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Ágrip 

Íbúar heimsins skilja eftir sig úrgang sem getur skapað mikla mengun. Sífellt erfiðara 

verður að farga vaxandi úrgangsmagni heimsins á umhverfisvænan hátt. Mikilvægt 

er að grípa inn í þessa þróun og draga úr úrgangsmyndun og þar með mengun. Til að 

minnka úrgangsmyndun og draga úr hráefnisnotkun eru margar leiðir og er 

endurnýting ein af þeim. Fatnaður er hluti af þeim úrgangi sem jarðarbúar skilja eftir 

sig. Endurnýting á fatnaði er möguleiki sem er í senn arðbær og umhverfisvænn. 

    Í þessu lokaverkefni er farið yfir þróunarverkefni um endurnýtingu í textílkennslu. 

Upphafleg hugmynd að verkefninu kviknaði í vettvangsnámi haustið 2009. 

Hugmyndin þróaðist í námskeið í endurnýtingu á fatnaði og öðrum textíl í samvinnu 

við félagsmiðstöðina Miðgarð á Höfn í Hornafirði. Þróun verkefnisins var langt og 

lærdómsríkt ferli sem ég lagði mikla vinnu í. Öll vinnan í ferlinu, námskeiðið og 

afrakstur þess leiddu í ljós að endurnýting á fatnaði og öðrum textíl er raunhæfur og 

skemmtilegur möguleiki í textílkennslu.  

 

  



Formáli 

Það er margt sem þýtur í gegnum hugann þegar lögð er lokahönd á lokaverkefni frá 

háskóla. Flest ef ekki öll þekkjum við tilfinninguna þegar ákveðnu verki er lokið eða 

liðin ár eru kvödd. Spenna, tilhlökkun og kvíði yfirtaka hugann. Verkefnið á sér 

nokkuð langa sögu og hefur allt ferlið við vinnu þess verið áhugavert og lærdómsríkt.  

    Í ferli sem þessu er víða stigið niður fæti og margir eiga þakkir skilið fyrir framlag 

og aðstoð. Sérstakar þakkir fær Sigrún Guðmundsdóttir, lektor við Háskóla Íslands 

og leiðbeinandi minn, fyrir mikla hvatningu og trú á mína getu. Sjöfn Óskarsdóttir 

textílkennari í Hlíðaskóla fær einnig bestu þakkir fyrir góða æfingakennslu sem og 

allir starfsmenn og nemendur skólans fyrir gott viðmót. Helga Rún Guðjónsdóttir 

forstöðukona félagsmiðstöðvarinnar Miðgarðs á Hornafirði fær sérstakar þakkir fyrir 

frábærar móttökur og hjálp við námskeiðshald. Þátttakendur á námskeiðinu fá bestu 

þakkir fyrir góðar viðtökur en sköpunarkraftur þeirra og lífsgleði veittu mér mikinn 

innblástur við gerð verkefnisins. Þórgunnur Torfadóttir skólastjóri og aðrir 

starfsmenn grunnskóla Hornafjarðar fá bestu þakkir fyrir hlýjar móttökur, það var 

sérlega ánægjulegt að kynnast þeirra öfluga starfi. Starfsmenn Menningarmiðstöðvar 

Hornafjarðar, Bókasafns og Héraðskjalasafns fá einnig bestu þakkir fyrir liðlegheit 

og góðar móttökur. Þeir Hafnarbúar sem lögðu okkur lið með því að gefa fatnað og 

annan textíl fá þakkir fyrir óeigingjarna aðstoð. Hafþór Bogi Reynisson, góðvinur 

minn og ljósmyndari fær bestu þakkir fyrir myndatöku á sýningu á afrakstri 

nemenda. Foreldrar mínir og tengdaforeldrar fá bestu þakkir fyrir hvatningu og 

stuðning í gegnum alla mína skólagöngu, án þeirra stæði ég ekki í þessum sporum. 

Og síðast en ekki síst fá eiginmaður minn og dóttir sérstakar þakkir fyrir mikla 

þolinmæði og hvatningu í öllu mínu námi, sköpunarkraftur þeirra og húmor hafa 

fleytt mér áfram við gerð þessa verkefnis. 
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1. Inngangur 

Kennarastarfið er fjölbreytt starf og að mörgu er að hyggja. Góðir kennarar leggja allt 

sitt í starfið, sýna fagmennsku og góða þekkingu á viðfangsefni, gefa mikið af sér til 

nemenda, leggja sig fram við að kynnast nemendum sínum og þannig mætti lengi telja. 

Við undirbúning á kennslu þarf kennari að taka veigamiklar ákvarðanir. Hann þarf að 

huga að því hvernig best er að byrja kennsluna, hvernig vænlegast er að vekja áhuga 

nemenda, hvernig hægt er að skipuleggja kennslu með ólíka einstaklinga í huga, hvaða 

námsefni á að nota, hvernig umhverfi og andrúmsloft skal skapa og fleira. Hérlendis 

hefur kennari veigamikið hjálpargagn, Aðalnámskrá grunnskóla, sem styður kennara 

við undirbúning kennslunnar. Auk þess er mikið gefið út af góðu námsefni hér á landi, 

jafnvel svo mikið að oft á tíðum er erfitt að velja úr. Þó er þessu nokkuð misjafnt farið 

milli greina, bóknámskennarar hafa nokkuð sterkan og jafnvel niðurnegldan ramma en 

list- og verkgreinakennarar hafa frjálsari hendur. Í textílmennt til að mynda er lítið til af 

námsefni til að styðjast við í kennslu og þrepa- og lokamarkmið Aðalnámskrár eru 

nokkuð opin. Með þessu móti gefast textílkennurum tækifæri til að þróa eigin 

kennsluverkefni og sníða sér stakk eftir vexti hverju sinni.  

    Verkefni þetta er þróunarverkefni í textílkennslu og snýst um endurnýtingu á fatnaði 

og öðrum textíl. Upphafleg hugmynd að verkefninu kviknaði í áfanganum 

Kennslufræði og vettvangsnám II á haustönn 2009, en í vettvangsnámi áttu 

kennaranemar að hanna og kenna eigið kennsluverkefni. Úr varð athugun á því hvort 

hægt væri að kenna nemendum að vinna með endurnýtingu í textílmennt. Verkefnið 

þróaðist svo áfram eða allt þar til úr varð lokaverkefni frá Háskóla Íslands. Í ferlinu tók 

það á sig nokkuð breytta mynd, ég dýpkaði eigin fagþekkingu á textílgreininni og fékk 

þar með nýja dýpt og skilning á viðfangsefninu. Sem hluta af þróunarverkefninu og til 

að sannreyