á jörðinni sem og jarðarinnar sjálfrar hefst í siðferði okkar, samkennd 

og virðingu. Virðing okkar þarf að ná frá hörðum og hrjóstrugum klettum til hins smæsta 

og viðkvæmasta lífs. Hún þarf að koma frá stað innra með okkur þar sem auðmýkt er að 

finna. Á öllu sem við tökum okkur fyrir hendur eru ólíkar hliðar sem vert er að skoða og 
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þar er það gagnrýnin hugsun okkar og víðsýn þekking á aðstæðum sem sker úr um álitamál 

(Dalai Lama, 2000). 

 Hugmyndir grænnar fagurfræði gera þær kröfur að við dýpkum þekkingu og 

skilning okkar á fjölbreyttu umhverfi og á sama tíma felast þær í auðmýkt okkar gagnvart 

náttúrunni, einfaldleika og nægjusemi. Hafa skal í huga að samfélög endurspeglast af 

einstaklingunum sem það mynda. Að því sögðu hlýtur grunnur farsæls samfélags að liggja 

í ræktun einstaklingsins. 

 

Hinn ófullkomni fullkomnast, hinn bogni réttist, hinn tómi fyllist, hinn slitni 
endurnýjast.  
Sá, sem hefur fáar óskir, mun fá þær uppfylltar. Sá, sem girnist margt, missir 
af því.  
Þess vegna stundar hinn vitri einfeldni og verður fyrirmynd allra. 
(Lao-Tse, 1997, bls. 29). 

 

2.2 Hið sanna: þekking á textíl 
Í kaflanum fer ég yfir sögulega þróun textíliðnaðar og áhrif hans á lífhvolfið.  

Einnig ræði ég um töpuð tengsl við uppruna textíls í kjölfar tækniframfara mannkynsins. Í 

lok kaflans fer ég yfir þróun textílmenntunar innan skólakerfisins út frá eigin skólagöngu.  

2.2.1 Þróun textíliðnaðarins 
Fram að síðustu öld hafði textíll tekið hægum breytingum í þróun sinni (Ásdís Jóelsdóttir, 

2013). Textílefnin voru unnin beint frá náttúrunni4 (náttúruleg efni), frá húðum skepna svo 

sem leður og feldur, þráður var unninn úr jurtatrefjum annars vegar svo sem bómull, hör og 

hampur og dýratrefjum hins vegar líkt og ull og silki (Íris Sverrisdóttir, 2016). Þráður var 

unninn í höndum og með fábrotnum verkfærum. Umhverfi og veðurfar voru áhrifaþættir 

við ræktun og framleiðslu á hráefni til fatagerðar (Ásdís Jóelsdóttir, 2005).  

 Með aukinni þróun í kjölfar iðnbyltingarinnar var framleiðsla textílefna vélvædd. 

Eftir því sem tækninni fleygði fram komu ný efni á markaðinn þar sem ónáttúruleg 

efnasambönd voru mynduð og notuð í þráð5 (gerviefni). Gerviefnin eru ódýrari í 

framleiðslu en þau náttúrulegu sem þau eiga að líkja eftir. Þessi ónáttúrulegu efnasambönd 

skiptast í tvo undirflokka; hálfgerviefni6 s.s. rayon og bambus og algerviefni7 eins og akrýl, 

 
4 Slík efni eru oftast kölluð náttúruleg eða jafnvel; ekta. 
5 Slík efni eru oftast kölluð gervi. 
6 Fer í almenna framleiðslu upp úr aldarmótunum 1900 (Íris Sverrisdóttir, 2016). 
7 Kom á markaðinn miðja 20. öld (Íris Sverrisdóttir, 2016). 
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pólýester og nælon (Íris Sverrisdóttir, 2016). Hráefnið eða uppistaðan í þráðum algerviefna 

er jarðolía. Þau eru framleidd með því að einangra kolefnissambönd jarðolíunnar og vinna 

úr þeim hinar ýmsu plasteinliður. Því eru algerviefnin í rauninni plast og því mikilvægt að 

umgangast textílefnin sem slík (Valtýr Sigurðsson og Pétur Halldórsson, 2019).  

 Í upphafi tuttugustu aldar blómstraði textíliðnaðurinn og jókst framleiðsla hans 

umtalsvert. Þessa þróun má sjá endurspeglast í neyslu almennings og þeim tískubylgjum 

tuttugustu aldar sem einkenna hvern áratug fyrir sig. Hver tískubylgja lýsir ríkjandi 

fegurðarhugmyndum manna og samfélags á hverju tímabili. Framan af hafði hvert tímabil 

tísku/hönnunar eða lista spannað yfir heila öld eða jafnvel mun lengur. Fólk endurnýjaði 

flíkur sínar af brýnni nauðsyn eða í tengslum við veðurfar og árstíðir. Saumaskapurinn var 

í höndum klæðskera, kjólameistara eða handlaginna einstaklinga á heimilum fólks. Með 

vélvæðingunni og auknum hraða færðist saumaskapurinn frá hinum fyrrnefndu til 

verksmiðja sem gátu fjöldaframleitt klæðnað fyrir mun lægra verð, í meira magni og á 

meiri hraða.  

 Frá síðustu öld hefur hraðinn í þessari þróun aukist mjög og samfélög sem áður 

tóku hægum breytingum eru nú síbreytileg í krafti kapítalismans. Í kapítalísku umhverfi 

okkar dæla tískufyrirtæki vikulega nýjum varningi inn í búðir 8. Varningi sem saumaður er 

af fólki, nánast undantekningalaust í austurheimi, fólki sem lifir á mörkum þrældóms. Allt 

til þess að við í háþróuðum iðnsamfélögum getum uppfyllt hégóma sjálfsins í okkar fínasta 

pússi. Hönnunar- og framleiðsluferli síðastliðinnar aldar hjá fatahönnuðum hefur farið frá 

því að vera 2-4 tímabil á ári í 52 tímabil á ári. Með þessari þróun hefur sálarlíf hönnuða 

lotið í lægra haldi fyrir ómanneskjulegum kröfum og væntingum til sköpunargáfu þeirra 

(Bonhôte og Ettedgui, 2018).  

2.2.2 Áhrif textíliðnaðarins 
Sálarlíf hönnuða er langt því frá að vera það eina sem aukinn hraði textíliðnaðarins hefur 

haft neikvæð áhrif á. Gífurleg vitundarvakning hefur átt sér stað hvað varðar skaðlega þætti 

textíliðnaðarins og virðast áhrifin vera meiri en okkur hefði nokkurn tíma grunað. 

Samfélög manna, dýra og plantna um allan heim standa á tímamótum vegna ágengni 

mannsins á náttúruna (McIlvride, 2016; Morgan, 2015; Boggon, 2019; Valtýr Sigurðsson 

og Pétur Halldórsson, 2019). Neikvæð áhrif fataiðnaðarins birtast meðal annars í vatns-, 

loft- og úrgangsmengun (Morgan, 2015). Það er mér því mikið áhyggjuefni að vistspor 

fataiðnaðarins er næststærst í öllum heiminum á eftir olíuiðnaðnum (Boggon, 2019). Það er 

 
8 Þessi tegund tískunnar hefur verið kölluð hraðtíska (e.fast fashion) 
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ekki nóg að vita að textíliðnaðurinn (eða í raun hvaða iðnaður sem er) sé mengandi, það 

þarf að skilja hvernig hann er mengandi; í hverju mengunin felst, birtist og þeim áhrifum 

sem hún hefur á lífhvolfið.  

 Mengunaráhrif textíliðnaðarins eru margþætt og einskorðast ekki við 

framleiðsluferli textílefna sem langflest hafa óumhverfisvæn áhrif. Við ræktun á 

náttúrulegum hráefnum, aðallega bómull er skordýraeitri úðað á akrana til að fá sem 

stærsta uppskeru. Þessi eiturefni dreifast í nærumhverfinu og berast m.a. í jarðveg, vatn og 

út í andrúmsloftið. Á ræktunarsvæðunum hafa lífverur, þar á meðal fólk glímt við áður 

óþekkta sjúkdóma t.d. krabbamein, að auki hefur fósturdauði hækkað og börn fæðst 

vansköpuð. Því er nauðsynlegt að stefna að því að náttúruleg efni uppfylli umhverfisvæna 

staðla við framleiðslu. Mikil vatnsnotkun hefur neikvæð áhrif svo og eitruð litarefni. 

Óhófleg neysla mannfólksins spilar stóran þátt í óumhverfisvænum áhrifum textíls á 

jörðina. Við keppumst við að tolla í tískunni með nýjum vörum í efnishyggju okkar og 

týnum okkur sjálfum (Dewey, 1980; Freire, 2005). Í rauninni erum við þó engan veginn 

efnisleg í eiginlegri merkinu orðsins. Við þurfum að lifa í huglægri merkingu orðsins og 

huga að hráefnum þess varnings sem við notum. Í staðinn virðumst við föst í hlutlægum 

heimi efnishyggjunnar þar sem við eyðum um efni fram til slá um okkur með merkjavörum 

(D‘Avella, 2021).  

     Mynd 7: 
     Hip hop dúettinn Eric B. & Rakim í endursköpuðum Gucci fatnaði eftir hönnuðinn Dapper Dan. 
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     (Carolan. 1988). 
 

 Fötin umlykja líkama okkur allan daginn og eftir notkun þeirra í daglegu amstri 

skellum við flíkunum í þvottavélina. Og þar hefst enn ein sagan. Við þvott á fatnaði losnar 

þó nokkuð magn þráðaragna. Þetta á bæði við um fatnað úr gerviefnum (plastþráðum) s.s. 

nælon, pólýester og akríl sem og náttúrulegum efnum á borð við ull, silki og bómull 

(Valtýr Sigurðsson og Pétur Halldórsson, 2019). „Plastþræðir gerviefna fara í skólp með 

niðurfalli þvottavéla til viðtakans, hvort sem það er rotþró eða sjórinn. Seyra sem notuð er í 

landgræðslu getur þar af leiðandi verið uppspretta örplastmengunar í jarðvegi. Á Íslandi er 

ekki gert ráð fyrir síun örplastagna í frárennsli“ (Valtýr Sigurðsson og Pétur Halldórsson, 

2019, bls. 42). Áætlað er að á ári hverju sé heildarlosun örplasts frá þvotti á Íslandi 8,2-32 

tonn (Valtýr Sigurðsson og Pétur Halldórsson, 2019). Nú fyrir skömmu fannst örplast í ís 

Vatnajökuls (Jóhann Bjarni Kolbeinsson, 2021). 

 Það kemur að þeirri stundu að við hættum að nota flíkurnar sem við eigum, sama 

hvaða ástæður liggja að baki. Yfirleitt reynum við að gefa þær til vina, ættingja eða jafnvel 

Rauða krossins í þeirri von að þær gangi mann fram af manni. Það eru þó aðeins örlög 

agnar lítils hluta af textílvarningi heimsins. Þó svo að tækninni fleygi fram og við séum 

farin að endurvinna textíl er vandamálið ekki leyst. Staðreyndin er sú að neysla okkar er 

svo mikil að meirihluti textílvarnings heimsins endar á ruslahaugum eða sem landfylling. 

 Á ég að lokum að nefna alla þá flutninga skipa, bifreiða og flugvéla sem færa 

textílvarning heimshorna á milli beint í dyragætt okkar? Ég held ég láti það ógert að sinni 

en leyfi þér kæri lesandi að gera þér umhverfisáhrifin í hugarlund. Kannski þú kíkir í 

vinstri hliðarsauminn á flík þinni og athugir hvar hún var saumuð. Ég bendi á að 

framleiðsla þeirra textílefna sem flíkin er saumuð úr fer alls ekki alltaf fram í sama landi og 

flíkin er saumuð. Þegar hingað er komið er ég sjálf orðin ansi niðurdregin sökum þeirra 

neikvæðu áhrifa sem stafa að textíliðnaðinum. Það hryggir mig að segja að fyrrnefndir 

þættir eru þó aðeins brot af þeim mengunarþáttum sem snúa að textíl og það er ómögulegt 

fyrir mig að lista alla þættina upp hér. Vegna neikvæðra áhrifa iðnaðarins er þörf á 

viðsnúningi á hugarfari okkar hvað varðar neysluvenjur okkar og framleiðsluþáttum sem 

þeim fylgja (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011). Þetta snýst ekki einungis um að bjarga jörðinni 

heldur líka um að bjarga okkur sjálfum (Hughes, Scholey og Fothergill, 2020). 

2.2.3 Þekking á textíl  
Með hátæknivæðingu samfélaga hefur almennri þekkingu fólks á textíl farið hrakandi. Nú 

til dags vinna flestir foreldrar úti á vinnumarkaðinum og heimilisiðnaður er á undanhaldi. 
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Því er lítið unnið með textíl inni á heimilunum þó svo nóg sé af honum. Með þessari þróun 

hefur þekkingu fólks á textíl hrakað stórlega á milli kynslóða. Sem dæmi hef ég ósjaldan 

heyrt fólk tala um satín líkt og það sé silki en því fer þó fjarri að svo sé. Satín er ekki 

tegund af textílefni, heldur ákveðin vefnaðaraðferð sem gefur slétta og mjúka áferð og er 

glansandi á réttunni en mött á röngunni (Horrocks og Anand, 2016). Satínvefnað er hægt 

að vefa með hvaða textíltrefjum sem er, náttúrulegum jafnt sem gervi. Því hef ég tekið eftir 

þeim algengu mistökum (út frá þekkingarleysi) að fólk álítur viskós eða pólýester vera 

silki, þar sem gerviefnið hefur verið ofið með satínvefnaði. Þennan misskilning tel ég stafa 

meðal annars af því að satínvefnaður er oft notaður á silki þar sem vefnaðurinn upphefur 

eiginleika hráefnisins og það fær að láta ljós sitt skína. Á milli þessara hráefna; silkis, 

viskós og pólýesters, eru þó himinn og haf í gerð og gæðum. Bæði haga efnin sér ólíkt við 

sníða- og saumaskap og að auki eru þau af gjörólíkum uppruna og þar af leiðandi er 

framleiðsluferlið ólíkt. Líkt og ég kom inn á hér að framan er pólýester af sama toga og 

plast og brotnar ekki niður í náttúrunni og því er bráðnauðsynlegt að endurvinna textílinn 

rétt. Munurinn á þessum efnum er víðtækari þar sem tilfinningin að klæðast silki, pólýester 

eða viskós er engan veginn sú sama.  

 Ég hef oft heyrt hugmyndir grænnar fagurfræði misskildar eða mistúlkaðar. Þar 

liggur þó ekki illt að baki, fólk vill almennt axla ábyrgð á sjálfum sér og lífsháttum sínum. 

Misskilningurinn felst í því að fólk telur að til þess að axla ábyrgð þurfi það að losa sig við 

eða skipta út eigum sínum sem framleiddar voru með óumhverfisvænum hætti fyrir 

umhverfisvænni kost. Það er þó ekki algild lausn. Þvert á móti felst lykilhugmynd grænnar 

fagurfræði í að meta eiginleika þeirra hluta sem eru nú þegar til staðar í lífi okkar. 

Hugmyndin er að gera það sem í okkar valdi stendur til að finna þeim hlutum not og 

viðhalda notagildi þeirra og endingu.  

 Að auki kemur sér vel að þekkja eiginleika efna og taka upplýsta ákvörðun um efni 

sem verða fyrir valinu við kaup á nýjum hlutum. Ef efnið er skaðlegt fyrir umhverfið og 

náttúruna í einhverjum þætti framleiðsluferils þess er mjög líklegt að það sé það einnig í 

neyslu eða notkun sinni (Valtýr Sigurðsson og Pétur Halldórsson, 2019; Morgan, 2015). 

Við þurfum því að hugsa um textíl ekki ósvipað og matinn sem við borðum. Húðin, stærsta 

lífæri okkar er í stöðugri snertingu við textíl og hulin textílefnum nær allan sólarhringinn. 

Því skiptir máli að huga að efnum og eiginleikum þeirra svo þau geri húðinni kleift að 

starfa eðlilega og anda um leið og efnin þurfa að verja hana. Til að mynda eiga 

húðvandamál oft rætur sínar að rekja til klæðnaðar sem umlykur húðina eða þeirra efna 
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sem við berum á hana. Líkt og ull getur vakið upp kláða og ert húðina geta gerviefni gert 

slíkt hið sama. Þau geta jafnvel verið eins og lok á húðina þannig hún nær ekki að anda eða 

losa sig við úrgangsefni úr líkamanum og því vakið upp exem eða orsakað sár. Hvernig 

myndi okkur líða eftir að hafa klæðst plastpoka í heilan dag? Eða hvernig lítur húðin út 

eftir barnaplástur (þessum með mynd af teiknimyndapersónu) sem hefur verið látinn liggja 

of lengi á húðinni? 

 Draumur minn er sá að með aukinni þekkingu á áhrifum textíliðnaðarins á 

umhverfið aukist víðsýni nemenda. Þeir hugi betur að vistspori sínu og jákvæðum áhrifum 

sem þeir geta haft á jörðina. Textílmenntun þarf stuðla að því að gera nemendur meðvitaða 

um gæði og fegurð textíls.  

2.2.4 Kennslugreinin textílmennt 
Þegar kemur að textílkennslu er að mörgu að hyggja. Ekki aðeins vegna þess að greinin fer 

þvert á list- og verkgreinar heldur nær hún einnig þvert yfir skólasviðið, allt frá ræktun 

hráefnis úr lífríkinu, efnafræðilega samsetningu textíls og til nytjavöru (Morgan, 2015; 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Textílmennt hefur tekið nokkrum breytingum innan skólakerfisins síðustu árin. Til 

þess að við séum með rétta mynd og skilning á textílmennt og hvernig hún fer fram í dag 

tel ég mikilvægt að skoða merkingu orðsins. Þegar ég velti fyrir mér orðinu textílmennt 

upplifði ég sjálfa mig í sporum Þórbergs Þórðarsonar (1993) í frásögn hans í Ofvitanum þar 

sem hann veltir því fyrir sér hvað hann komi til með að læra í námsfögum sínum í 

Kennaraskólanum í upphafi síðustu aldar. Hvað er átt við með textíl-mennt? Við fyrstu 

mætti halda að sá sem nemi textílmennt muni hljóta menntun, en í hverju felst menntun í 

textíl? Hver ábyrgist það að nemendur hljóti menntun í faginu? (Ekki heitir stærðfræði, 

stærðfræðimennt eða náttúrufræði, náttúrufræðimennt). Ég upplifði því áður en nokkurt 

nám var hafið, pressuna á að í textílmennt skuli nemendur hljóta menntun og það í textíl. 

Hvað svo sem orðið textíll nú þýðir. 

 Þegar ég hóf grunnskólagöngu mína 1995 var textílmennt skilgreind sem 

handmennt og flokkuð sem listgrein (Menntamálaráðuneytið, 1989). Ef ég ætti að brjóta 

upp það samsetta orð, skoða sem utanaðkomandi áhorfandi, ókunnur íslenska skólakerfinu 

myndi ég sennilega álíta að þar færi fram menntun um hendur. Þar væri hugsanlega 

stundaður lófalestur og spádómur í og um hendurnar eða jafnvel hand- og /eða 

naglasnyrting. Hvað veit ég svo sem hvað handmennt ein og sér stendur fyrir. Nú er mér þó 

ljóst sem manneskju sem hefur gengið þennan veg í íslenska skólakerfinu að handmennt 
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var einnig kölluð handavinna eða jafnvel hannyrðir. Ég er á þeim buxunum að þau heiti 

hafi lýsti ögn betur því sem fór fram í þeim kennslustundum; vinna með höndunum þó svo 

það sé enn mjög víður skilningur. Hvað nú um það, sú vinna sem þar fór fram einkenndist 

af því að notuð voru ýmiss konar efni þar sem uppistaða þeirra eru þræðir og hafa fengið 

það forláta nafn í dag: textíll (Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir, 2021). Það virðist 

því sem svo að hand- hafi verið skipt út fyrir textíl- og textílmennt því litið dagsins ljós í 

aðalnámskrá grunnskóla árið 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999).  

 Samhliða breyttu nafni á námsgreininni breyttust áherslur hennar. Í aðalnámskrá 

1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999) fékk hráefnið meira vægi en áður hafði handbragðið 

verið í forgrunni (Menntamálaráðuneytið, 1989). „Í nútímasamfélagi verður æ brýnna að 

koma í veg fyrir mengun og sóun efna með endurnýtingu og endurvinnslu efnislegra gæða. 

Slíkum markmiðum verður ekki náð nema almenningur hafi þekkingu á efnum og 

eiginleikum þeirra og þá færni sem þarf til að hagnýta sér þessa eiginleika.“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 31). 

 Í textílmennt fer fram þverfagleg kennsla þar sem árangur er mælanlegur við 

sköpun og framkvæmd verkefna. Í textílmennt verður til þekking sem nýtist nemendum 

hvort sem þeir verða verkfræðingar, píparar, læknar eða listamenn. Textílmennt snertir á 

öllu frá handbragði, efnasamsetningu, framleiðslu, ræktun, frá hugmynd til sköpunar í 

þeim reynsluheimi sem nemandinn myndar (Dewey, 2000). Textílmennt á að stuðla að því 

að nemendur geti tekið upplýstar ákvarðanir um textíl sem eru náttúrunni, umhverfinu, 

samfélögum og borgurum þess til hagsbóta (Dewey, 1980; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Þrátt fyrir að fagið hafi verið skilgreint sem listgrein á sínum tíma einkenndist 

kennslan nær öllu leyti að því að herma eftir kennaranum. Sem dæmi vil ég nefna 

útsaumsverkefni þar sem ég saumaði nokkra 15-20 cm langa sauma með ólíkum 

útsaumssporum. Ekkert svigrúm var gefið til sköpunar. Það eina sem ég hafði um þetta 

verkefni að segja voru litirnir á striganum og garninu sem ég valdi. Ég vil þó taka það fram 

að ég gat ekki valið úr öllum regnbogans litum. Tveir litir voru af útsaumsefni, blár sem 

var þó aðallega hugsaður fyrir strákana í bekknum og rauður fyrir stelpurnar. Áherslurnar 

voru nær eingöngu á upphafningu menningararfs sem var þó ekki tengdur við menningu 

samfélagsins né hugarheimi nemenda. Í anda Dewey (2000) leyfi ég mér að segja að með 

þessu hafi nemendur verið rændir reynslu og hæfileikum til frekari áhuga á útsaumi. Þetta 

segi ég þar sem námið var ekki sniðið að nemendunum heldur áttu nemendurnir að falla að 
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kröfum námsins. Þau verkefni sem voru næst því sem kalla mætti skapandi voru í boði 

fyrir nemendur sem höfðu lokið skylduverkefnum og áttu kost á að gera aukaverkefni. Ef 

nemandinn hafði ekki áhuga á skylduverkefninu var óþarfi að ræða hvernig honum gekk 

með aukaverkefnið.  

 Nemendur þurfa þó að tileinka sér ákveðna færni í vinnubrögðum til að geta 

formgert hugmyndir sínar, þróað hugmyndir sínar eða huglæga þanka í hlutlæga 

framkvæmd, athöfn. Ákveðin grunnþekking á verklagi og aðferðum í textílsköpun er 

nauðsynleg en ég vil þó taka það fram að ég á aðeins við algjöran grunn. Til þess að sauma 

út í höndunum þarf einstaklingur að geta þrætt nál á annan enda spottans og bundið hnút á 

hinn. Að auki er nauðsynlegt að átta sig á því hvernig þráðurinn liggur, hvaðan hann er að 

koma svo ég viti hvert hann eigi að fara. Þegar einstaklingur hefur náð þessari tækni má 

byggja ofan á reynslu nemandans. Það skref á þó að vera leitt áfram af áhugahvöt 

einstaklingsins. Ég tel kennarann þurfa að sýna nemendum sínum mismunandi tegundir 

spora eða útsaums sem kveikjur að verkum. Með því getur hann gert sér í hugarlund 

möguleikana sem hann hefur úr að velja svo hann geti aukið við þekkingu sína og reynslu. 

Því tel ég að þau spor sem nemandinn nýtir sér eigi að vera á hans eigin forsendum. Með 

því aukast líkurnar á að hann komi til með að muna hvernig þau eru framkvæmd og með 

honum myndist þekking í persónulegri reynslu hans (Dewey, 2000).  

 Annar angi textíls er sníðagerð og á hærra menntunarstigi klæðskurður. Sníðagerð 

getur reynst sumum mjög flókið fyrirbæri þar sem unnið er með tvívíðan flöt (snið) til að 

skapa þrívíð form (flík). Ofan á það þurfa allar mælingar að vera nákvæmar og allar 

formúlur rétt reiknaðar svo heildarútkoman komi heim og saman. Það þarf mikla 

þrautseigju og nákvæmnisvinnu við sníðagerð og saumaskap. Ofan á þetta bætist þekking á 

textíl sem viðkomandi þar af búa yfir þegar kemur að því að sauma það sem búið er að 

sníða. Tvívíð snið úr pappír eiga lítið sameiginlegt með silki eða skáskorinni krepull. 

Fatasaumur og fatahönnun krefjast mikillar þekkingar á fjölbreyttum efnum og eiginleikum 

þeirra m.a. hvernig efnið hreyfir sig og hagar sér utan á mannslíkamanum.  

 Þegar kennarar kenna fyrirfram ákveðið efni og taka ekki mið af nemendahópi 

sínum og tengslum þeirra við umhverfi og samfélag sitt verður kennslan og menntun 

nemenda tilviljanakennd. Gengið er út frá því í kennslunni að verkefnin veki ákveðin 

viðbrögð hjá nemendum en ekki er tekið mið af þeirri reynslu sem myndast í 

kennslustofunni hér og nú. Það ekki nóg að ákveðin gögn og aðferðir hafi virkað fyrir aðra 
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einstaklinga á öðrum tímum. Það sem hefur reynst gagnlegt á liðnum öldum er ekki 

endilega gagnlegt nú eða á komandi öldum (Dewey, 2000). 

2.3 Hið góða: í átt að farsæld 
Við uppbyggingu samfélaga skiptir menntun komandi kynslóða sköpum þar sem 

samfélagið tekur mið af þeim einstaklingum sem það mynda. Þegar hugað er að farsæld 

einstaklinga byggist hún á fortíð, hefst hún í nútíð sem mótar framtíðina. Ábyrgðin á góðu 

lífi liggur hjá okkur sjálfum, á dyggðum og siðferðilegum ákvörðunum okkar. 

Er ekki skynsamlegast að nemendur öðlist reynslu sem nýtist þeim við mótun farsæls 

samfélags með virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúru? 

 

Til þess að anda að sér, anda menn fyrst frá sér. Það, sem er því nær að 
þrotum komið, mun áreiðanlega rétta við áður. Það, sem er að því komið að 
niðurlægjast, mun verða upp hafið áður. Þar, sem burt verður tekið, mun 
fyrst gefast.  
Þetta kalla ég hina dularfullu aðferð.  
Mýktin sigrar hörkuna, og veikleikurinn styrkinn. 
(Lao-Tse, 1997. bls. 42). 

 

2.3.1 Hugsun 
Þegar horft er til framtíðar eru sérfræðingar á einu máli um að gagnrýnin hugsun sé ein 

öflugasta færni einstaklingsins (Wagner og Compton, 2012; Atli Harðarson, 2019; Ólafur 

Páll Jónsson, 2008; Whiting, 2020; Finnur Oddsson o.fl., 2021). Eitt er þó að vita um 

gagnrýna hugsun, annað er að beita henni (Páll Skúlason, 1987). Hugsanir okkar reika til 

og frá, ein hugsun leiðir að annarri og svo koll af kolli. Sem manneskjur í óreiðukenndum 

heimi getum við útilokað þá hugmynd að vera nokkurn tíma laus frá áreiti (Ólafur Páll 

Jónsson, 2008). Sérhver manneskja hefur áhrif á umhverfi sitt og mótar það og skapar með 

gjörðum sínum og framkomu (Páll Skúlason, 1991, bls. 42). 

 Þegar vinna á með gagnrýna rökhugsun er nauðsynlegt að hafa í huga að hugsun er 

alltaf um eitthvað og byggist á því að mynda tengsl en ekki skera á þau. Við æfum hugsun 

með því að hugsa og árangur hugsana okkar byggist á því að okkur hafi tekist að ná góðum 

tengslum við ytri heim (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Við myndum því tengsl við 

viðfangsefni sem þarfnast úrlausnar frá ólíkum sjónarmiðum og metum þau á gagnrýninn 

hátt. Við hugsum um þau viðfangsefni sem þarfnast úrlausnar svo við getum farið að 

breyta til hins betra með skapandi hugsun okkar (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011).  
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 Tilvistarleysi hugsunarinnar felst í því að hugsun á sér stað innra með okkur. Ein og 

sér, án orða eða framkvæmdar er hún því tilvistarlaus; lifir í þögn. Þegar við, 

einstaklingarnir, framkvæmum er framkvæmdinni stýrt af hugmyndum okkar, hugsunum. 

Það vill þó koma fyrir að við framkæmum í hugsunarleysi og því ómeðvitað þvert á 

hugmyndir og skoðanir okkar; dómgreindina. Með því að beita rökhugsun okkar á 

gagnrýninn hátt eflist gagnrýnin hugsun okkar og með henni byggjum við upp dómgreind 

okkar. Til þess að gagnrýnin hugsun komi okkur að gagni í lífinu þurfum við að beita 

henni af skynsemi. 

 

Hið tilvistarlausa og tilveran eru innst inni eitt og hið sama, en þó ólík að 
framkomu og nafni. 
(Lao-Tse, 1997, bls. 13). 

 

 

2.3.1.1 Skynsemi 
Af öllu því sem á undan er sagt í anda skynsemishyggjunnar9 virðist skynsemi okkar þó 

flóknari en það eitt að vita hvað sé rétt eða rangt, komi sér vel eða illa. Þó svo skynsemin 

búi innra með okkur virðumst við ekki alltaf vera skynsöm. Ein skýring gæti verið sú að 

skynsemi mannsins er tvíþætt (Aristóteles, 1995). Annar hluti hennar er sá sem skilur 

regluna eða fræðin, metur upplýsingar og er í sjálfum sér skynsamur (dómgreindin). Hinn 

hluti skynseminnar er máttur einstaklingsins til hlýða skipun skynseminnar 

(dómgreindarinnar) og þar með breyta í takt við hana. Ef þessir tveir hlutar fara ekki saman 

er ekki um skynsemi að ræða (Aristóteles, 1995). Skynsemi er ekki sjálfgefin en skynsemi 

er ávinningur gagnrýnnar hugsunar (Ólafur Páll Jónsson, 2008, 2011; Páll Skúlason, 1987). 

Þá er skynsemi manneskjunnar heil og hugsun hennar kemur til gagns. 

 

Þegar kröftum anda og líkama er beitt saman, sundrast þeir ekki. 
(Lao-Tse, 1997, bls 18). 

 

Við þurfum að vinna markvisst að því að láta hugmyndir okkar og hátterni haldast í 

hendur. Ef við framkvæmum í takt við hugmyndir okkar, þar sem dómgreindin ræður för 

 
9 Skynsemishyggjan byggir á því að maðurinn sé í eðli sínu skynsemisvera. Þekking okkar á 
veruleikanum er að finna í dómgreind okkar eða fyrirfram þekkingu okkar á honum. Hún felst í 
möguleikum einstaklingsins til að bæta líf sitt og samfélagið með auknum lífsgæðum (Páll Skúlason, 
1987). 
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og við framkvæmum af skynsemi verður framkvæmdin heildstæð og traust. Þá helst 

huglægt atferli okkar í hendur við hlutlæga tilvist okkar mannanna. Þetta er þó ekki svo 

einfalt í daglegu lífi þar sem samfélög okkar eru síbreytileg. Það sem okkur þótti 

skynsamlegt fyrir 20 árum þarf ekki að teljast skynsamlegt í dag. Skynsemi einstaklingsins 

hefur áhrif á samfélagið sem endurspeglar einstaklingana sem það mynda. 

2.3.1.2 Víðsýni 
Líkt og Saito (2007) bendir á, er þekking sem byggist á víðsýni okkar lykilþáttur í því að 

breyta til hins betra fyrir komandi framtíð. Líkt og sá einstaklingur sem hefur eflt og 

þroskað gagnrýna og skapandi hugsun sína á auðvelt með að koma auga á vandamál sem 

hann stendur frammi fyrir og finna lausn á þeim kemur hann að sama skapi auga á 

fjölbreytta fegurð umhverfis sig. Með gagnrýnni og skapandi hugsun eykst víðsýni á 

fegurð út frá hugmyndum wabi-sabi innra með einstaklingnum og þar með eykst tengsl 

hans og auðmýkt fyrir umhverfinu. Við þurfum að upplifa hrifningu á því sem við sjáum, 

snertum og upplifum (Dewey, 1980; Páll Skúlason, 2014; Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 

2018; Saito, 2007). Með því tengjumst við hlutum eða athöfnum tilfinningalegum böndum 

af djúpri ástúð. Út frá þeim tilfinningum endurmetum við á gagnrýninn hátt hluti eða 

athafnir út frá stærra samhengi þeirra. Frá þeirri ígrundum finnum við til innri hvata til að 

bregðast við á umhverfisvænan hátt æ oftar og stöðugar. Út frá tilfinningum myndum við 

dýpri skilning okkar á fegurðinni og fjölbreytilegum birtingarmyndum hennar. Við 

bregðumst því við með vitrænum rökum sem byggjast á gagnrýnni hugsun og skynsemi 

(Saito, 2007). Gagnrýni einstaklings og sköpunarmáttur beinast að honum sjálfum sem 

siðferðilegri veru ekki síður en ytri viðfangsefnum. (Páll Skúlason, 1987; Ólafur Páll 

Jónsson, 2008).  

 Til þess geta séð breytingu á neysluháttum þurfum við huga að vistspori okkar. 

Þegar við erum gagnrýnar manneskjur og öflum okkur upplýsinga, aukum við þekkingu og 

víðsýni okkar og eflum tengsl við umhverfið. Ástæða fyrir breytingum felst í aukinni 

þekkingu og meðvitund okkar á neyslu og þar með vistspori okkar. Breytingar byggjast á 

tengslum sem við öðlumst með því að beita gagnrýnni hugsun.  

 Þegar hugsað er um tiltekin viðfangsefni s.s. úrlausnarefni af völdum 

textíliðnaðarins þurfum við að líta á þau frá ólíkum sjónarhornum. Stundum erum við í of 

nánu sambandi við viðfangsefni til að geta hugsað skýrt um þau, við hreinlega lítum 

framhjá þeim og álítum þau sjálfsögð (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Allt er þó á sífelldri 

hreyfingu líkt wabi-sabi og Dewey (1980) bendir okkur á. Því þurfa hugsanir okkar að vera 

það líka. Með því að tileinka okkur gagnrýna hugsun sýnum við auðmýkt þar sem við erum 



 

 
 
 

27 

tilbúin að viðurkenna eigin ranghugmyndir og endurskoða þær með nýrri þekkingu. 

Gagnrýnin hugsun krefst þess að við séum sífellt að endurskoða hugmyndir okkar. 

Gagnrýnin manneskja íhugar og ígrundar eigin skoðanir; inntak þeirra og þær forsendur 

sem hún byggir þær á. (Páll Skúlason, 1987; Ólafur Páll Jónsson, 2008). Gagnrýnin 

manneskja ber ríkulegt skynbragð á umhverfi sitt (Ólafur Páll Jónsson, 2008). Manneskja 

sem tileinkar sér gagnrýna hugsun er fær um að taka virkan þátt í gagnrýnu 

rökræðusamfélagi; rannsóknarsamfélagi (Ólafur Páll Jónsson, 2008). Gagnrýnin 

manneskja breytir í samræmi við hugsanir sínar, hugsunin fullmótast í verki.  

 

Sá er hygginn, sem þekkir aðra; hinn er vitur, sem þekkir sjálfan sig.  
Sá er sterkur sem sigrar aðra; hinn er mikilmenni sem sigrast á sjálfum sér. 
(Lao-Tse, 1997, bls. 40).  

 

2.3.2 Breyttar kennsluaðferðir 
Kennarar þurfa ekki síður en nemendur að tileinka sér gagnrýna og skapandi hugsun. Þeir 

eiga að vera gagnrýnir bæði á veruleikann í kringum sig en einnig á eigin starfshætti til að 

tryggja gæði menntunar nemenda sinna (Ólafur Páll Jónsson, 2011).  

 Samkvæmt Ólafi Páli Jónssyni (2011) er kennarastarfið ekki lengur það 

miðlunarstarf sem það var; líkt og að kenna rétta tækni í útsaumi. Ólafur Páll Jónsson 

(2011) telur að frekar megi kalla kennarastarfið uppgötvunarstarf. Hlutverk kennara er ekki 

lengur að miðla upplýsingum. Hlutverk kennara er að komast að því í nútíð hvernig 

umbreyta megi þekkingu á fortíðinni í öflugt tæki sem komi að gagni í glímunni við 

viðfangsefni framtíðar (Dewey, 2000). Því má segja að kennarastarfið sé fyrst og fremst 

siðferðilegt frekar en tæknilegt (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Í kennslunni þarf að huga að 

því að þroska gagnrýna hugsun nemenda um siðferðileg gildi sem stuðla að farsæld 

samfélaga. Kennsla þarf því að stuðla að réttlæti nútíðar sem og komandi kynslóða þegar 

huga á að mannréttindum og jafnvægi í þróun samfélaga (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011; 

Dewey, 2000). 

 Út frá því sem ég hef nefnt hér að framan þarf textílmennt að taka inn nýjar 

áherslur í takti við þarfir breyttra tíma og breyttar áherslur í menntun og uppeldi (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 158). Þegar leita á nýrra leiða í uppeldi og menntun 

eru til ýmsar hugmyndir sem myndu þó seint teljast nýjar ef miða á við útgáfudag þeirra. 

Þær eru þó langt frá því að vera úreltar. Er ég þá einna helst að hugsa til hinnar framsýnu 

kennslufræði John Deweys (2000) og gagnrýnu kennslufræði (e. critical pedagogy) Paulo 
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Freires (2005). Framsýna kennslufræðin er í grundvallaratriðum einfaldari en 

kennsluhættir afturhaldssinna, en svo nefndi Dewey hinu hefðbundnu skóla, en krefst þó 

meira af kennurunum; 

Á móti þvingun sem kemur ofan frá er stillt tjáningu og ræktun 
einstaklingseðlis; á móti ytri aga er stillt frjálsri athöfn; á móti því að læra af 
bókum og kennurum því að læra af reynslunni; á móti því að tileinka sér 
einangraða færni og aðferðir með fyrirskipaðri þjálfun er stillt því að tileinka 
sér þetta sem leið til að ná markmiðum sem höfða beint til lifandi 
áhugamála; á móti undirbúningi undir meira eða minna fjarlæga framtíð er 
stillt því að nýta sem best þau tækifæri sem lífið hér og nú hefur að bjóða; á 
móti kyrrstæðum markmiðum og efniviði er stillt þekkingu á heimi sem 
breytist (Dewey, 2000, bls. 29-30).  
 

Hin framsýna kennslufræði gerir þær kröfur líkt og hin gagnrýna kennslufræði að kennari 

sé í andlegu jafnvægi, með áhuga á námsefninu og leiti leiða sem höfði til nemendanna 

með áhugaverðum verkefnum (Freire, 2005; hooks, 1994). Kennarinn á að vera opinn fyrir 

hugarheimi nemandans og tilbúinn til að kynna sér ný viðhorf, stíla og menningu sem 

samsvara áhugasviði nemandans (hooks, 1994; Ólafur Páll Jónsson, 2011).  

 

Vötn og fljót ráða yfir lækjum dalanna, sökum þess, að þau liggja lægra. 
Þetta veldur fyllingu þeirra. Á sama hátt setur hinn vitri, sem óskar að verða 
öðrum fremri, sjálfan sig skör lægra, og hann dregur sig í hlé til þess að 
vera foringi. 
Þótt hann beri af öðrum, lætur hann menn ekki finna til þess, og þeim svíður 
ekki, þótt hann sé fremri. 
Þess vegna þykir öllum vænt um að hafa hann í hávegum, og menn verða 
ekki leiðir á honum. Og af því að hann er frábitinn deilum, getur engum lent 
saman við hann.  
(Lao-Tse, 1997, bls. 68-69). 

 

Kennarar eru leiðtogar nemendahópa sinna en því þarf ekki að fylgja yfirgangur.  

Þetta á við bæði í kennslunni en einnig í kennarahópnum við þróun skólasamfélaga. Með 

orð Lao-Tse að leiðarljósi má ná fram breytingum og breyttum áherslum á friðsaman hátt 

líkt og gagnrýnin kennslufræði leggur áherslu á (Freire, 2005; hooks, 1994). 

 Hinar breyttu áherslur krefjast þess að kennarinn sé í tengslum við umhverfi sitt 

hvort sem um ræðir samfélagið eða nemendahópinn. Hann þarf því að vera úrræðagóður og 

einskonar kamelljón við kennsluna. Ég á þó ekki við að hann eigi að geðjast öllum 

nemendum sínum í meðvirkni, því fer fjarri. Það sem ég á við er að kennarinn þarf að vera 

spegill samfélagsins og geta tengt nemendur sína við ólíka kima þess og upplýst þá um það 
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sem fer þar fram, bæði það sem fer vel og það sem fer miður. Með því má tengja nemendur 

betur við samfélag sitt hér og nú.  

 Í gagnrýnni kennslufræði er áhersla lögð á jafningjagrundvöll og gagnkvæma 

virðingu innan kennslustofunnar (Freire, 2005). Áhersla er lögð á aukið samtal milli 

kennara og nemenda á málefnum líðandi stundar og með því dýpri skilning og þekkingu 

nemenda á pólitískum, félags- og efnahagslegum málum (Freire, 2005). Sú menntun sem 

fer fram innan skólanna þarf því að endurspegla samfélagið sem nemandinn og kennarinn 

lifa í. Samfélagsleg þróun felur í sér að kennarar þurfa að huga að því að kennslan og 

verkefni nemenda þróist á sama hátt (Freire, 2005; Dewey, 2000; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Freire leit svo á að kennslufræði sé ekki aðferð eða 

fyrirfram ákveðin tækni sem kennarar beita á nemendur sína. Í hinni gagnrýnu 

kennslufræði felst pólitísk og siðferðileg framkvæmd þar sem nemendur öðlast þekkingu, 

færni og félagsleg tengsl. Í gegnum hana mynda nemendur reynslu sem eflir 

sjálfsákvarðanir þeirra og hvað það þýðir að vera gagnrýninn borgari samfélags (Giroux, 

2010). 

 Þar sem gagnrýnin kennslufræði leggur ekki til tækni eða aðferðir við kennsluna 

hef ég nýtt Sókratíska kennsluaðferð mér til halds og trausts. Sókratísk kennsluaðferð felst 

í því að kennarinn leiðir nemendurna áfram með spurningum (Boghossian, 2006; Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). Nemendurnir finna svarið sjálfir eða í samvinnu við hópinn sinn; 

samnemendur og kennara. Sókratísk kennsluaðferð stuðlar að virkri hugsun og því nýtist 

aðferðin við að efla gagnrýna hugsun nemenda og mynda tengsl þeirra við kennsluefnið 

sem leiðir af sér aukna þekkingu og víðsýni(Ólafur Páll Jónsson, 2011; Boghossian, 2006; 

hooks, 1994; Freire, 2005). Þegar ég var að feta mig áfram með Sókratíska kennsluaðferð 

var ég á báðum áttum hvort ég ætti að spyrja hina þöglu nemendur í von um að virkja þá í 

samræðum. Ég var lengi vel á báðum áttum. Jóhann Björnsson heimspekikennari í 

Réttarholtsskóla var með fyrirlestur um sína heimspekikennslu í valáfanga sem ég sótti í 

listkennslufræðum LHÍ. Jóhann nefndi í fyrirlestrinum að nemendur þurfi ekki alltaf að 

tala til að skilja, hugsun og skilningurinn fram einnig í hljóði og því mikilvægt og gefa 

þeirri ígrundun skilning. Ég tel mikil sannindi í orðum Jóhanns en þau voru að vissu leyti 

þvert á orð Jodi Patterson í bókinni Brave Art and Teens (Patterson, 2014). Í bókinni 

ljóstrar Patterson (2014) upp nokkrum brellum sem kennarar geta nýtt sér til að hvetja til 

samræðna og stýra þeim innan kennslustofunnar. Öfugt við orð Jóhanns hvetur Patterson 

(2014) kennara til að ávarpa hina þöglu nemendur. Patterson tekur þó fram að ef 
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nemendurnir eru hikandi eða hafa ekkert að segja þá eigi að leyfa þeim að sleppa við 

skrekkinn. Með því að spyrja nemendurna er mögulega búið að planta fræi hjá þeim og 

hugsanlega næst þegar þeir eru spurðir, taki þeir þátt í samræðunum.  

Það sem kom mér á óvart, bæði í leikskólanum og á unglingastigi er að 

þeir nemendur sem hafa sig almennt ekki í frammi en fá orðið þegar þeim er boðið það, eru 

með ótrúlega skýra og ígrundaða hugsun þar sem mikill skilningur býr að baki.  

 Nemendur hafa sterkar skoðanir á því sem þeim er kennt og mikilvægt er að virkja 

gagnrýna hugsun þeirra (Wagner og Compton, 2012). Verkefnin sem við leggjum fyrir 

nemendur okkar þurfa að vera áhugaverð og við hæfi til að fanga og halda athygli þeirra og 

áhuga (hooks, 1994). Í yfirgripsmiklu fagi líkt og textílmennt þar sem mikil handverkshefð 

liggur að baki tel ég markmið námsins ekki snúast um það að nemendur geti endurgert 

hluti eða verk kennara sinna (Menntamálaráðuneytið, 1989). Það sem þarf að huga að er 

hvernig tengja má hugmyndir eða handbragð fortíðar við nútíðina svo útkoman verði ný og 

óvænt og stuðli að þróun og nýsköpun. Þegar kviknað hefur á áhuga nemanda valdeflist 

hann og þá er auðvelt að byggja ofan á reynsluheim hans. Ef áhuginn er drepinn niður í 

fæðingu höfum við rænt nemendur okkar tækifærum framtíðarinnar (Dewey, 2000). 

 Með því að byggja nám á áhuga fær sköpunin að leiða reynsluna áfram. Með því 

þróast verklagið og eflist í krafti reynslunnar (Dewey, 2000). Til að slík kennsla geti átt sér 

stað skipta samskipti kennarans og nemenda sköpum. Kennslan þarf af byggjast á 

jákvæðum samskiptum nemenda og kennara sem felast í gagnkvæmri virðingu (Freire, 

2005).  

 Í gegnum gagnrýna kennslufræði má vinna að því að efla tengsl nemenda á textíl. 

Ég vil gera nemendur meðvitaða um sín eigin föt, efnin í þeim og áhrif framleiðsluferlis 

efnanna á umhverfi okkar. Þegar kemur að samsetningu efna finnst mér kjörið tækifæri að 

tengja textíl- og náttúru- og/eða efnafræði og að kennarar ólíkra námsgreina vinni saman. 

Með því að tengja þessi svið saman í skólanum má ýta undir sköpun nemenda, hugsanlega 

brautryðjandi nýsköpun og á sama tíma dýpka skilning nemenda á efnunum og 

framleiðsluþáttum þeirra. Við þetta eflist þekking nemenda á ferli textíls frá ræktun til 

niðurbrots og áhrif hans á umhverfið með tilvist sinni. 

2.3.3 Ferli farsældar  
Líkt og fyrr segir þá er af mörgu að taka í textílmennt og menntun almennt. Í rannsókn 

minni ætla ég því að skoða sjálfa mig og hvernig mér tekst að flétta fjölbreytta þræði 

fræðanna saman í gegnum samræður við kennsluna. Með gagnrýnni hugsun sérhverrar 
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mannveru, skynsemi og auðmýkt má leggja grunninn að farsælu líf í fallegum heimi 

fjölbreytileikans.  

 

Sá er ríkur sem er ánægður með hlutskipti sitt í lífinu; þrekmikil starfsemi 
ber vott um vilja. Sá sem deyr, en ferst ekki á hið langa líf fyrir höndum. 
(Lao-Tse, 1997, bls. 40). 
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3. Aðferðafræðin 

3.1 Starfendarannsókn 
Í starfi mínu og námi hef ég komist upp á lag með að ígrunda reglulega, bæði ein og einnig 

með samstarfsfólki mínu. Þeirri iðkun kynntist ég á leikskólanum þegar starfsfólk hverrar 

deildar fyrir sig fundaði á tveggja vikna fresti og ígrundaði starfið. Á fundunum er starf 

deildarinnar rætt; allt frá starfsmannahaldi til námsefnis, einnig hegðun og samskipti 

nemenda og samskipti kennara við nemendur svo fátt eitt sé nefnt. Ég tók fljótlega eftir 

þeim jákvæðu áhrifum sem ígrundunin leiddi af sér, bæði á starfsþróun mína en einnig á 

mig sem manneskju.  

 Ég gleymi seint þeirri uppljómun sem varð innra með mér þegar Hafþór 

Guðjónsson, dósent við HÍ kynnti fyrir okkur nemendum LHÍ aðferðir starfendarannsókna. 

Hafþór sagði okkur af mikilli einlægni frá eigin reynslu starfendarannsókna sem 

einkenndust bæði af erfiðleikum sem og persónulegum sigrum.  

 Megin tilgangur starfendarannsókna er að rannsaka hvort starf og kennsla 

viðkomandi séu eins og hann/hún vill að þau séu (McNiff, 2010). Rannsóknin fer fram í 

starfi og er rannsakandinn því einnig í hlutverki þátttakanda. Þannig er hann hluti af ferlinu 

og hlýtur hvað mestan ávinning af rannsókninni. Markmið starfendarannsókna er ekki að 

komast að hinu rétta svari eða lokasvari, því sérhver niðurstaða og hvert svar leiðir til nýrra 

spurninga (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

 Þetta leist mér vel á. Framan af hafði ég kviðið því að skrifa meistararitgerð þar 

sem stærðin og umfangið hræddi mig og fyrirframgefnar hugmyndir um að ég þyrfti að 

boða hinn heilaga sannleika voru yfirþyrmandi. Þarna sá ég mér leik á borði og tækifæri til 

að ögra sjálfri mér og hugmyndum mínum um textílmenntun. Sannreyna hvort þær væru 

eintómar skýjaborgir eða ættu leið inn í kennsluna og þá hvernig (Hafþór Guðjónsson, 

2011; McNiff, 2010).  

Tilgangur rannsóknar minnar er að þróa starfskenningu mína og ígrunda hvernig 

mér tekst að leysa þau verkefni sem ég stend frammi fyrir í kennslunni hverju sinni. Skoða 

eigin sannfæringu, tengja hana kenningum og með því þróa eigin kennsluaðferðir. Það 

skiptir mig máli að kennsla mín sé fagleg og ég taki fræðilega rökstuddar ákvarðanir út frá 

tilfinningum mínum og þekkingu (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Hafþór Guðjónsson 

(2011) telur jafnvel nauðsynlegt fyrir kennara að rannsaka eigið starf. Starfendarannsóknir 

ýti undir fagmennsku, forsendu starfsþróunar og stuðli að betri skilningi á skólastarfi 
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(Hafþór Guðjónsson, 2011; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Hann lýsir kennslu sem 

gríðarlega flóknu starfi sem lærist ekki af því einu að ganga í kennaraskóla. 

 Þó svo Dewey (2000) fjalli ekki beint um starfendarannsóknir talar hann um 

forsendur og nauðsyn þess að ígrunda kennsluna. Menn læra af reynslunni sem umbreytist 

í menntun og gerir þeim kleift að vaxa og dafna í námi og starfi (Dewey, 2000). 

 Ég trúi því að batnandi manni sé best að lifa og með starfendarannsókn tel ég mig 

slá tvær flugur í einu höggi; meistararitgerð til hagsbóta fyrir mig sem og nemendur mína. 

Sá persónulegi vöxtur sem ég gekk í gegnum á meðan að á rannsókninni stóð var þó langt í  

frá eintómt sældarlíf. Ferlið einkenndist á köflum af persónulegum efasemdum og 

niðurrifi. En þannig er lífið, wabi-sabi. 

3.2 Þátttakendur 
Í rannsókninni er ég fyrst og fremst að skoða sjálfa mig við kennslu en nemendur mínir eru 

þó óneitanlega þátttakendur. Rannsóknin er unnin í samstarfi við verkefnið: Listrænt ákall 

til náttúrunnar, oftast kallað LÁN í almennu tali. LÁN er þverfaglegt þróunarverkefni í 

umsjá dr. Ásthildar Jónsdóttur og Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur. Þátttökuverkefni 

LÁN eiga það sameiginlegt að tvinna saman náttúru og umhverfi við skapandi greinar á 

nýstárlegan hátt. Markmið LÁN er að styrkja sjálfsmynd og gagnrýna hugsun nemenda og 

trú þeirra á eigin getu (Ingvar Sigurgeirsson, 2020). 

 Þátttaka mín í LÁN fólst í kennslu í textílmennt í 8. bekk sem jafnframt er síðasti 

árgangurinn í grunnskóla þar sem textílmennt er skyldufag. Brynja Emilsdóttir 

textílkennari í skólanum þar sem rannsóknin var framkvæmd var að mestu viðstödd 

kennsluna. Í grófum dráttum var markmið kennslunnar að auka skilning nemenda á textíl í 

víðu samhengi. Farið var í textílefnafræði og uppruni efna skoðaður og settur í samhengi 

við umhverfi nemenda. Nemendur lærðu að lesa úr upplýsingum á flíkum sínum, úr hvaða 

hráefni flíkurnar voru framleiddar og hvar. Framleiðslulönd flíkanna voru skoðuð 

hnattrænt og flíkurnar settar í samhengi við sjálfbærni, mannréttindi og vistspor svo fátt eitt 

sé nefnt. Með þessu var unnið að því að dýpka skilning nemenda á textíl með því að setja 

hann í samhengi við umhverfið, samfélagið og náttúruna með hagsmuni allra þátta að 

leiðarljósi.  

  Í verkefninu unnu nemendur með notaðar peysur frá Rauða krossinum sem voru 

ósöluhæfar vegna bletta eða annarra útlitsgalla. Það má segja að verkefni nemenda hafi 

verið að skapa verðmæti úr verðlausu efni. Peysurnar geta öðlast framhaldslíf með því að 
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breyta þeim og bæta, meðal annars með tie-dye litun, breytingum á sniðum og formi auk 

útsaums eða þrykks. 

Það má því segja að með framkvæmdinni hafi nemendur aukið verðgildi peysanna að nýju. 

Nemendur sýndu peysurnar sínar á samsýningu á vegum Barnamenningarhátíðar í 

Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsinu í apríllok árið 2021. Áhersla var lögð á þá reynslu 

sem nemendurnir öðluðust í ferlinu út frá fegurð og fjölbreytileika hennar, gagnrýna og 

skapandi hugsun, útsjónarsemi og að tengja nemendur við samfélag sitt sem þannig stuðlar 

að auknu víðsýni þeirra. 

3.3 Gagnaöflun 
Í starfendarannsókn skiptir gagnaöflun sköpum og byrjar rannsakandi að afla gagna í 

upphafi rannsóknar. Gagnaöflun í starfendarannsókn lýsir ferli rannsakandans og í henni 

býr sú þróun sem á sér stað (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

 Í gagnaöflun minni studdist ég við dagbók og hljóðupptökur af ígrundun minni fyrir 

og eftir kennslu og myndum úr kennslustundum. Brynja Emilsdóttir tók fyrir mig myndir í 

kennslustofunni og því gat ég einbeitt mér að nemendunum og kennslunni. Dagbókin 

skiptist annarsvegar í ígrundun út frá kennslunni og hinsvegar lestardagbók. 

Lestardagbókin innihélt glósur út frá lesefni eða öðru sem greip huga minn, hugtökum og 

hugtakatakagreiningu auk eigin hugleiðinga út frá þeim. Ígrundunarhluti dagbókarinnar 

tengdist meira skipulagi kennslustundanna, hvað ég ætlaði að kenna, hvers vegna og 

hvernig. Í kennslunni notaði ég ígrundunardagbókina ef eitthvað greip mig innan 

kennslunnar sem ég vildi skoða betur og að lokum eftir hverja kennslustund. Að auki tók 

ég upp ígrundanir mínar þegar mér datt eitthvað í hug og kveikti iðulega á upptöku í 

bílnum eftir kennslu og talaði á leiðinni heim. Mér fannst gott að hugsa, tala og skrifa. 

Hugsunin varð skírari og ég náði að melta kennsluna betur. Stundum komu upp fleiri 

pælingar frá liðinni viku þegar ég var að skipuleggja næsta tíma. Ég tók engar 

hljóðupptökur í kennslustundum af ásettu ráði þar sem ég taldi það geta haft áhrif á 

samtölin þá.  

 Fyrir þátttöku mína í LÁN útbjó ég kennsluáætlun fyrir framkvæmd verkefnisins 

sem dr. Ásthildur B. Jónsdóttir notaði til að kynna verkefnið fyrir kennara viðtökuskóla. 

3.4 Gagnagreining 
Þegar kom að greiningu gagnanna studdist ég við þemagreiningu (e. thematic analysis).  
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Ég byrjaði á því að lesa yfir dagbókina mína, hlusta á hljóðupptökur og skoða myndir frá 

kennslustundunum. Næst skrifaði ég allt upp úr dagbókinni og vangaveltur út frá 

hljóðupptökunum. Þegar ég loksins hafði náð að setja allt upp í tölvutækt form prentaði ég 

textann út og las nokkrum sinnum yfir. Í ferlinu studdist ég við opna kóðun (e. open 

coding) og í upphafi reyndi ég eftir fremsta megni að horfa á textann með opnum huga og 

leggja allar fyrirframgefnar hugmyndir til hliðar (Maguire og Delahunt, 2017).  

Ég lét textann leiða mig áfram og byrjaði að strika undir það sem fangaði athygli mína. Í 

upphafi fannst mér ég vera upptekin, jafnvel of upptekin af námsefni nemenda, hvað þau 

ættu að læra, hvers vegna og hvernig ég gæti virkjað nemendur. Smátt og smátt fóru þó 

þemu að myndast, í fyrstu líkt og litlar hríslur sem smám saman byrjuðu að bruma og loks 

springa út. Þemun sem komu fram við greiningu rannsóknargagnanna voru: 

• Að kveikja áhuga 
• Tilvist hversdagsleikans  
• Samræður 
• Námsmat 

3.5 Siðferðileg álitamál 
Þó svo ég sé fyrst og fremst að skoða mína kennsluhætti og hugmyndir gæti ég aldrei 

skoðað og framkvæmt þessa rannsókn ef ekki væri fyrir nemendurna. Ég lét nemendur 

mína því vita í fyrstu kennslustund að þátttaka mín og kennslan væri hluti af þessu 

meistaraverkefni. Ég ítrekaði jafnframt við þau að ég væri ekki að skoða þau heldur sjálfa 

mig, hvað ég gæti lært af þeim. Hvernig ég gæti þróað mig og eflt í kennslunni með hag 

þeirra og minn eigin fyrir brjósti. 

 Þegar börn eiga í hlut er mikilvægt að gæta öryggis þeirra. Af virðingu við 

nemendur og verndun einstaklingsins fjalla ég því um nemandann, eða nemendurna. Það 

geri ég markvisst til að viðhalda hlutleysi þeirra svo ekki sé hægt sé að rekja einstaka atvik 

til nemendanna, einstaklinganna sem ég kenndi. Í gögnum mínum nefni ég nemendur mína 

hvergi á nafn og allar myndir frá ferlinu eru án andlita nemenda. Þegar verkefninu lauk var 

öllum persónugreinanlegum gögnum eytt.  

 Að auki lít ég svo á að ég væri að bregðast siðferðilegri skyldu minni í garð 

nemenda minna, bæði núverandi og komandi með því að ígrunda ekki á gagnrýninn hátt 

kennsluhætti mína (Ólafur Páll Jónsson, 2011). 
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4. Rannsóknin 

Í þessum kafla ætla ég að segja frá þeim þemum sem ég greindi úr rannsóknargögnunum. 

Þar sem ég tók ekki neinar hljóðupptökur í tímunum af ásettu ráði eru samtöl mín og 

nemenda unnin út frá ígrundun minni. Því er ekki um formleg viðtöl að ræða þó svo ég 

kjósi að notast við það form í uppsetningu á kaflanum.  

 Í upphafi kennslunnar var ég á báðum áttum með hversu mikið ég ætti að undirbúa 

kennslustofuna. Í áfanganum listir og sjálfbærni sem ég sótti í listkennslunni ræddi dr. 

Ásthildur Jónsdóttir um mikilvægi þess að undirbúa kennslustofuna eða rýmið vel til að 

kveikja forvitni og áhuga nemendanna. Í kvikmyndinni Most likely to succeed (Whiteley, 

2015) koma nemendur hinsvegar inn í kennslustofu sem hefur verið lítið sem ekkert 

undirbúin. Tiltekið atriði í myndinni sýnir þegar kennari nemendanna gaf þeim mjög opin 

fyrirmæli um það hvernig borðunum átti að vera raðað upp inni í stofunni. Næst dró 

kennarinn sig í hlé og lét nemendurna finna út úr uppröðun borðanna. Fljótlega mátti sjá 

hvaða nemendur bjuggu yfir leiðtogahæfileikum og hvernig reyndi á samskipti þeirra við 

að finna út úr borðauppröðuninni (Whiteley, 2015). Þegar ég sá tiltekið atriði í 

kvikmyndinni var eitthvað sem greip mig. Þó svo ég telji mig ekki gamla eru hugmyndir 

sem tíðkuðust þegar ég var á unglingsárum margar hverjar úreltar í dag.  

4.1 Að kveikja áhuga 
Við greiningu gagnanna tók ég eftir því hvað ég lagði mikla áherslu á að kveikja áhuga hjá 

nemendum með samræðum við þá, bæði sem einstaklinga en einnig í hópi. Hjá sumum 

nemendum átti ég auðvelt með að kveikja áhuga en svo voru aðrir sem mér þóttu meira 

krefjandi. Áhugaleysi þessara nemenda stafaði yfirleitt af tveimur þáttum. Annað hvort 

skorti nemandann trú á eigin getu eða hann tengdi einhverra hluta vegna ekki við 

verkefnið. Þegar nemendur tengdu ekki við verkefnið áttu þeir erfitt með að finna 

vinnuandann, komast í flæði og voru því í stöðugum barningi við verkefnið og sjálfa sig 

um leið. Þessu vildi ég að finna lausn á. Á tímapunkti upplifði ég mig sem einskonar 

klappstýru í von um að virkja þá nemendur sem skorti trú á eigin getu. Ég fann að þeir 

höfðu miklar væntingar og gerðu jafnvel óraunhæfar kröfur til sín. Ég tengdi þær kröfur 

við hugmyndir okkar og þrá um fullkomnun. Í verkefninu voru nánast allir nemendurnir að 

sauma út í flík í fyrsta skipti og því bað ég þá um að gefa sér tíma í verkefnið og sýna 

sjálfum sér og verkefninu þolinmæði. 
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4.1.1 Áhugaleysi 
Ég held að það sé óhjákvæmilegt að fá nemanda inni í tíma sem hefur lítinn sem engan 

áhuga á að vera viðstaddur kennsluna. Þó það sé skólaskylda í grunnskólum þá finnst mér 

engu að síður aðdáunarvert að nemandi mæti í tíma gegn áhuga eða vilja sínum. Ég tel að 

það hljóti því að vera eitthvað innra með honum sem segir honum að það sé réttast eða best 

í stöðunni að mæta. Þessir nemendur eiga sérstakan stað í huga mér. Eitthvað innra með 

mér sem segir að fyrst þeir mæta í tímann sé enn von um að vekja áhuga þeirra. Þrátt fyrir 

að nemandi kunni ekki að hafa áhuga á textíl, minni ég mig á sammannlegt eðli okkar og 

mikilvægi gagnkvæmrar virðingar (Freire, 2005). 

 Til að kveikja áhuga á málefnum sem oft reynast óáhugaverð í byrjun reyni ég eftir 

fremsta megni að finna tengsl við umhverfi og hugarheim nemendanna (Freire, 2005; 

hooks, 1994). Þegar ég ræddi t.d. um landfyllingar og textílúrgang bólaði í fyrstu ekki á 

miklum áhuga nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Þegar ég spurði þau hvort einhver 

þeirra ætti hund voru umræðurnar þó fljótar að breytast. Í hverjum nemendahópi er alltaf 

einhver nemandi sem á hund, átti hund eða þekkir hund; allir elska hunda. Ég spurði þá 

hvort þau hafi farið með hundana sína á Geirsnef og lýsti nánari staðsetningu nefsins fyrir 

þeim. Já, flest höfðu farið þangað og jafnvel þó þau ættu ekki hund vildu þau vita nánari 

staðsetningu þess. Þegar allir höfðu áttað sig á staðsetningu Geirsnefs benti ég þeim á að 

Geirsnef hafi ekki alltaf verið til þar sem það sé landfylling.  

 

Mynd 8:        Mynd 9:   
Geirsnef á yfirborðinu      Landfylling úr textílúrgangi 
(Brynjólfur Bragason, 2014).     (Textile landfill waste, 2017). 
 

Undantekningarlaust hef ég á þessum tímapunkti náð óskiptri athygli nemendanna og þau 

eiga erfitt með að trúa að það sé landfylling svo nálægt þeim. Án þess að ég þurfi að hafa 

áhrif á umræðuna eru þau farin að velta fyrir sér áhrifum landfyllingar á lífríki sjávar, 
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önnur lífríki í nálægð við landfyllinguna og þar fram eftir götunum. Það er töfrum líkast að 

sjá hvað þessi litla tenging gerir mikið fyrir kennsluna, námið, menntun þeirra tengsl og 

víðsýni (Freire, 2005; Dewey, 2000).  

4.1.2 Litun 
Haustið 2020 fór ég á jurtalitunarnámskeið hjá Guðrúnu Bjarnadóttur á vegum 

Landbúnaðarháskóla Íslands. Hjá Guðrúnu vorum við, nemendurnir virkir þátttakendur í 

öllu ferlinu og kennslan var hands on10. Guðrún gerði lítið sem ekkert fyrir okkur heldur 

leiðbeindi okkur í gegnum litunarferlið, allt frá undirbúningi til litunar ullargarnsins. Ég 

fann fyrir trausti sem hún sýndi okkur nemendum sínum. Hún var ekki með fyrirfram reidd 

svör við spurningum okkar heldur hvatti okkur nemendurna til að prufa okkur áfram. Fyrir 

vikið leið mér eins og ég væri á tilraunastofu, ekkert var rangt og í leyndardómnum gætu 

leynst töfrar. Enginn lærir ef hann prufar sig ekki áfram. Ég velti því fyrir mér hvort þessi 

kennsluaðferð hennar stafaði af því að við þátttakendur námskeiðsins værum allir fullorðið 

fólk. Þegar um kennslu hjá börnum er að ræða finn ég innra með mér ábyrgðartilfinningu 

og ég sem kennarinn ber hag nemenda fyrir brjósti og ábyrgð á öryggi þeirra. Ég hugsaði 

með sjálfri mér að þó svo ég hugi að öryggi þeirra þurfi ég ekki að taka fram fyrir 

hendurnar á þeim. Því velti ég fyrir mér raunverulegum hættum inn í kennslustofunni. Þær 

hættur taldi ég allar smávægilegar og ákvað því að sýna nemendum mínum meira traust og 

ábyrgð í kennslunni, þetta er jú þeirra menntun. Við tie-dye litunina hef ég því markvisst 

undirbúið stofuna hæfilega lítið og virkja nemendur í því ferli sem felst í framkvæmdinni 

og vil að með því taki þeir ábyrgð á menntun sinni (Whiteley, 2015). Ég vil sýna 

nemendum virðingu og traust til að taka skynsamlegar ákvarðarnir til að þeir vaxi sem 

einstaklingar. 

 Flestar, ef ekki allar peysurnar sem komu frá Rauða krossinum voru með blettum 

sem ekki náðust úr í þvotti. Þrátt fyrir bletti voru peysurnar stráheilar að öðru leyti, það 

kom mér á óvart þar sem ég bjóst við meiri lörfum frá þeim. Lítið mál var því að lita eða 

sauma út í peysurnar og fela þar með blettina. Upp á síðkastið hefur tie-dye11 

litunaraðferðin notið mikilla vinsælda og ákvað ég því að kynna hana fyrir nemendum. Það 

var þó ekki skylda að notast við aðferðina þar sem ég vildi að nemendurnir ættu 

frumkvæðið að úrvinnslu verkefna sinna og að áhugi leiddi nám þeirra áfram (Dewey 

 
10 Nemendur fengu að framkvæma jafnt á við kennarann. 
11 Ég hef ekki fundið neitt íslenskt heiti á aðferðinni og styðst því við enska heiti hennar. Sjá framkvæmd 
aðferðar á YouTube (Moriah Elizabeth, 2020).  
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,2000; hooks, 1994; Freire, 2005). Í þeirri von að kveikja áhuga hjá nemendum notast ég 

mikið við kveikjur (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Þegar ég kynnti tie-dye aðferðina fyrir 

nemendum sýndi ég þeim því fjölbreytta tækni og útfærslur sem hægt er að ná fram með 

aðferðinni. Að auki sýndi ég þeim myndir af þekktum persónum við daglegt amstur 

klæddum tie-dye lituðum flíkum. Ég fann að myndirnar gerðu mikið fyrir nemendur. Ég 

hef kennt tie-dye litun bæði í framhalds- og grunnskóla og tók fljótlega eftir því hvað 

góðar kveikjur gera mikið fyrir hugmyndir nemenda og framgang verkefna þeirra. 

Dæmi af kveikjum fyrir nemendur: 
 

Mynd 10.                Mynd 11.           Mynd 12. 
Asap Rocky              Bergur Guðna & 66°Norður        Haily Bieber í tie-dye 
(Vierig, 2019).              (Óli Magg, 2019).         (Bieber, 2020). 
 

Í framhaldsskólanum kenndi ég tie-dye litun á tímum Covid-19 þegar 

samkomutakmarkanir miðuðust aðeins við tíu manns. Bekknum sem ég kenndi þurfti því 

að skipta upp í tvo hópa. Með því skiptist kennslustund þeirra í tvennt og styttist sem því 

nam. Við vorum því með nokkuð knappan tíma fyrir framkvæmdina en þó taldi ég hana 

gerlega. Til að vinna í haginn hugsaði ég kennsluna sem vendikennslu. Ég sendi 

nemendunum því tölvupóst sem innihélt hlekki m.a. á Pinterest möppu12 sem ég hafði sett 

saman en einnig YouTube hlekki sem sýna ólíka og fjölbreytta möguleika tie-dye litunar. 

Ég bað nemendurna um að skoða efnið sem hlekkirnir leiddu að til að fá hugmyndir sem 

við gætum svo rætt í tímanum daginn eftir og byrjað því nokkuð fljótt á litunarferlinu. 

 
12 Ásrún Ágústsdóttir [@AsrunAgusts] (e.d.a). tie-dye [mappa]. Pinterest. 

https://www.pinterest.com/AsrunAgusts/tie-dye/ 
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Þegar kennslan hjá fyrri hópnum hófst fann ég að nemendurnir áttu misauðvelt með að átta 

sig á tækninni og hugmyndir þeirra voru nokkuð grunnar.  Þegar ég var að vísa í myndir í 

Pinterest möppunni13 tengdu nemendur ekki við myndirnar. Þó svo þeir segðust hafa 

skoðað möppuna var ég ekki á staðnum til að benda þeim á það sem ég sæi á myndinni. Ég 

velti því fyrir mér hvort þau hefðu ekki náð að tengjast efninu ein heima og mögulega ekki 

áttað sig á ferlinu eða möguleikunum sem þeim stóð til boða. 

 Þegar næsti hópur kom seinna sama dag ákvað ég því að taka tíma í það að skoða 

kveikjurnar ítarlegar með nemendunum. Í tímanum fann ég hvað það gerði mikið fyrir 

nemendur og hugmyndavinna þeirra varð mun dýpri en í fyrri tímanum. Í seinni tímanum 

ræddu nemendurnir mikið saman um möguleikana sem þeim stóðu til boða, hugsanlega 

útkomu sem og litapælingar. Einnig fannst mér áhugi nemenda áþreifanlegur sem lýsti sér í 

sjálfstæðum og metnaðarfullum vinnuanda. Á sama tíma voru líka ríkar samræður, 

hjálpsemi og djúpar hugleiðingar nemenda í gangi líkt og gagnrýnin kennslufræði leggur 

áherslur á.  

  Reynslu mína úr framhaldsskólanum nýtti ég því hjá 8. bekkjar nemendum og 

lagði áherslu á að nota kveikjur. Ég fann hvað það gaf nemendum mikinn byr undir vængi 

og jók á skapandi hugsun þeirra. Það kom mér á óvart að hugmyndir 8. bekkinga voru 

metnaðarfullar og langt frá því að vera síðri en framhaldsskólanemanna.  

4.1.3 Útsaumur 
Flestir nemendur voru áhugasamir um verkefnið og vildu helst fá peysuna sína heim um 

leið og þeir höfðu klárað hana. Þó var einn nemandi sem sagðist ekki koma til með að nota 

peysuna sína. Það skiptir mig miklu máli að nemendur tengi við verkefnið. Án tengsla tel 

ég lítinn ávinning af kennslunni þar sem lítil sem engin ánægja skapast við framkvæmdina 

og reynslan því neikvæð (Dewey, 1980, 2000). Ég velti því fyrir mér af hverju þetta 

hugarfar nemandans gæti stafað. Framan af hafði nemandinn verið virkur í tímum, 

áhugasamur og skapandi. Þegar þarna var komið við sögu var hann að sauma út í peysuna 

sína mynd sem hann sjálfur hafði valið. Ég tók eftir því að í síðustu tveimur 

kennslustundum var honum farið að ganga nokkuð hægt og ég skynjaði að áhugi hans fór 

dvínandi. Það var einmitt á þeim tíma sem hann sagðist ekki koma til með að nota peysuna 

 
13 Ásrún Ágústsdóttir [@AsrunAgusts] (e.d.b). Peysa-LÁN [mappa]. Pinterest. 

https://www.pinterest.com/AsrunAgusts/peysa-l%C3%A1n/ 
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sína. Ég fór því að fylgjast með hvað gæti orsakað þetta áhugaleysi og leiða. Fljótlega tók 

ég eftir því að nemandinn var mikið í símanum sínum sem hafði óneitanlega truflandi áhrif 

á hann. Þegar ég gáði betur að og horfði á útsaumsmyndir annarra nemanda tók ég eftir að 

útsaumsmyndin hans var mjög flókin í framkvæmd. Útsaumsmyndin var flóknari en 

myndir samnemanda og að auki fannst mér persónulega myndin flókin í framkvæmd. Ég 

velti því fyrir mér hvað væri hægt að gera.  

 Ég sá fyrir mér að ef nemandinn héldi áfram að sauma myndina myndi það auka á 

óánægju hans, bæði innan kennslustofunnar en einnig í garð verkefnisins (Dewey, 1980, 

2000). Á þessum tímapunkti var mér farið að líða eins og verkstjóra; ýta eftir aukinni 

afkastagetu undirmanns míns (Freire, 2005). Ég kunni illa við það. Með þessu áframhaldi 

stefndi því starfsánægja mín beina leið niður á við samhliða líðan og áhuga nemandans. Ég 

ákvað því að ræða við nemandann þar sem ég taldi nauðsynlegt að meta stöðuna með 

honum. Ég ákvað að vera raunsæ, við byggjum á reynslu okkar og við þurfum að taka mið 

af henni. Verkefnin þurfa að vera í takt við reynsluheim okkar, ekki of létt þannig að við 

upplifum leiða en ekki of þung þannig okkur fallist hendur (Dewey, 1980, 2000; Freire, 

2005). Ég mat það svo að nemandinn væri að glíma við of þungt erfiðleikastig á 

viðfangsefninu og í stað þess að hann héldi áfram að hjakka í sama farinu, öllum til ama 

taldi ég því réttast að grípa inn í. Ég fór því til hans og spurði:  

 Hvað heitir aftur þessi persóna sem þú er að sauma út? 

 Nemandinn átti erfitt með að svara mér þar sem hann mundi ekki hvað persónan 

hét. Í fyrstu sagði hann rangt nafn en samnemandi hans leiðrétti hann og sagði rétt nafn. Ég 

mat það svo að fyrst nemandinn myndi ekki hvað persónan héti væri áhugi hans á henni 

sennilega lítill og tenging hans við verkefnið eftir því. 

 Hvernig finnst þér ganga? spurði ég þá í þeirri von að fá betur fram tilfinningu 

nemandans fyrir verkefninu, hvort við værum að skynja það sama.  

 Njaaa, ekkert sérstaklega vel, svaraði nemandinn nokkuð leiður en þó með raunsæi 

í röddinni. 

 Já ég skil þig en veistu ég hef verið að hugsa um myndina þína og eftir á að hyggja 

sé ég að hún er mjög flókin þannig að það er skiljanlegt að þér gangi frekar hægt. 

Ég svaraði af hreinskilni í þeirri von að nemandinn sæi erfiðleikastig myndarinnar. Þá 

grípur annar samnemandi orðið: 

 Vó, geggjað leiðinleg að segja að hann sé lélegur að sauma! 
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 Ég hugsaði þá með sjálfri mér: Var það leiðinlegt af mér að segja þetta? Ég ákvað 

því að spyrja nemandann:  

 Var það leiðinlegt af mér að segja þetta? Ég ætlaði ekki að vera leiðinleg og ég var 

alls ekki að meina að þú sért lélegur að sauma. Þetta er erfið mynd sem þú ert að sauma, ég 

meina, mér finnst hún erfið, bætti ég við rólega og lagði áherslu á að myndin væri 

krefjandi, almennt.  

 Nei, svaraði nemandinn en ég sá þó að hann var leiður yfir því að svo væri komið, 

enda hafði hann lagt mikinn tíma og vinnu í verkefnið.  

 Ég hafði rekið mig á að flestir nemendur sem festu útsaumsmynd sína á blaði á 

peysuna og saumuðu út í gegnum blaðið og flíkina áttu í nokkrum erfiðleikum við 

framkvæmdina (sjá myndir til útskýringar). 

Mynd 13. 14         Mynd14. 15 
Nemandi við útsaum        Útsaumur eftir nemanda 
(Brynja Emilsdóttir, 2021).        (Brynja Emilsdóttir, 2021).  
 

Þeir nemendur sem höfðu tekið mynd sína í gegn með kalkipappír á peysuna eða teiknað 

beint á peysuna og saumað út í línurnar gekk betur við saumaskapinn. Þau sáu augljósar 

framfarir og við það skynjaði ég valdeflingu. Ég benti því nemandanum á þann möguleika 

(að nota kalkipappír) og honum leyst strax mjög vel á. Ég bað hann því um að finna mynd 

sem tengdist einhverju sem hann hefði áhuga á. Í fyrstu virtist hann ekki fá neinar 

hugmyndir en ég hafði tekið eftir því að hann hafði mikinn áhuga á körfubolta. Ég stakk 

því upp á því að hann tengdi verkefnið við íþróttina og það virtist kveikja áhuga hans. Ég 

 
14 Mynd 13: Dæmi þegar saumað er beint eftir mynd í peysuna. Myndin fest með títuprjónum á peysuna og 
saumað út í útlínur. Þegar búið að að sauma útlínurnar er pappírinn tekinn af og eftir standa útsaumaðar 
útlínur mynda. 
15 Mynd 14: Hér hefur pappírinn verið tekinn af og nemandi valið liti til að fylla inn í myndina.  
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reyndi að passa mig að hafa ekki of mikil áhrif á verkefnið þar sem ég vildi að það væri á 

hans forsendum. Honum virtist ekki detta í hug hvernig hann gæti tengt verkefnið víð 

íþróttinni og kom ég því með nokkrar hugmyndir; Spalding bolti, Jordan körfuboltaskór 

eða vörumerki (e. logo) frá einhverju liði sem hann héldi uppá. Það virtist kveikja á 

perunni hjá honum og skyndilega var hann aftur orðinn mjög virkur. Ég prentaði út nýja 

mynd sem hann vildi sauma út í peysuna í stað þeirrar sem hann hafði byrjað á og núna 

rakið upp. Í næstu kennslustund gekk nemandanum mjög vel og komst langt áfram með 

saumaskapinn. Þegar leið á tímann áttaði ég mig á því að samskipti okkar höfðu minnkað 

mikið sem ég tengdi við velgengni nemandans. Ég áttaði mig á því að samskipti okkar 

höfðu verið á neikvæðum nótum þegar ég var að reyna að halda honum við efnið eða biðja 

hann um að setja símann til hliðar. Þegar ég áttaði mig á þessu fór ég til hans og spurði 

hvernig honum gengi. Það var allt annað að nálgast hann. Nemandinn var mjög jákvæður 

og fann ég fyrir aukinni þolinmæði hans í garð verkefnisins. Aftur fannst mér nemandinn 

njóta líðandi stundar og vera vinnusamur.  

 Mynd 15.16        Mynd 16. 17 
 Saumað út í gegnum blaðið og beint í flíkina    Teiknað á flíkina og saumað í línurnar 
 (Brynja Emilsdóttir, 2021).      (Brynja Emilsdóttir, 2021). 

 
16 Dæmi þegar nemandi byrjaði að sauma út í líkt á mynd 13.Hér er nemandi að notast við blandaða tækni, 
hann byrjaði á að sauma í gegnum myndina en ákvað svo að lyfta myndinni upp, setja kalkipappír á milli 
myndarinnar og peysunnar og strika svo í útlínur myndarinnar. Með því smitast litur frá kalkipappír á 
peysuna. Því næst tekur nemandinn bæði kalkipappírinn og myndina frá og saumar beint í peysuna.  
17 Hér teiknaði nemandi upp mynd á blað en teiknaði svo fríhendis á peysuna og saumar beint út eftir 
línunum.  
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Spurningu minni svaraði hann með því að útskýra fyrir mér hvað hann hafði gert í 

tímanum og hvernig hann sæi framhaldið. Ég hrósaði honum fyrir vinnubrögðin og hvatti 

hann til að halda sig við planið sitt. Að auki spurði ég hann af forvitni hvort hann sæi eftir 

því að skipt hafa skipt um mynd? Hann sá alls ekki eftir því og sagðist finna mun, honum 

gengi betur núna. Ég tók aftur undir orð hans.  

Að auki benti ég honum á að svona lærði maður; maður rekur sig á, finnur lausn og 

byrjar aftur. Það sem skiptir máli er að gefast ekki upp. Ég hrósaði honum fyrir að hafa 

ekki gefist upp á peysunni sinni. Að auki sagði ég honum frá persónulegri reynslu minni á 

útsaumi, með og án pappírs líkt og hann hafði prufað. Sumum finnst ekkert mál að sauma í 

gegnum pappírinn en öðrum finnst það verra. Við þurfum að finna út hvað hentar okkur, 

hverjum og einum.  

 Ég fann hvað samtalið gerði okkur báðum gott og ánægjan í tímanum jókst. 

Samskipti okkar eftir þessa reynslu voru eingöngu af jákvæðum toga og nemandinn vann 

verkið af áhuga. Mér fannst það áþreifanlegt að þær kenningar sem ég styðst við í kennslu 

virka. Eftir þessa reynslu hef ég átt samskonar samtöl við fleiri nemendur. Það að vera 

hreinskilin en nærgætin á sama tíma hefur reynst mér vel og samband mitt við nemendurna 

sem eiga í hlut styrkst fyrir vikið. Ég jók því markvisst samræður við nemendurna bæði um 

námið en einnig pikkaði ég upp þráðinn í opnum samtölum nemenda um það sem lá þeim á 

hjarta (Freire, 2005). 

4.2 Tilvist hverdagsleikans 
Við þekkjum það öll að við erum jafnmismunandi og við erum mörg og ekki eru allir dagar 

dans á rósum. Sem mannlegar lífverur tel ég það ómögulegt að skilja alltaf tilfinningar 

okkar eftir frammi á gangi þegar við göngum inn í kennslustofuna. Í síbreytilegu samfélagi 

þar sem umræður um andlega líðan okkar verða opnari með hverjum degi tel ég mikilvægt 

að taka mið af því í kennslunni. Óhjákvæmilega koma því nemendur inn í 

kennslustundirnar til mín með ýmislegt í pokahorninu (Erykah Badu, 2009) og það sama á 

við um sjálfa mig.  

4.2.1 Mótþrói 
Ég minnist eins nemenda sem kom inn í tíma til mín. Hann sá mynd frá skjávarpanum uppi 

á vegg, stólunum raðað í boga andspænis veggnum og sagði yfir bekkinn:  

 Ohh þetta verður svo leiðinlegur tími. 
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Ég hafði ekki miklar áhyggjur af skoðun nemandans en hafði þó meiri áhyggjur af því að 

þessi skoðun myndi lita hug samnemendanna. Ég hélt þó mínu striki og taldi þessi ummæli 

nemandans stafa af því að hann héldi að ég ætlaði að vera með fyrirlestur og dæla 

upplýsingum í nemendurna. Ég trúi ekki að menntun geti átt sér stað við slíkar aðstæður. 

Innst inni vonaðist ég til að ég næði að veiða þennan nemanda inn í efni tímans í gegnum 

samræður þegar á liði. 

 Nemandinn fékk sér sæti og sat lítillega út á hlið. Líkamsstaðan gaf til kynna 

óánægju og að vissu leyti mótmæli gegn mér; hann ætlaði ekki að taka þátt í tímanum. 

Ég ákvað að setja ekki út á þessa hegðun nemandans. Með því taldi ég skapast sú hætta að 

ég það gerði illt verra (Barnaverndarstofa, e.d.). Ég hafði því tímann eins og ég var vön.  

 Markmiðið kennslunnar var að tengja nemendurna við kennsluefnið og því taldi ég 

mikilvægt að fá að heyra viðhorf nemendanna. Því hvatti ég þau til að spyrja spurninga og 

að sama skapi spurði ég þau. Ég vildi þó ekki styðjast við spurnaraðferðina sem felur í sér 

að nemendur svara spurningum sem þeir hafa lagt á minnið og svör þeirra ýmist rétt eða 

röng (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Ég vil virkja nemendurna í samræðum og styðst því 

mikið við Sókratíska kennsluaðferð (Boghossian, 2006; Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Ég 

lagði mig fram við að spyrja nemendur opinna spurninga með það að markmiði að auka 

samræður og virkja nemendur til að spyrja spurningar. Ég áréttaði að engin spurning væri 

röng og við værum hér til að hjálpa hvert öðru að skilja og skynja kennsluefnið í gegnum 

samræður. Ég lýsti samræðum sem mig langaði að sjá líkt og við værum að halda bolta á 

lofti og við þyrftum að passa að missa hann ekki, hann færi fram og til baka á milli okkar. 

Ég bætti þó við að það væri mikilvægt að aðeins einn talaði í einu svo við heyrðum vel í 

hvert öðru.  

 Er það ekki þægilegra? spurði ég nemendur til að fullvissa mig um að þau skynjuðu 

það sem ég var að segja. Þau tóku einróma undir.  

 Í tímanum veitti ég fyrrnefndum nemanda (sem taldi tímann koma til með að vera 

leiðinlegan) vísvitandi litla athygli en passaði mig þó á að hunsa hann ekki alveg. Þegar 

leið á tímann og samræðurnar voru orðnar mjög líflegar tók ég eftir því að nemandinn fór 

smám saman að skjóta inn orðum í samræðurnar. Eftir því sem lengra leið inn í 

kennslustundina jókst þátttaka nemandans í tímanum. Hann var farinn frá því að snúa 

nánast baki í mig í upphafi tímans í það að snúa fram og jafnvel beint að mér. Ég tel að ef 

ég hefði sett út á nemandann í byrjun, bæði út frá hugarfari hans gagnvart tímanum, 

líkamsstöðu í sætinu eða hegðun almennt, hefði mér, sem og öðrum nemendum ekki 
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gengið vel í kennslustundinni þann daginn. Ég held að andleg hlið okkar allra hefði liðið 

fyrir það. Það sem eftir var af tímanum var þessi tiltekni nemandi mjög virkur þátttakandi í 

samræðunum.  

 Samræðurnar gengu vel og leiddu það af sér að nemendurnir voru komnir skrefinu 

á undan mér með kennsluefnið. Nemendurnir leiddu kennsluefnið áfram með spurningum 

sínum en ekki öfugt. Sem dæmi þá voru nemendur farnir að leita að framleiðslulandi flíka 

sinna sem og efnasamsetningu áður þeirra en ég var komin að því út frá mínu skipulagi. 

Mér fannst þau siðferðilega gagnrýnin þar sem þau pældu mikið í hag annars fólks 

hinumegin á hnettinum. (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015; Ólafur Páll Jónsson, 2011; 

Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011; Aristóteles, 1995, Páll Skúlason, 1987; (Boghossian, 2006; 

Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Eftir á að hyggja er ég einstaklega ánægð og þakklát fyrir 

þessa mótþróahegðun nemandans.  

4.2.2 Neikvæð athygli 
Í fyrstu kennslustund hjá öðrum hópnum kom nemandi nokkur inn í tímann, settist niður 

og byrjaði um leið með mikil læti inni í kennslustofunni. Nemandinn trommaði á borðið 

með mjög hröðum takti, stappaði, hummaði og meira til. Ég tók eftir mikilli óeirð innra 

með honum. Eitthvað sagði mér að hann væri að sækjast eftir neikvæðri athygli. Ég vissi 

þó að lætin frá honum væru það mikil að ég gæti ekki hunsað þau. Hann dró ekki úr 

látunum heldur ágerðust þau. Ég gekk því rólega til hans og sagði honum að ég yrði að 

biðja hann um að hætta að stappa. Ég þekki svipaða hegðun hjá þeim sem eru með ADHD. 

Ég veit að það gæti reynst nemandanum þrautin þyngri að stoppa sig af. Mögulega þyrfti 

hann að fá útrás með öðrum hætti og ég spyr hann því hvort ég geti boðið honum penna til 

að klikka með eða blýant til að rúlla á milli lófanna? Hann tók vel í blýantahugmyndina og 

við létum á hana reyna. Það virkaði nokkuð vel þar sem lætin frá honum minnkuðu mikið. 

Þó svo ég héldi að ég hefði náð að koma í veg fyrir læti tókst honum að búa til hávaða með 

blýöntunum. Ég reyndi að hunsa lætin en þegar ég taldi þau of mikil gaf ég honum merki. 

Ég leit til hans blíðlega með bros út í annað, setti höndina með láréttum flötum lófa fyrir 

framan kviðinn á mér. Síðan dúaði henni rólega upp og niður til að gefa honum merki í 

þeirri von að hann passaði hávaðann frá blýöntunum. Hann skildi mig um leið, nikkaði til 

mín og rúllaði þeim af nærgætni rólega á milli lófa sinna. Það fór mjög lítið fyrir þessu og 

athyglin færðist hvorki á hann né mig heldur hélst á kennsluefni tímans. Viska Lao-Tse 

(1997) í bland við gagnrýna kennslufræði og PMTO tækni (Barnaverndarstofa, e.d.) 

hjálpaði mér heldur betur þarna.  
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4.2.3 Dagsformið 
Þegar kemur að tilvist hversdagsleikans er einn dagur mér sérstaklega minnistæður. 

Dagurinn byrjaði nokkuð hefðbundið en fljótlega fór ég að finna fyrir því að þolinmæði 

mín var á þrotum. Ég fann stöðugt fyrir riðu og velti því fyrir mér hvort ég væri ekki búin 

að næra mig nógu vel. Ég hafði þó fengið mér góðan morgunmat og drukkið vel af vatni, 

eitthvað sem ég huga ekki nógu vel að alla jafna. Auk þess að upplifa sjálfa mig ekki í 

toppstandi, fannst mér nemendur mínir óvenju hjálparvana. Ég veit ekki hvers vegna ég 

hugsaði þannig en ég vildi ekki að nemendur mínir sæju að mér liði ekki nógu vel 

líkamlega. Smám saman fann ég hvernig líkamleg líðan mín var farin að hafa áhrif á 

andlegu hliðina. 

 Í frímínútum eftir fyrsta tímann gerist svo hið óvænta og stórbrotna. Ég sit í 

makindum mínum á kennarastofunni sem skyndilega leikur á reiðiskjálfi. Skjávarpinn, 

ljósin og viftan í loftinu sveiflast til og frá, kaffibollar kennara skjálfa eins og hríslur á 

borðunum og uppi verður fótur og fit á kennarastofunni. Þessi er stór, hugsaði ég með 

sjálfri mér. Jarðskjálftinn sem riðið hafði yfir reyndist 5,7 á Ricter og um morguninn hafði 

verið mikið af minni skjálftum. Þessar jarðhræringar eru okkur öllum kunnar í dag en ég 

áttaði mig á því síðar að þessi riða sem hafði verið að plaga mig um morguninn hafi verið 

næmni mín fyrir jarðskjálftum. Það sem eftir var dags var kennslan nokkuð frábrugðin fyrri 

dögum. Það var mikill óróleiki í nemendum og við vorum öll frekar tætt og vör um okkur. 

Mynd 17. 
        Á myndinni má sjá dreifingu jarðskjálfta til 11:12, 24. febrúar 2021.  
        Veðurstofan (2021).   

4.2.4 Samkennd  
Ég fann í kennslunni að það skipti sköpum hvernig ég mætti hversdaglegum veruleika 

nemenda. Ég gat farið rólega að hlutunum og átt í góðum samskiptum við nemendur án 
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þess að gera veður úr þeim áskorunum sem ég stóð frammi fyrir. Fyrir vikið tel ég að allir 

sem áttu í hlut hafi haldið virðingu sinni og þá á ég jafnt við sjálfa mig og nemendur 

(Freire, 2005, Lao-Tse, 1997).  

Í upphafi þurfti ég að ýta mér út fyrir hinn svokallaða þægindaramma; að eiga samtöl af 

mýkt við nemendur en þó fylgin sjálfri mér í þeirri von að ég gæti leiðbeint þeim. Ég fann 

strax að þessi samtöl gengu vel og leiddu til góðs þó þau hafi verið krefjandi í fyrstu. Að 

auki höfðu þau jákvæð áhrif á andlega líðan mína og upplifði ég litla sigra innra með mér. 

Sigrarnir kröfðust þess að ég horfðist í augu við vandamálin og leysti þau af auðmýkt með 

nemendum. Ósættið risti ekki djúpt, hvorki í garð nemenda minna né vil ég meina í minn 

garð. Ég tel mikilvægt að fást við vandamálin strax, leysa þau svo hægt sé að halda áfram. 

Það er óþarfi að líta stöðugt í baksýnisspegilinn og hvað þá að strá salti í sárin. Ég er ekki 

mikilvægari manneskja en hver annar og að sama skapi er enginn mikilvægari en ég. Við 

erum bara fólk og þurfum að finna grundvöll þar sem allir fá að njóta sín og halda virðingu 

sinni (Freire, 2005, Lao-Tse, 1997). 

4.2.5 Símar  
Í nútímasamfélagi leika símar stórt hlutverk í lífi okkar. Í kennslunni hvet ég nemendur til 

að nota símana m.a. við hugmynda- og upplýsingaöflun tengda verkefnum. Ég kynntist því 

þó fljótlega að sumir nemendur áttu erfitt með að hafa stjórna á símanotkun sinni. Ég er 

ekki hlynnt því að banna síma alfarið í skólum heldur tel að við þurfum að læra að 

umgangast þá. Það komu þó upp nokkur tilvik þar sem ég átti samtöl við nemendur vegna 

óhóflegrar símanotkunar.  

 Þegar ég byrjaði að kenna á unglingastigi og varð vör við nemendur sem áttu erfitt 

með að hafa stjórna á símanotkun sinni, gerði ég símana upptæka. Í fyrstu taldi ég það 

ekkert tiltökumál að biðja nemenda að rétta mér síma sinn. Ég tók þó eftir því að í kjölfarið 

myndaðist togstreita í stofunni þegar nemandinn framseldi símann sinn til mín. 

Eftir nokkra ígrundun áttaði ég mig á því að símarnir eru með okkar persónulegustu 

munum. Þeir innihalda nær allt sem við kemur lífinu og geyma viðkvæmar upplýsingar um 

okkur, samtöl við okkar nánasta fólk, myndir og margt fleira. Með þær hugmyndir um 

símann að leiðarljósi; sem okkar persónulegustu eign, fannst mér ég vera að brjóta á þeim 

jafningjagrundvelli sem ég legg upp með í kennslunni (Freire, 2005. Lao-Tse, 1997). Með 

því að taka síma nemenda hef ég mig yfir nemandann. Ég er yfirvaldið og nemandinn 

augljóslega undirokaður. Ég varð því að finna nýja nálgun á þessa áskorun. Ef svo til kæmi 
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að ég neyddist til að gera síma nemanda upptækan vildi ég að nemandinn héldi virðingu 

sinni og upplifði ekki óöryggi eða skömm.  

4.2.5.1 Símar sem umbun 
Í kennslunni velti ég því ósjaldan fyrir mér hvernig ég gæti vakið áhuga nemenda og eflt 

tengsl þeirra við verkefnin og aukið vinnusemi. Ef við gerum það ekki sjálf þá þekkjum við 

öll einhvern sem saumar út, prjónar eða heklar á meðan viðkomandi hlustar á útvarp eða 

horfir á sjónvarp. Ég hef því velt því fyrir mér hvernig ég get kynnt þessa iðju, ef svo mætti 

kalla fyrir nemendum. 

 Ég minnist eins nemenda sem átti heldur erfitt með að tengjast verkefninu. Mér 

fannst ég skynja innri ólgu (eirðarleysi) í nemandanum, hann vildi vaða úr einu í annað. 

Hann hafði litað peysuna sína og lagt í hana mikla vinnu byggða á skemmtilegum 

hugmyndum. Nemandinn var þó alveg sannfærður um að hann vildi ekki sauma út í 

peysuna þar sem honum þætti það frekar vinna gegn lituninni en upphefja hana. Ég velti 

því fyrir mér hvernig ég ætti að leysa þetta með nemandanum. Nemandinn vildi fá að gera 

nýja peysu, í raun nokkrar en það var ekki það sem ég hafði í huga með verkefninu. Ég 

legg almennt meiri áherslu á gæði heldur er magn og vil halda í þær hugmyndir mínar í 

kennslunni. Ég fann þó að ég þyrfti að mæta nemandanum svo hann og ég myndum fá 

eitthvað út úr tímanum. Ég samþykkti því að hann fengi aðra peysu en sagði honum að ég 

vildi að hann ynni áfram með sömu peysu í næstu tímum. Nemandinn samþykkti það. 

 Síðar í tímanum fann ég að þolinmæði nemandans var á þrotum þar sem honum 

fannst saumaskapurinn ganga vægast sagt hægt. Því var ég ekki sammála en sagði honum 

það þó á annan hátt. Ég hrósaði nemandanum fyrir vinnuframlag sitt, bæði handbragðið og 

hvað honum gengi vel að sauma út, hann hefði áorkað miklu. Það virtist þó ekki hrífa 

nemandann og hann var ennþá á því að honum gengi illa og aftur vildi hann skipta um 

verkefni. Ég var ekki tilbúin í þær samræður aftur, þá væri ég líklegast þar enn. 

Ég hafði heyrt í tímunum á undan nemandann tala um The office þættina. Ég spurði því 

nemandann hvort hann væri með símann sinn með sér?  

 Já, svarar nemandinn.  

Auðvitað var hann með símann á sér hugsaði ég. Því bauð ég nemandanum að ef hann væri 

tilbúinn að sitja, halda áfram að sauma mætti hann horfa á The office í símanum á meðan. 

Það birti skyndilega yfir nemandanum.  

 Ha, í alvöru? Spurði nemandinn undrandi.  

 Já, svaraði ég alvörugefin, en þá verður þú að sauma út á meðan, bætti ég við. 

 Já, auðvitað, ekkert mál, svaraði nemandinn og bætti svo við glaður í bragði: 
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 OKEY. 

Ég tók eftir því að aðrir nemendur í bekknum höfðu heyrt samtal okkar og veittu því 

eftirtekt. Ég hugsaði með sjálfri mér: 

 Jæja Ásrún, þetta verður þú að útskýra betur og réttlæta fyrir sjálfri þér í leiðinni. 

Því hóf ég upp raust mína aftur: 

 Kannist þið við það krakkar að sitja heima hjá ykkur að horfa á sjónvarpið og á 

sama tíma eruð þið að skoða eitthvað í símanum, eins og þið getið gert bæði í einu? spurði 

ég yfir nemendahópinn og bakkaði nokkur skref aftur til að stækka umræðuhringinn.  

Ég krafðist ekki athygli nemendanna en beindi þessum orðum almennt yfir hópinn. Ég tók 

eftir því að fleiri nemendur voru að hlusta og þetta könnuðust þau öll við. Það kom bros á 

hópinn þegar þau áttuðu sig á þessari hegðun sinni. Ég tók undir með þeim og bætti við: 

  Ég geri þetta mjög oft, svo kemur maðurinn minn inn í stofu og spyr mig hvort 

þetta sé spennandi þáttur í sjónvarpinu og ég hef ekki hugmynd um hvað hann er að tala 

því ég náði ekkert að fylgjast með þættinum þar sem ég var farin að fletta á milli 

instastory. Ég sagði þetta með kímni og var í raun að gera grín að sjálfri mér því ég þoli 

ekki þegar ég geri þetta. Þau tengdu við þetta og sáu skopið í þessum aðstæðum sem við 

þekkjum öll svo vel.  

 Ég skil ekki af hverju ég geri þetta, það er ekki eins og ég nái að fylgjast með á 

báðum stöðum og ofan á það eru þetta oft þættir sem ég virkilega vil horfa á og á endanum 

veit ég hvorki hvað var að gerast í þættinum né símanum, bætti ég við til að undirstrika 

hvað þessi hegðun er ómeðvituð hjá okkur og leiðir ekki til neins. Ég sagði þeim frá því 

hvað ég gerði til að vinna gegn þessu athæfi, eins konar bjargráð:  

 Þegar ég horfi á sjónvarpið reyni ég að gera eitthvað í höndunum á meðan, t.d. að 

sauma út eins og þið eruð að gera eða hekla, þar sem ég er ekki mikil prjónakona. 

Ég benti þeim á töfra þess að slaka á, horfa eða hlusta á eitthvað og á meðan er maður að 

nýta tímann á skapandi hátt og jafnvel að búa til eitthvað sem maður getur notað. Ég fann 

að ég vakti áhuga þeirra. Ég hvatti þau því til, næst þegar þau gripu sig við þetta athæfi, að 

næla sér í skissubók, handavinnu eða eitthvað sem þeim finnst gaman að gera og dunda sér 

í höndunum í stað þess að fara í símann. Með því tengdust þau sjálfum sér, finndu innri ró 

og gætu látið gott af sér leiða á meðan þau væru að gera ekki neitt.  

4.2.5.2 Síminn sem truflun 
Eftir fyrri ígrundun mína um persónuleg tengsl við símana okkar reyndi ég að nálgast 

nemendur með nýjum hætti þegar síminn var annars vegar. Líkt og í dæminu hér að ofan 

hafði ég boðið nemenda að horfa á mynd í símanum sínum. Það hékk þó á spýtunni að 
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hann yrði að sauma út á meðan. Viti menn, þar kom að því að þessi hugmynd mín til að 

virkja nemendur í kennslustundunum gekk ekki upp. Nemandinn sem um ræðir átti mjög 

erfitt með að stjórna símanotkun sinni. Ég fór því til hans og sagði:  

 Manstu, ætlaðir þú ekki að sauma út á meðan þú værir að horfa? Það er ekki í boði 

að sitja bara og horfa.  

 Hann virtist skilja það sem ég sagði. Ég ákvað þó að gefa honum viðvörun líkt og 

ég lærði í PMTO (Barnaverndarstofa, e.d.) og bætti því við:  

 Ef síminn er að trufla þig þá ætla ég að geyma hann, þú færð hann aftur í lok 

tímans. Ég ætla ekki að taka hann núna en ef þú átt erfitt með að láta símann ekki trufla þig 

þá ætla ég að geyma hann.  

Ég passaði mig á að segja þetta lágt til að draga ekki athygli að okkur. Ég ákvað að gefa 

honum viðvörun svo hann hefði tækifæri til að breyta og bæta hegðun sína. Ég kunni alls 

ekki við að taka símann af nemandanum fyrirvaralaust. Fyrr í tímanum hafði ég þó þurft að 

skipta mér nokkrum sinnum af nemandanum vegna óhóflegrar símanotkunar. Það virtist 

hvorki duga að leyfa honum að hlusta eða horfa. Einhverra hluta vegna gat hann ekki látið 

símann vera. Ég tók eftir því að nemandinn átti enn erfitt með að slíta sig frá símanum. Ég 

fer því til nemandans, halla mér yfir borðið á móti honum. Nemandinn vissi hvers vegna ég 

var komin. Í rólegum tóni segi ég við hann: 

 Ég sé að þú átt erfitt með að láta símann frá þér, þannig ég ætla að geyma hann 

fyrir þig, þú færð hann aftur í lok tímans. 

Ég rétti út höndina til merkis um að hann rétti mér símann. Ósáttur leit nemandinn á mig 

og svaraði: 

 Æ plís, má ég ekki fá að hafa hann, ég skal vinna betur. 

Ég vissi að ef ég gæfi eftir núna myndi það mjög líklega vinda upp á sig seinna meir og því 

stóð ég föst á mínu.  

 Nei, því miður, ég var búin að láta þig vita, var það ekki? svaraði ég.  

Nemandinn vissi hvað við höfðum rætt um og með trega rétti hann mér símann en þó ekki 

undrandi eða reiður. Ég labbaði með símann að kennaraborðinu og geymdi hann þar. Ég 

tók eftir því að loksins veitti nemandinn verkefninu sínu athygli og fór að vinna að því. Það 

sem eftir var tímans var ég meðvituð um hvað tímanum leið. Ég vildi ekki að nemandinn 

þyrfti að rukka mig um að fá símann sinn aftur ef ég skyldi gleyma að láta hann fá símann. 

Með því fannst mér aukast líkurnar á togstreitu á milli okkar. Rétt áður en tímanum lauk, 
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þegar nemendurnir voru að ganga frá í stofunni sótti ég símann á kennaraborðið og labbaði 

með hann til nemandans.  

 Þú vannst vel án hans, sagði ég um leið og ég rétti nemandanum símann.  

 Já, takk, svaraði nemandinn annars hugar og þó mátti greina stolt í rödd hans. Líkt 

og hann hefði sannað fyrir sjálfum sér að hann gæti verið án símans eða að hann hefði 

unnið vel í tímanum. Símanotkun þessa nemenda var ekki vandamál í tímum eftir þetta.  

Ég veit að nemandinn vissi vel af hverju ég tók símann hans. Ég passaði mig á því að gera 

honum það ljóst svo símamissirinn kæmi ekki eins og þruma úr heiðskýru lofti. Einnig 

þótti mér mikilvægt að standa við orð mín þar sem ég vil ekki vera með innantómar hótanir 

við nemendur mína (Barnaverndarstofa, e.d.). Að sama skapi finnst mér óþarfi að velta 

nemendum mínum upp úr misgjörðum eða mistökum sínum. Okkur getur öllum orðið á og 

ég tel það hvorki bæta andann í kennslustundinni né auka þátttöku nemenda innan 

skólastofunnar að velta þeim upp úr því sem miður fer (Lao-Tse, 1997; Freire, 2005).  

4.3 Samræður 
Í kennslustundum skapast nær undantekningarlaust rými þar sem nemendur ræða saman 

um daginn og veginn. Ég fæ því að heyra mikið af persónulegum upplifunum og 

frásögnum nemenda, hvort sem er innan eða utan veggja skólasamfélagsins, frá því sem 

fram fer í stofunni hjá mér, um mína kennsluhætti sem og annarra kennara í skólanum.  

4.3.1 Líkamsvirðing 
Framan af taldi ég mig gera mér nokkuð vel grein fyrir umfangi þverfagleika 

textílmenntunar. Í rannsókninni rann það upp fyrir mér að ég hafði þó gjörsamlega litið 

fram hjá tengslum líkamsvirðingar og textílmenntunar.  

 Eftirfarandi atvik hófst mjög sakleysislega með nemanda mínum og kom alveg upp 

úr þurru. Nemandinn var að finna peysu til að vinna með og ég að aðstoða hann þar sem 

hann var mjög ráðvilltur. Ég sýndi honum eina peysu sem var stutt (e. cropped ) og náði 

rétt niður að mitti. Nemandinn var yfirleitt klæddur stórum stuttermabolum með mynd af 

tónlistarmönnum og ég sá fyrir mér þann möguleika að klæðast peysunni yfir bolina sem 

nemandinn klæddist alla jafna. Ég útskýrði fyrir nemandanum hvernig vinna mætti með 

lög (e. layers) flíkanna og skapa þannig áhugaverða negatífu (e. silhouette). Mér fannst 

nemandinn skynja það sem ég sagði en svo sagði hann:  

 Æ, ég vil ekki vera í svona stuttu, ég hata líkamann minn. 

Nemandinn lét þetta út úr sér kæruleysislega og eins ekkert væri eðlilegra.  
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 Ég hata líkamann minn, ómaði í hausnum á mér. HATAR líkama sinn! Ég var í 

sjokki, nei, sko, áfalli! Hvernig gat mér yfirsést þessi tengsl líkamsvirðingar og 

textílmenntunar? Í gegnum aldirnar hafa fagurfræðilegar hugmyndir okkar á líkömum 

verið mótaðar af tískuheiminum, einmitt þaðan sem ég kem. Ég var í of nánu sambandi við 

viðfangsefnið og hreinlega leit framhjá því við kennsluna. Umræddur nemandi var virkur í 

tímunum, kom með skemmtilegar nálganir á fjölbreytt umræðuefni, var málefnalegur, 

gagnrýninn að miklu leyti og jákvæður, en svo hataði hann líkamann sinn. Hvernig gengur 

þetta upp? Hugsaði ég með mér. Á eins einlægan hátt og ég gat sagði ég þó alvörugefin: 

 Þetta er líkaminn þinn, þú verður að sýna honum virðingu. Við verðum að tala 

 fallega við okkur sjálf. 

 Ég velti því fyrir mér hvort ég hafi verið of stíf. Ég reyni eftir fremsta megni að 

vera ekki með boð og bönn í kennslunni og með því að segja að nemandinn yrði að sýna 

líkamanum virðingu velti ég því fyrir mér hvort ég hafi verið of ströng. Ég taldi sjálfshatur 

nemandans ekki stafa að því að líkami hans gæti ekki gert eitthvað sem hann vildi geta 

gert, hlaupið hratt, hjólað eða klifrað. Ég tengdi þessi ummæli við útlitsdýrkun og þess 

vegna fannst mér mikilvægt að impra á því hvernig við tölum við og um okkur sjálf. Þetta 

er einmitt ástæða þess að ég tel þörf á því að leggja inn breyttar áherslur á hugmyndir 

okkar um fegurð (Saito, 2007; Longhurst, 2018). Ekki hef ég enn heyrt nokkra manneskju 

horfa á Esjuna og segja svo:  

 „Mikið er hún ljót í dag“ eða „rosalega er þetta ljótt skarð þarna í hlíðinni“. 

Í textílmennt þar sem nemendur eru að vinna flíkur utan á líkama; eigin eða annarra sé ég 

brýna þörf á að ræða líkamsvirðingu og -ímynd. Ég átti erfitt með að svara nemandanum 

þar sem ég vildi ekki hrósa líkama hans út frá þeim fagurfræðilegum sjónarhornum sem 

ráða ríkjum.  

 Persónulega tel ég alla líkama fallega, þeir eru hýslar ótal lífvera líkt og skógur 

með öllum þeim lífverum sem við mennirnir kunnum að hafa misjafnt dálæti á (Longhurst, 

2018; Páll Skúlason, 1991). Þrátt fyrir það eru allar lífverurnar jafn nauðsynlegar í hringrás 

skógarlífsins. Án líkama okkar erum við tilvistarlaus líkt og hugsanir okkar og því er hann 

það dýrmætasta sem við eigum (Lao-Tse, 1997; Ólafur Páll Jónsson, 2008). 

 Ég fann að ég vildi vinna með þessa umræðu frekar en mér fannst aðstæður í 

stofunni ekki bjóða upp á það persónulega samtal sem ég vildi eiga við nemandann. Mig 

dauðlangar enn að vita hvers vegna nemandinn segist hata líkama sinn. Að auki er ég 

forvitin að heyra hvaða kröfur og væntingar við gerum til líkama okkar almennt. Ég tók 
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þetta samtal ekki upp aftur við nemandann en sé að með líkamsvirðingu og ímynd vil ég 

vinna nánar í textílmennt. Ég veit þó að ég vil gera það á forsendum þeirra kenninga sem 

ég byggi starfskenningu mína á og jafnvel út frá sögulegu samhengi.  

4.3.2 Að standa með sjálfum sér 
Í einni kennslustundinni var ég að hjálpa nemanda að strika eftir útsaumsmyndinni þar sem 

kalkipappírinn var eitthvað að stríða honum. Ég fór til hans, hlustaði á hverju hann vildi ná 

fram og við hvað hann vantaði aðstoð. Ég stóð andspænis honum og var að vinna í hljóði 

með honum þegar ég heyrði útundan mér; 

 Já, og svo hélt hann bara áfram og áfram að nota F-orðið. 

Orðin komu frá nemanda sem sat tveimur sætum frá mér á hægri hönd. F-orðið? Af hverju 

F-orðið velti ég fyrir mér. Er það svo í skólunum að það má ekkert segja, hugsa ég áfram 

og hélt virkilega að nemendur settu það fyrir sig að segja fokk upphátt. Ég hélt áfram að 

hjálpa nemandanum en fann að athygli mín var að miklu leyti við að hlusta á samtal 

nemendanna. 

 Já og svo hélt hann bara áfram að segja það þrátt fyrir að ég bæði hann að hætta að 

segja það, heldur nemandinn áfram í samtali sínu við annan samnemanda. Innra með mér 

hugsaði ég: 

 Hvað er það sem angrar nemandann svona? Hvers vegna heldur einhver áfram að 

segja fokk fokk fokk við nemandann þegar hann hefur beðið hann ítrekað um að stoppa og 

hvers vegna er það svona óþægilegt fyrir nemandann? 

Þegar ég hafði lokið við að hjálpa nemandanum með kalkipappírinn sný mér að 

nemendunum sem stóðu í þessum heitu samræðum og skaut inn í: 

 Fyrirgefðu, hvað segirðu, kom eitthvað uppá? 

 Já, sko það er kennari sem var að kenna okkur um LGBTQ+ og var bara á fullu að 

segja F-orðið! Greip nemandi orðið.  

Ég áttaði mig þá strax á því að fokk var ekki hið umtalaða F-orð í þessum samræðum. 

Það kom hik á mig. Ég trúði varla mínum eigin eyrum.  

 Er nemandinn virkilega að segja mér að kennari sem er að fræða þau um LGBTQ+ 

samfélagið sé að segja þetta niðrandi orð um samkynhneigða í slíkum tíma, hugsaði ég 

með sjálfri mér: 

 Var kennari að segja það við ykkur í tíma? Spurði ég því nemandann til að vera viss 

um að ég væri að skilja rétt það sem ég heyrði. 
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 Já, og þegar ég bað hann um að hætta því, sagði hann mér að vera ekki að móðgast 

fyrir hönd annarra, svaraði nemandinn ákafur. Þegar nemandinn bað kennarann um að 

hætta var það líkt og olíu hafi verið hellt á eld og kennarinn lét sér ekki segjast og bætti 

gráu ofan á svart. 

 Ég sagði honum að ég væri ekki að móðgast fyrir hönd annarra, þó svo ég vilji ekki 

að hann noti þetta orð. Ég tók þetta nærri mér þar sem ég er bæ18og hann er að segja þetta 

orð við mig, útskýrði nemandinn. 

 Það skil ég mjög vel, ég hélt að enginn notaði þetta orð lengur, svaraði ég undrandi 

á þessari frásögn nemandans.  

 Gott hjá þér að biðja hann um að stoppa, ég er alveg gáttuð! Sagði ég við 

nemandann og fleiri nemendur höfðu þá bæst í samræðurnar. 

 Svo sagði hann að ég væri ekki bæ heldur væri eitthvað annað og var að þræta við 

mig um hvað ég væri og sagði bara að ég væri ekki bæ, bætti sami nemandi við. 

 Var hann að segja þér hvað þú værir? Spurði ég nemandann.  

 Með sjálfri mér hugaði ég: þau halda ábyggilega að ég sé treg þar sem ég ét allt upp 

eftir þeim. 

Upphátt sagði ég: 

 Mér sýnist þú vita hver þú ert, flott hjá þér að standa með sjálfri þér. 

Þá greip annar nemandi orðið: 

 Svo fór hann bara líka að segja N-orðið. 

 Hvað ertu að segja? Hvað gengur þessum kennara til og hvers vegna er hann að 

kenna þetta efni? Hvað er eiginlega í gangi? Hugsaði ég hneyksluð með sjálfri mér.  

 Létuð þið einhvern fullorðinn vita af þessu, foreldra ykkar eða kennara? Spurði ég 

nemendurna þar sem mér var algjörlega misboðið og fann til með nemendunum að hafa 

þurft að sitja undir þessari framkomu kennarans.  

 Já, ég sagði mömmu frá þessu og við ræddum þetta heima, svaraði nemandinn sem 

átti í hlut.  

 Það er gott, sagði ég við nemandann.  

Fleiri nemendur tóku undir að þessi uppákoma hefði verið rædd heima við.  

 Jæja, það er gott að þau geti rætt svona hluti heima hjá sér, hugsaði ég með sjálfri 

mér. 

 Það er gott, sagði ég aftur og bætti við:  

 
18 Nemandi á við bisexual.  
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 Þetta á ekki að eiga sér stað og mikilvægt að segja frá ef svona kemur upp, til að 

það endurtaki sig ekki, létuð þið einhvern kennara vita hérna í skólanum? 

 Já við létum umsjónarkennarann okkar vita en hún gerði ekkert í málinu, sagði einn 

nemandi og fleiri tóku undir.  

 Já, hún hlustar ekkert á okkur, hún öskraði á mig um daginn, bætti annar 

nemandinn við. 

 Ja hérna hér, hvað er í gangi? Hugsaði ég með sjálfri mér. Þessir nemendur sem 

áttu í hlut gátu verið krefjandi, ég hafði sjálf fengið að kynnast því en það réttlætti samt 

ekki þessa framkomu kennaranna í þeirra garð. 

 Ef ykkur finnst kennararnir ykkar ekki hlusta á ykkur þá getið þið líka talað við 

skólastjórann ef þið lendið aftur í aðstæðum svipuðum þessum, benti ég nemendunum á. 

Þeir jánka því en svo dregur nokkuð úr rödd þeirra og samræðurnar fjara út. 

 Það er gott að þið sögðuð frá og létuð foreldra ykkar vita, hlutir breytast ekki ef við 

tölum aldrei um þá, eða gerum ekkert í þeim, sagði ég að lokum.  

Ég hrósaði nemendunum fyrir að hafa staðið með sjálfum sér og öðru fólki sem verður 

fyrir ítrekuðum fordómum á lífsleið sinni, eingöngu vegna hörundslitar eða kynhneigðar. 

Þetta þótti mér óskaplega áhugavert samtal og ég hafði ekki eina einustu löngun á að 

slökkva á þeim samræðum, svona á kennsla að vera hugsaði ég með sjálfri mér. Ég dáist að 

nemendunum fyrir að hafa staðið með sjálfum sér sem og öðrum sem eiga í hlut. 

Nemendurnir stóðu upp fyrir málstaðinn, réttlæti og jafnrétti. Þegar kennarinn misbauð 

þeim, var með yfirgang og dólgslæti mættu nemendur honum með réttlæti. Ég tek ofan 

fyrir nemendunum, ekki einu sinni í samræðum okkar höfðu nemendur það í sér að segja 

hneykslunarorðin sem kennarinn fleygði óspart fram. Það var greinilegt að með því að 

segja orðin myndu þau brjóta á málstað sínum og siðferði og því létu þau það ógert. Þau 

létu kennarann ekki draga sig niður í slorið og héldu reisn sinni. Bravó! 

Ég dáist að þessum nemendum og fyllist bjartsýni og von til framtíðarinnar.  

Þetta atvik er ekki einsdæmi í kennslu minni þar sem nemendur opnuðu sig um ýmis 

álitamál í textílmennt.  

 Þó svo að í textílmennt séu oft lögð mikil áhersla á lokaútkomu verks, sem á 

vissulega að hluta til við í minni kennslu, þá hef ég meiri áhuga á ferlinu sem býr að baki 

verkefninu. Ég trúi því að góðir hlutir gerist hægt. Ekki bara góð verkefni, að peysan verði 

falleg eða nemendur nái að klára verkefnið heldur heildin sem býr í ferlinu (Dewey, 2000; 

Saito, 2001; Tinna Gunnarsdóttir, 2019; Longhurst, 2018). Í textílmennt er af svo mörgu að 
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taka og það sem hefur reynst mér vel er að gefa nemendunum svigrúm til að velta við 

steinum (Freire, 2005; Ólafur Páll Jónsson, 2008, 2011). Þegar nemendur eru að vinna þá 

er nánast eins og um hugleiðslu sé að ræða, einskonar leidda hugleiðslu í bland við 

ígrundun.   

4.3.3 Hvað finnst þér? 
Við framkvæmd verkefnisins vildi einn nemandi skreyta peysuna sína með maríjúanalaufi.  

 Jæja, það hlaut að koma að þessu, hugsaði ég með sjálfri mér. Nú verður þú að 

passa þig hvað þú segir og hvernig þú segir það! Sagði ég ákveðið við sjálfa mig í hljóði. 

Ég var ekki til í að samþykkja laufið án útskýringar eða ástæðu frá nemandanum. Ég 

passaði mig á að gera ekki mikið mál úr laufinu þar sem ég vildi ekki skamma nemandann. 

Ég var forvitin, forvitin að vita hvers vegna hann valdi þetta lauf. Því þurfti ég að fara 

varlega að honum og viðfangsefninu, hamplaufinu. Einnig dauðlangaði mig að nýta 

tækifærið til að fræða hann um hamp almennt enda er hampur að mínu mati ein 

magnaðasta planta jarðar, en hún á sér þó fjölbreyttar og ólíkar hliðar sem nauðsynlegt er 

að vera meðvitaður um.  

Þegar nemandinn hafði sýnt mér myndina af laufinu sagði ég: 

 Jaá, laufblað af hampplöntu, rólega en á sama tíma kæruleysislega og byrja að 

skrifa inn í leitina á google hampur. Á meðan ég skrifaði inn í leitina sagði ég 

nemandanum frá því að laufblaðið sem hann sýndi mér væri af hampplöntu sem geti 

gengið undir ýmsum nöfnum. Ég bætti við að ræktun á hampplöntum hafi fylgt mönnunum 

óralengi og að þeir hafi unnið úr henni alls kyns textíl. Ég leit á nemandann og sá að það 

var kominn á hann undrunarsvipur, svo kinkaði hann kolli, litlum en þó hröðum 

hreyfingum og svo virtist sem ég hefði vakið forvitni hans. 

Ég horfði á nemandann og skynjaði innri spennu hjá honum, jafnvel óróleika.  

 Þetta er laufblað af hampplöntu, það er verið að rækta svona hamp austur á landi, 

sagði ég eins og ekkert væri eðlilegra. 

 Ha, er það? Svaraði nemandinn af undrun. 

 Já, eða það er að segja iðnaðarhampur, útskýrði ég og hélt áfram: hann er notaður 

meðal annars til að búa til kaðla, útskýrði ég nánar og sagði nemandanum frá því að í 

gamla daga hafi hampur var notaður meðal annars í kaðla fyrir skip og fiskinet, áður en 

pólýester og plast var fundið upp. Ég bætti við að hampur væri mun umhverfisvænna 

hráefni þar sem hampurinn brotnar auðveldlega niður í náttúrunni og verður því næring 
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fyrir umhverfið sitt. Þess vegna finnast sjaldan gamlar leifar af hampi við fornleifagröft en 

þó er vitað að menn hafa notað plöntuna til textílgerðar í þúsundir ára. 

Ég leit á nemandann og það var augljóst að hann var gripinn undrun. Augabrúnirnar lyftust 

upp og augun stækkuðu um nokkur númer. 

 Manstu eftir framleiðslunni á hör úr síðasta tíma? Spurði ég nemandann. Þessi sem 

minnti á hár, bætti ég við. 

 Já, það var geggjað, sagði nemandinn og brosti út í annað á sama tíma og hann 

kinkaði kolli. 

 Já, það er ótrúlega fallegt, tek ég undir með nemandanum.  

Innra með mér hugsaði ég:  

 JÁ! Hann man! Jess! 

  Hampur er svona stiginu fyrir ofan hörinn í grófleika og er þess vegna góður í 

ýmislegt sem tengist iðnaði, útskýrði ég enn frekar fyrir nemandanum.  

Ég horfði á nemandann. Hann horfði enn stíft á mig og kinkaði kolli, rólegar en áður. Mér 

fannst ég áþreifanlega finna fyrir ígrunduninni sem fór fram innra með honum.  

 Hvernig get ég sett þetta í betra samhengi, hugsaði ég með sjálfri mér.  

 Ef við hugsum okkur að bómullin sé mýkst og fínlegust, þá er hör stiginu fyrir ofan 

í grófleika þó svo hann sé líka mjög mjúkur en svo er hampurinn stiginu fyrir ofan hörinn í 

grófleika. Ég útskýrði enn frekar og notaði á sama tíma hendurnar líkt og ég væri að raða 

upp þriggja hæða blokk eða stöplariti með höndunum.  

 Aaa okei, sagði nemandinn og kinkaði kolli á meðan, hann horfði spekingslegur á 

mig líkt og hann væri að raða upplýsingunum upp enn frekar innra með sér.  

Ég hélt því áfram að útskýra hampplöntuna:  

 Það er hægt að vinna mjög margt úr hampi. Það er til dæmis hægt að kaupa 

hampfræ úti í búð, bara í Bónus frá Sollu19 þau eru notuð í boost eða grauta þar sem þau 

eru rík af E-vítamíni og fleirum vítamínum en ég man ekki alveg hvaða vítamín það eru, 

sagði ég afsakandi við nemandann þar sem ég vildi ekki giska á næringarefni fræjanna. 

 Þar sem þau eru mjög næringarrík eru þau mjög góð fyrir húðina og hafa reynst vel 

fyrir fólk með exem, til að halda því niðri, bætti ég við.  

Ég þagnaði.  

 Ha, er hægt að kaupa marijúanafræ út í búð? Spurði nemandinn undrandi. 

 
19 Átt við Himnesk hollusta sem Solla Eiríksdóttir, í Grænum kosti kom á laggirnar. 
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 Var það allt sem ég skildi eftir hjá honum? Ég verð að útskýra mig betur en þetta! 

Hugsaði ég með sjálfri mér og áréttaði svo:  

 Hampfræ, það kemur líklegast bara iðnaðarhampur út frá þeim fræjum ef þau ná að 

vaxa það er að segja. 

 Guð minn góður! Hugsaði ég með sjálfri mér, ég get ekki sleppt nemandanum strax 

frá mér, hann fer til vina sinna og segir að textílkennarinn hans hafi sagt honum að það sé 

hægt að kaupa marijúanafræ út í Bónus! Nei, ég verð að útskýra mig betur en þetta. 

Ég fann hvað hugsanir mínar voru hraðar. Ég hugsa stundum, reyndar mjög oft, meira en 

ég segi, þó svo ég tali mikið. Því þarf ég ósjaldan að spyrja sjálfan mig hvað ég hafi sagt 

og hvað var einungis hugsun. Hampur er ekki bara hampur líkt og mjólk er ekki bara 

mjólk, það er hægt að framleiða og búa til allt mögulegt úr sama hráefninu. 

  Hvernig get ég útskýrt þetta á mannamáli fyrir nemandanum? Velti ég fyrir mér og 

sagði svo í þeirri von að ég næði að útskýra mál mitt betur: 

 Þetta er álíka og pálmatré, það eru til alls konar tegundir af pálmatrám. Ég þagnaði 

augnablik og hóf svo upp raust mína aftur: 

  Þó svo þau líti mjög ólíkt út eru þau öll af sömu ættinni. Þetta er ekki ósvipað með 

hamp, það eru til allskonar afbrigði af plöntunni og misjafnt til hvers hampur er notaður. 

Ég horfði á nemandann og hann kinkaði kolli líkt og hann væri að meðtaka með skilningi 

það sem ég hafði sagt.  

 Hampurinn sem ræktaður er á Austfjörðum er iðnaðarhampur og er til dæmis bara 

notaður í afurðir tengdar iðnaði, það þarf sérstakt leyfi til að rækta hann, útskýrði ég nánar.  

 Líkt og fræin sem eru notuð út í mat, er hampur notaður í handáburð og sjampó, 

það er hægt að nota hann í hvað sem er,sagði ég enn frekar. 

Þögn. 

 En þú varst að spá í þetta lauf? Spurði ég nemandann aftur í von um að komast að 

því hvað lægi að baki notkun á laufinu. 

 Já, svaraði hann en þó mýkri og ekki jafn staðfastur og áður. 

Ég var enn mjög forvitin og skynjaði að hann væri að velta þessu fyrir og því spurði ég 

nemandann nánar:  

 Hversvegna viltu nota þetta lauf? 

 Bara, þetta er nett, svaraði nemandinn kæruleysislega og smjattaði á tyggjóinu sínu. 

 Finnst þér það? Spurði ég rólega og gaf í skyn að ég vildi heyra hans skoðun. 
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 Jaa, eða ég veit það ekki, systir mín sagði bara að sumum finnist þetta vera nett, eða 

sumir krakkar segja að þetta sé nett, áréttaði nemandinn. 

 En hvað finnst þér? Spurði ég aftur og reyndi að beina spurningunni minni beint til 

nemandans í von um hreinskilið og einlægt svar.  

Finnst þér maríjúana vera nett? Bætti ég við í von um að hann velti því fyrir sér 

hvað honum finndist í raun og veru. 

 Nee, eða ég veit það ekki, bara sumum finnst þetta nett, hélt nemandinn áfram. 

 Ætli að hann sé farinn að fikta við þetta? Hugsaði ég með sjálfri mér um leið og ég 

hugsaði til nokkurra samnemenda minna sem voru farnir að fikta við efnið á þessum aldri.  

Á ég að spyrja hann? Nei, hann er aldrei að fara að segja þér hvort hann sé að fikta 

við þetta eða ekki. En ef ég spyr hann ekki, er ég þá ekki að samþykkja það ef hann er 

byrjaður að fikta? Þú verður að spyrja hann, ef hann neitar eða þrætir fyrir það þá lætur þú 

þar við sitja en ef hann hefur prófað eða er í vanda geturðu mögulega hjálpað honum, að 

minnsta kosti bent honum á staði þar sem hægt er að fá aðstoð við fíkn án þess að gera of 

mikið út þessu, þetta þarf að koma frá honum sjálfum. 

Svona rökræddi ég við sjálfa mig og spurði loks nemandann: 

 Hefurðu eitthvað verið að fikta eða pru-, spurði ég en náði ekki að klára setninguna 

þar sem nemandinn greip orðið. 

Nei ég er ekkert í þessu, sagði nemandinn staðfastur en á sama tíma rólegur og 

alvörugefinn á svipinn.  

Ég trúi honum, sagði ég við sjálfa mig. 

Upp á síðkastið hafa áhrif hampplöntunnar verið mikið rædd í samfélaginu en mín upplifun 

er að þær umræður hafa einkennst af miklum öfgum. Einn segir að plantan sé skaðleg og 

annar skaðlaus.  

Þó svo kannabis eða maríjúana sé löglegt sumstaðar í heimum er mikilvægt að vera 

meðvitaður um allt sem maður notar, sagði ég við nemandann. 

Hvað ertu að segja Ásrún! Öskraði ég innra með mér á sjálfa mig. Ertu að réttlæta 

grasreykingar? Ha? Nei, er ég að því? Það var alls ekki meiningin! Sagði ég við sjálfa mig. 

Hugurinn var á milljón og því dreif ég mig að bæta við: 

Það er mikilvægt að vera meðvitaður um allt sem maður notar því það er í raun 

hægt að misnota alla hluti. Áfengi eða lyfseðilskyld lyf sem við fáum hjá lækni, það er 

mikilvægt að vera ábyrgur og meðvitaður um það sem maður notar. Ef maður er að 
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misnota t.d. lyf er hægt að þróa með sér fíknisjúkdóm, sagði ég í þeirri von að útskýra hug 

minn betur fyrir nemandanum.  

 Er ég að fylla nemandann af vonleysi? Velti ég fyrir mér. 

 En það er hægt að fá hjálp við sjúkdómnum og ná góðum bata, sagði ég og bætti 

við: En einmitt þess vegna er mikilvægt að vera meðvitaður um sjálfan sig og það sem 

maður gerir og fá hjálp þegar maður þarf. 

Nemandinn var nokkuð þögull, kinkaði þó kolli íbygginn á svip. 

 Jáh, sagði hann svo á innsoginu og kinkaði kolli áfram.  

Ég brosti blíðlega til hans. Innra með mér var allt annað í gangi en blíðlegt bros. 

 Úff! Hugsaði ég með sjálfri mér, þessu samtali bjóst ég ekki við í dag en á sama 

tíma er ég þakklát að það hafi komið upp. 

Ég hafði sest fyrir framan tölvuna til að prenta út mynd fyrir nemandann og hér vorum við, 

hlið við hlið ennþá fyrir framan tölvuna þó svo mér liði eins og ég hefði farið hringinn í 

kringum hnöttinn í millitíðinni.  

Mér fannst við hafa náð að ræða laufið, tengja það við textíl og umhverfið taldi fyrir víst að 

það tengdist ekki áhugasviði nemandans. Mig langaði til að vita meira um áhugaheim 

nemandans og ákvað því spyrja hann nánar út í áhugasvið hans. Eftir nánari samræður 

okkar kom allt annað en maríjúana til tals. Framkvæmd nemandans á verkefninu var þó 

ekki þrautalaus og lenti hann í svipuðum áskorunum og nemandinn í kaflanum um útsaum 

hér að framan. Þrátt fyrir það tókst nemandanum að vinna verkefnið með þolinmæði og 

æðruleysi. Á sama hátt fann hann rými til að þróa hugmyndir sínar í sköpuninni á 

aðdáunarverðan hátt. Að fylgjast með nemandanum í gegnum ferlið var ekki síður 

lærdómsríkt fyrir mig en hann. Þessi nemandi hefur blómstrað og farið frá því að sækja í 

neikvæða athygli yfir í að taka virkan þátt í kennslunni og samræðum sem spretta upp í 

tímum (Freire, 2005; Dewey, 2000, hooks, 1994, 2003). 

4.4 Námsmat 
Það kom mér á óvart að nemendur væru að velta fyrir sér hæfniviðmiðunum í textílmennt. 

Ég skynjaði á orðræðu nemenda að þeir hefðu mestan áhuga á lokaútkomu verkefnisins og 

að há einkunn eða litur (eins og matskerfi skólanna er núna) skipti máli. Ég var þó fljót að 

leiðrétta að námsmat þeirra er ekki metið út frá fegurð peysunnar. Líkt og ég fjalla um 

fegurð hér að framan þá tel ég það ekki mitt að segja til um hvort peysa nemanda sé falleg 

eða ekki. Það sem ég legg áherslu á er reynslan sem nemandi öðlast við framkvæmd og 

úrlausn verkefnisins (Longhurst, 2018; Dewey, 2000).  
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 Það sem skiptir máli er hvernig manneskjur við erum og hvernig við leysum þau 

verkefni sem við tökum okkur fyrir hendur (PBLWorks, 2019). Hæfileikar okkar eru ólíkir 

og það sem einum reynist auðvelt getur öðrum reynst óbærilegt. Framfarir eru því það sem 

ég tel mikilvægast að horfa á þegar meta á hæfni nemenda. Þegar við gefumst ekki upp, 

náum að yfirstíga hindranir og erfiðleika og framkvæma hugmyndir okkar, í því felst 

lykilhæfni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Mynd 18.            Mynd 19. 
Peysan ómeðhöndluð          Nemandi að meðhöndla peysuna 
Brynja Emilsdóttir (2021).          Brynja Emilsdóttir (2021). 
 

        Mynd 20.  
        Saumað út í peysur 
        (Brynja Emilsdóttir, 2021) 
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Ég spurði nemendurna hvort þau hefðu séð The Last Dance (Hehir, 2020) 

heimildamyndaþættina um Michael Jordan. Ég benti þeim á hvað hugarfar hans hefur haft 

mikið að segja um velgengni hans í íþróttum. Það er ekki nóg að hafa hæfileika ef maður 

gefst upp þegar á móti blæs. Að yfirstíga eigin hindranir, í því felst einn stærsti sigurinn 

(Lao-Tse, 1997).  

Mynd 21.              Mynd 22. 
Nemandi að breyta sniði peysunnar           Nemandi að byrja upp á nýtt að sauma út 
(Brynja Emilsdóttir, 2021).            (Brynja Emilsdóttir, 2021).  
  
Þau hæfniviðmið sem ég studdist við voru tvíþætt. Annars vegar miðaði ég við 

hæfniviðmið aðalnámskrár í textílmennt en einnig vildi ég huga að lykilhæfniviðmiðum 

sama rits (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 87-89 og 159-160). 

Hæfniviðmiðin sem ég miðaði við voru því eftirfarandi: 

Textílmennt, stefnt er að því að nemendur geti: 

• Fundið út efnasamsetningu flíka 
• Þróað eigin hugmyndir í textílverk; skreytt textílafurð á skapandi og 

persónulegan hátt 
• Nýtt helstu miðla til að afla upplýsinga og hugmynda 
• Lagt mat á eigin vinnubrögð 

Lykilhæfni, stefnt er að því að nemendur geti: 

• Tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, skýran og 
viðeigandi hátt 
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• Unnið með öðrum, tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af 
mörkum í uppbyggilegu samstarfi innan og utan skóla 

• Tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæðir og ábyrgir í 
vinnubrögðum 

• Nýtt hæfni sína til að vera virkir og ábyrgir borgarar í lýðræðislegu 
samfélagi 

4.4.1 Nýtt sjónarhorn  
Þegar kemur að námsmati finnst mér mikilvægt að nemendur taki þátt í að meta eigin verk 

og hæfni. Bæði tel ég nauðsynlegt fyrir þá að sjá framfarir sínar en einnig að átta sig á 

þeim erfiðleikum sem þeir hafa glímt við og máttinn og fegurðina sem felst í því að 

yfirstíga hindranir (Dewey, 2000; Longhurst, 2018). Ég hef ekki áhuga á að sitja ein í 

dómarasæti þar sem ég dæmi nemendur mína. Þegar Ingimar Ólafsson Waage, kennari 

minn og leiðbeinandi kynnti fyrir mér heimspekilegt jafningjamat haustið 2019 varð ég 

heilluð (Tali Lerner, 2012). Upp frá því hef markvisst reynt að framkvæma námsmat í 

gegnum samræður með fjölbreyttum nemendahópum mínum. 

 Þegar unnið er með textíl í handverki krefst framkvæmdin óneitanlega mikillar 

nándar við verkefnið. Í kennslustundunum sitja nemendur með verk sín nánast upp við 

nefið á sér. Ég hef tekið eftir að þessi mikla nánd vill leiða af sér smámunasemi þar sem 

útlitslegar kröfur okkar á framkvæmdina verða miklar og oft óraunhæfar. Fyrir vikið vill 

það koma fyrir að við fyllumst einhvers konar fullkomnunaráráttu. Með því að skoða verk 

sín úr fjarlægð slaknaði á dómhörku þeirra í eigin garð og gildismat á eigin framkvæmd og 

peysunni jókst.  

 Það er mín tilfinning að þegar kemur að textíl þá virðast ekki gilda sömu reglur og 

um aðra list í samfélaginu. Sjónarhorn getur skipt sköpum á viðfangsefni okkar og því þótti 

mér mikilvægt að nemendur sæju verk sín frá nýjum vinkli (Longhurst, 2018). Þessu vildi 

ég ná fram við námsmat nemenda á eigin verkum. Hugmynd mín á rætur sínar að rekja til 

impressjónisma í bland við wabi-sabi sem eiga margt sameiginlegt þar sem stefna 

impressjónistanna snýst um að fanga birtu augnabliksins (Saito, 2001; Samu, 2004). Ef 

verk impressjónista eru skoðuð úr fjarlægð virðast þau afar raunsæ og lifandi en þegar 

komið er nær sést að það sem virðist vera blóm eða tré er í raun aðeins litaklessa í 

mismunandi litatónum. Með impressjónismanum varð sköpunarferlið og túlkun 

listamannsins á myndefninu mikilvægara en myndefnið sjálft. Yfirborð listaverksins, áferð 

og litanotkun fékk meira vægi í stað þess að fókusa á nákvæma endursköpun 

raunveruleikans (Menntamálastofnun, e.d.). Með því að skoða verk sín úr fjarlægð slaknaði 
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á dómhörku nemendanna í eigin garð. Mat þeirra varð jákvæðara á eigin vinnubrögð og 

almenn ánægja og sátt með peysuna kom í ljós.  

 Mynd 23. 
 Sólarupprás við höfnina í Le Havre, Frakklandi 
 (Monet, 1872) 
 

Ég vildi ekki gefa nemendum tækifæri til að mikla námsmatið fyrir sér og lét þá því vita af 

því um 10 mínútum áður að við ætluðum að hafa smá yfirferð þar sem við myndum skoða 

saman verk hvers annars. Þessi opnu skilaboð mín gáfu einum nemanda þá hugmynd að 

nemendurnir ættu að klæðast eigin peysum og kynna verk sín þannig. Ég vildi þó halda í 

impressjónisma hugmyndina og bað nemandann því um að fara úr peysunni og skilja hana 

eftir á borðinu þar sem hann hafði setið í tímanum.  

 Borðunum í stofunni var raðað þannig að þau myndi U. Ég bað því alla nemendur 

um að skilja eftir peysurnar sínar og færa sig um 5 sæti til vinstri. Fyrir vikið var hver og 

einn nemandi kominn í nýtt sæti með peysu samnemanda síns fyrir framan sig. 

Upprunalega hugmynd mín var sú að hver og einn nemandi myndi kynna peysuna sína og 

sá nemandi sem sæti hjá peysu þess sem kynnti héldi peysu hans á lofti. Með því gæti 

nemandinn sem kynnti séð peysuna sína frá öðru sjónarhorni og vonandi séð eitthvað nýtt 

við hana sem hann hafði ekki tekið eftir eða komið auga á áður. Það sem gerðist var þó 

annað.  
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 Þegar allir höfðu fært sig um set og sátu fyrir framan peysu samnemanda síns 

spurði ég hvort einhver biði sig fram til að byrja? Sá nemandi sem hafði farið í peysuna 

sína fyrr í tímanum bauð sig fram og áður en ég náði að útskýra hugmynd mína að 

kynningunni nánar lyfti hann upp peysu samnemanda síns og hóf að lýsa henni.  

 

Mynd 24.         Mynd 25. 
Andlit sem komu í ljós við námsmatið.      Sama peysa á sýningu Barnamenningarhátíðar 
(Brynja Emilsdóttir, 2021).        (Höfundur, 2021) 
  

Fyrir tímann hafði ég haft áhyggjur af því að enginn nemandi myndi bjóða sig fram til að 

kynna og ég þyrfti að neyða einhvern til að taka af skarið. Mér er mikið í mun að kennslan 

sé lífræn, og þó svo ég vinni eftir kennsluáætlun tel ég mikilvægt að vera sveigjanleg og 

tilbúin að vinna með hugmyndir nemenda. Það gladdi mig að ég þyrfti ekki að pína neinn 

nemanda til að ríða á vaðið. Af ótta við að slökkva á orku nemandans ákvað ég að stoppa 

hann ekki af til að koma eigin hugmyndum á framfæri. Ég ákvað að leyfa nemandanum að 

taka stefnuna og sjá hvert það myndi leiða okkur.  

 Ég mat það svo að hugmynd nemandans að kynningu verkefnanna væri mun betri 

en mín og fann hvað samspil okkar, mín og nemendanna var mikilvægt (Freire, 2005; 

hooks, 1994, 2003). Nemandinn sem hóf kynninguna fór að lýsa peysu samnemanda síns. 

Nemandinn lýsti litavali og tækni við tie-dye litunarferli peysunnar og val á myndefni til 

útsaums. Að auki lagði nemandinn mat á handbragð við útsauminn og hrósaði fyrir það 
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sem honum fannst vel gert auk sköpunar og hugmyndavinnu. Ég tók eftir því þegar 

nemandinn var að lýsa ferlinu, hversu nákvæmt og nálægt það var raunverulegu vinnuferli 

samnemandans. Í yfirferðinni tók ég eftir því hvað nemendur höfðu lært mikið á ferlinu, 

styrkt tengsl og aukið víðsýni með reynslu sinni. (Giroux, 2010; Freire,2005).  

 Þegar nemendur (kynnar) höfðu sagt frá ferli samnemanda sinna (eigandans) við 

framkvæmd verkefnis fengu eigendurnir orðið og bættu við því sem þeir vildu koma á 

framfæri. Þegar kynnirinn og eigandinn höfðu kynnt verkið og sagt frá ferlinu, 

hugmyndavinnu og framkvæmd voru umræður þar sem aðrir nemendur gátu spurt nánar, 

hrósað eða komið öðru að sem brann á þeim. Ég kom líka inn í þessa umræðu með þá 

punkta sem ég vildi koma á framfæri við námsmatið. Með þessu fyrirkomulagi hélt 

yfirferðin áfram þar til allir nemendur höfðu kynnt peysur samnemenda sinna sem og sínar 

eigin.  

 Fyrir kynningarnar hafði ég óttast að nemendur sýndu virðingarleysi í garð hvers 

annarra. Það reyndust óþarfa áhyggjur hjá mér þar sem nemendur töluðu 

undantekningalaust fallega um verk hinna. Það var frekar að nemendur væru of dómharðir 

í eigin garð og/eða skorti trú á eigin getu. Nemendurnir sáu sjálfa sig ekki í samanburði við 

kirsuberjatréð líkt og ég lýsti hér að framan. Margir hverjir, flestir, gerðu þær kröfur til sín 

að verk þeirra væru óaðfinnanleg, fullkomin. Það fannst mér vægast sagt óraunhæfar 

kröfur ef miðað er við reynslu nemendanna. Sjálfsmat nemenda fannst mér því ekki ná 

fram réttmætu mati á verkefnum þeirra. Með því að tvinna saman jafningjamati við 

sjálfsmatið tel ég námsmat nemenda raunsærra og sanngjarnara. Þegar nemendur virtust 

ekki koma auga á fegurð og ágæti verka sinna hvöttu samnemendur þeirra þá áfram, 

hrósuðu vinnu þeirra og komu jafnvel með hugmyndir hvernig vinna mætti verkið áfram. 

Við kynningarnar sköpuðust því samræður þar sem nemendur skiptust á reynslu sinni við 

ólíkar útfærslur verkefna sinna (Tali Lerner, 2012).  

 Ég hafði haft áhyggjur af því að einhverjir nemendur vildu alls ekki taka þátt í að 

kynna verk sín m.a. vegna kvíða eða feimni. Ég tel að þetta form hafi hjálpað þeim 

nemendum sem hugsanlega glíma við annað hvort, þar sem athyglin dreifðist á milli 

peysunnar sem verið var að kynna, samnemandans sem kynnti og eiganda peysunnar. Þeir 

nemendur sem telja má feimna eða hlédræga þurftu því ekki að tala of mikið en samt fékk 

ljós þeirra að skína. Þegar verkum þeirra var hælt fannst mér sjálfsöryggi þeirra aukast og 

þátttaka þeirra í samræðunum jókst. Jafningjamatið tel ég því hafa ýtti undir auðmýkt og 

sanngirni nemendanna í eigin garð. 
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 Með kynningunum fannst mér nemendur sjá peysur sínar í öðru ljósi en áður og 

þeir voru almennt ánægðari með verk sín og sjálfa sig. Mér fannst hugmyndin frá 

impressjónistunum hafa skilað sér og gott betur (Menntamálastofnun, e.d.; Hafþór 

Guðjónsson, 2019). Með því að gefa nemendum rými til að hafa áhrif á eigið nám fannst 

mér þetta form yfirferðar mun áhrifaríkara en það sem ég lagði upp með. Það sýnir mér 

enn og aftur mikilvægi þess að vera opin fyrir hugmyndum nemenda (Dewey, 2000; Freire, 

2005; hooks, 1994).  

Mynd 26 og 27: 
Peysur nemenda á sýningu Barnamenningarhátíðar, Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsinu 
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5. Umræða 

 

Með rannsókninni vildi ég skoða hvernig ég gæti tengt textílmenntun nær raunverulegri 

stöðu textíls í samtímanum í gegnum samræður. Með áherslu á samræður vildi ég auka 

áhuga og meðvitund nemenda fyrir umhverfinu og efla hæfni þeirra til gagnrýnnar 

hugsunar. Hún mun nýtast þeim til farsældar í síbreytilegu samfélagi (Ólafur Páll Jónsson, 

2008, 2011; Wagner og Compton, 2012; Freire, 2005). Samfélög jarðar eru samansafn 

einstaklinga (wabi) sem þau mynda og því veltur þróun (sabi) og velferð samfélaga á 

velferð hvers einstaklings innan þess. Því er að rannsóknarspurning mín þessi:  
Hvaða tækifæri felast í samræðum í textílmennt um málefni líðandi stundar? 

 

Mynd 28. 
Verk nemenda á Barnamenningarhátíð 
 

 Þegar nemendurnir sátu og unnu verkefnið á eigin forsendum fann ég fyrir 

einhverskonar huglægu rými í kennslustundinni. Í fyrstu horfði ég á þetta rými sem 

tómarúm, dauðan tíma hjá sjálfri mér þegar nemendur voru í flæði og þörfnuðust mín ekki. 

Fljótlega sá ég þó að kennslustofan var full af einstaklingum sem allir hafa ólíka reynslu og 

upplifun á lífinu þrátt fyrir vera stödd á sama stað á sama tíma. Ég fór því að taka eftir 

tilvist einstaklinganna í kennslustundunum. Út frá því kom ég auga á fegurð hvers hverfuls 

augnabliks og þeim tækifærum til menntunar sem samtöl nemenda í kennslustofunni buðu 

upp á (Freire, 2005; Saito, 2001). Með því að sjá nemendur sem þá einstaklinga sem þeir 

eru og gefa hversdagslegum samræðum þeirra gaum kom ég auga á augnablik líðandi 

stundar. Þau augnablik sá ég sem kjörin tækifæri til að efla gagnrýna hugsun nemenda. 
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Eftir því sem ég vann nánar með samræður nemenda minnkaði bilið sem ég taldi vera á 

milli okkar. Þegar hin ýmsu álitamál spruttu upp í kennslustundum, náði ég að tengja þau í 

gegnum samræður, á einn eða annan hátt við textíl, umhverfi okkar og hugmyndir um 

farsælt líf. 

 

Sá er ríkur, sem er ánægður með hlutskipti sitt; þrekmikil starfsemi ber vott 
um vilja.[...] 
Sá, sem deyr en ferst ekki, á hið langa líf fyrir höndum. 
(Lao-Tse, 1997, bls. 40). 

 

5.1 Hið fagra: skynjun, merking og tengsl 
Í gegnum samræður jukust tengsl nemenda við textíl, umhverfið, verkefni sitt og mig. 

Nemendur lögðu sig fram við vinnu og vönduðu til verka. Þeir skreyttu peysurnar út frá 

eigin brjósti og sköpuðu verðmæti úr nánast verðlausum efniviði. Með auknum tengslum 

komu nemendur auga á þann fjölbreytta þverfagleika sem textílmennt býr yfir, allt frá 

ræktun hráefnis, iðnvæddrar framleiðslu til nákvæmra útsaumshæfileika lækna (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

 Tengsl líkamsímyndar nemanda við textílmennt kom mér í opna skjöldu en á engu 

að síður fullt erindi inn í kennsluna. Í samfélaginu má finna misvísandi og ruglingsleg 

skilaboð um líkama okkar sem oft tengjast  klæðnaði og áhrifum tískuheimsins. Með því 

að taka eftir athugasemd á borð við „ég hata líkamann minn“ vil ég vinna ítarlegar með 

líkamsímynd nemenda á skynsamlegan og gagnrýninn hátt í gegnum samræður. Nemendur 

þurfa að tengjast líkama sínum af auðmýkt og koma auga á fegurðina sem felst í 

þroskaferli þeirra. Þar gildir sama um andlegan og líkamlegan þroska líkt og hugmyndir 

wabi-sabi minna okkur á (Saito, 2001, Longhurst, 2018). Því býður textílmennt upp á 

vettvang fyrir samræður til að byggja upp jákvæða líkamsímynd einstaklinga.  

 Hvort sem á við um líkamsímynd eða námsmat fann ég hvernig nemendur dæmdu 

ágæti sitt og hæfni út frá yfirborðskenndum hugmyndum útlitsdýrkunar. Þegar nemendur 

veltu fyrir sér hæfniviðmiðum textílmenntunar töldu þeir fyrir víst að hæfni þeirra væri 

metin út frá útliti peysunnar, en ég var þó ekki á þeim buxunum. Með því að grípa inn í 

samræður nemenda um hæfniviðmið náði ég að benda þeim á fegurðina sem býr í 

reynslunni sem þeir öðlast í ferlinu við framkvæmd verkefnisins. Með því að tengja 

þrautseigju Micheal Jordan (Hehir, 2020) urðu nemendurnir auðmýkri í eign garð samhliða 

því sem einbeiting þeirra jókst, sérstaklega meðal þeirra sem höfðu séð Netflix þættina um 



 

 
 
 

71 

Jordan. Með því að hafa fókusinn á ferlinu skapaðist rými fyrir ígrundun sem nemendur 

nýttu til að þróa hugmyndir sínar og tækni. Þannig valdefldust þeir og útsjónarsemi þeirra 

við framkvæmdina óx. Á þann hátt mynduðu þeir reynslu í gegnum framkvæmdina líkt og 

Dewey (2000) benti á að væri forsenda menntunar.  

  Með því að framkvæma námsmatið sem blöndu af jafningjamati og sjálfsmati í 

gegnum samræður náðu nemendur að sjá og heyra ólíkar hliðar á verkefnum sínum sem 

jók sjálfsöryggi þeirra (Boghossian, 2006; Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Við framkvæmd 

námsmatsins mátti sjá hvernig virðing, traust og auðmýkt ríkti meðal nemenda sem 

endurspeglaðist í sameiginlegri ígrundun þeirra við skynjun fegurðar (Lao-Tse, 1997; 

Freire, 2005). 

 Að sigrast á erfiðleikunum, gefast ekki upp og yfirstíga hindranir við framkvæmd 

hugmynda sinna, í því felst kjarni wabi-sabi og sameinast í lykilhæfni sérhverrar 

manneskju (Longhurst, 2018; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

5.2 Hið Sanna: þekking 
Aukin þekking nemenda á textíl og áhrifum hans á umhverfið skilaði sér í meðal annars í 

fjölbreyttum samræðum um niðurbrotsferli ólíkra textílefna en einnig um framkvæmd 

verkefnisins.  

Textílefni taka misvel við litun og fengu nemendur að reyna það á eigin skinni og velta 

fyrir sér af hverju það stafaði (Dewey, 2000). Þá kom í ljós hversu mikilvæg 

efnasamsetning textíls í peysunum var. Þær peysur sem voru úr hreinum náttúrulegum 

textíl t.d. bómull tóku betur í sig lit en þær sem voru t.d. blanda af bómull og pólýester. 

Þannig jókst þekking nemenda á ólíkum textílefnum í litunarferlinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Nemendur komu auga á þá möguleika sem hin 

náttúrulegu efni búa yfir. Það veitti mér hvatningu að sjá nemendur nýta þekkingu sína 

einnig heima við og með gagnrýnni og skapandi hugsun juku þeir notagildi og endingu 

eigin fatnaðar (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011).   

 Símar eru veigamiklir í lífi okkar og því tel ég mikilvægt að sýna nemendum dæmi 

um hvernig megi nota þá á skynsaman og gagnrýninn hátt. Ég hvatti nemendur til að nota 

síma sína til þekkingar- og hugmyndaöflunar og við það opnuðust fyrir þeim fjölbreyttir 

möguleikar til endurvinnslu (e. upcycling) á textílvarningi. Með því að benda nemendum á 

Pinterest, Tik-tok eða Instagram reikninga þar sem ungmenni endurvinna gamlar flíkur 

vildi ég sýna þeim jákvæðar hliðar miðlanna. Möguleikar textíls eru nær óþrjótandi og með 

því að nota fyrrnefnda miðla til þekkingar- og hugmyndaöflunar mátti tengja textíl nær 
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hugarheimi nemenda. Við það jókst áhugi nemenda á verkefninu samhliða nánari  

tengslum við textíl (hooks, 1994; Dewey, 2000).  

 Máttur samræðunnar gerði mér kleift að ræða samfélagsleg málefni líkt og 

maríjúana, skurðlækningar og landfyllingar af víðsýni og með því auka þekkingu nemenda 

í tengslum við textílmennt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; Morgan, 2015). 

Með því að ræða landfyllingar út frá umhverfi nemenda leiddu þeir samræðurnar áfram 

með gagnrýnni hugsun og ígrundun sem dýpkaði skilning þeirra og þekkingu (Freire, 

2005; Boghossian, 2006). Með samræðum við nemendur á jafningjagrundvelli tókst mér að 

kynnast hugarheimi þeirra og persónulegri reynslu (Friere, 2005; Lao-Tse, 1997). 

Þverfagleiki textílmenntunar gerði okkur kleift að ígrunda á gagnrýninn hátt í gegnum 

samræður ótal eiginleika hampplöntunnar (Ólafur Páll Jónsson, 2008). Þá tókst mér að 

flétta inn fjölbreytt notagildi hamps sem textíls t.d. í þéttingu við pípulagnir og framleiðslu 

Hampiðjunnar á köðlum, fróðleik sem nemandanum var alls ókunnur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

5.3 Hið Góða: ferli farsældar 
Við innleiðingu verkefnisins gaf ég af mér mikla orku. Ég var eins og þeytispjald um 

kennslustofuna og ég fann að með þessu áframhaldi myndi ég fljótlega brenna út. Það 

krefst óneitanlega mikillar orku að koma 13 nemendum af stað í verkefni, sér í lagi þegar 

hugað er að einstaklingsmiðuðu námi. Ég elska að kenna og vil halda því áfram, ég gat því 

ekki hafið maraþon á spretthlaupi. 

 Ég vil að nemendur taki ábyrgð á eigin námi og hafi áhrif á það. Þó svo ég leggi  

upp úr því að nemendur vinni verkefni sín út frá eigin brjósti er sjaldnast neitt nýtt undir 

sólinni. Þó hugmyndir nemenda séu fjölbreyttar er tæknin sem liggur að baki oft sú sama 

eða svipuð. Ég fann fljótlega að þegar ég hafði hjálpað einum nemenda með einn tækniþátt 

og öðrum nemanda með annan, kom sá þriðji og vildi vinna með sömu tækni og sá fyrsti. Í 

stað þess að taka tíma í það að kenna hverjum og einum nemanda fyrir sig paraði ég þá 

nemendur saman sem voru að vinna með sömu eða svipaða tækni. Með því að láta 

nemendur hjálpast að jókst þekking og færni þeirra með reynslunni (Dewey, 2000). Í 

sameiningu hjálpuðust nemendur að, ræddu sín á milli og með ígrundun komu þeir auga á 

lausnir við áskorunum sínum (Freire, 2005; Boghossian, 2006). Með því að vinna saman 

jókst víðsýni nemenda við framkvæmdina. Þannig styrktust tengsl og samskipti nemenda 

sem höfðu setið langt hver frá öðrum í kennslustofunni og átt í litlum sem engum 

samskiptum. Eftir því sem vikurnar liðu fann ég hvernig tengsl fjölbreytts nemendahóps 
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jókst með jákvæðum áhrifum innan kennslustofunnar. Með því að sýna nemendum traust 

og láta þá taka ábyrgð á náminu jókst öryggi þeirra til að prófa sig áfram á eigin spýtur og 

þróa hugmyndir sínar.   

 Þegar nemendur sáu ekki tilgang eða skorti áhuga á verkefninu sökum tengslaleysis 

gáfu samræðurnar grundvöll til ígrundunar á stöðu nemanda við verkið. Við að meta ferli 

sitt af víðsýni tókst þeim að horfa á verkefnið af auðmýkt. Þannig komu nemendur auga á 

lausnir og við það kviknaði áhugi þeirra á nýjan leik. Með því að líta á verkefnið út frá 

þeirri reynslu sem skapaðist í ferlinu jókst útsjónarsemi nemenda. Af auðmýkt lögðu þeir 

mat á eigin reynslu og þekkingu fortíðar (Dewey, 2000; Lao-Tse, 1997). Með gagnrýnni og 

skapandi hugsun ígrunduðu þeir stöðu nútíðar út frá nýfenginni reynslu sinni og þekkingu. 

Þannig mynduðu þeir tengsl við verkið á nýjan leik og breyttu til hins betra (Ásthildur B. 

Jónsdóttir, 2011; Dewey, 2000; Ólafur Páll Jónsson, 2008, 2011). 

 Í nútíð metum við reynslu okkar á fortíðinni, lærum af mistökum okkar, breytum og 

bætum til framtíðar, því má segja að í ferli reynslunnar búi fegurð wabi-sabi (Dewey 2000; 

Saito, 2007). Sá gagnrýni einstaklingur sem ber virðingu fyrir náunganum og umhverfi 

sínu, er tilbúinn að takast á við sjálfan sig og breyta til hins betra. Horfast í augu við 

vanmátt sinn og breyta honum í styrkleika. 

 Með því að koma auga á fegurðina í ferlinu hefst dygðin til farsæls lífs 

einstaklingsins. (Lao-Tse, 2015).  

Lokaorð 

Á þessu ferðalagi lífsins eftir menntaveginum hefur ýmislegt borið fyrir augu. Þegar huga á 

að breyttum áherslum í kennslu þarf ekki að leita langt að lausnum. Við það að nálgast 

nemendur mína af auðmýkt og virðingu myndaðist gagnkvæmt traust sem veitti mér 

hugrekki og öryggi til að vinna markvisst með áhrifamátt samræðnanna í textílmennt.  

Án þess að hafa ferðast í gegnum dimma dali á ég erfitt með að meta fegurð 

sólargeislanna. Án gagnrýnnar hugsunar á ég erfitt með að koma auga á fjölbreytta fegurð 

lífsins. Án reynslu fortíðarinnar og áhuga nútíðar væri ég ekki sú sem ég er í dag. Að reka 

sig á, finna nýjar leiðir, byrja upp á nýtt en gefast ekki upp, í því býr fegurðin. Í ferlinu 

verður til reynsla, með innilegum tengslum við okkur sjálf og umhverfið byggjum við upp 

þekkingu og aukum víðsýni. Þannig held ég áfram ferðalagi mínu í kennslu sem og lífinu.  
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Mýktin sigrar hörkuna og veikleikinn styrkinn, allt er eins og það á að vera; 

fullkomlega ófullkomið. 
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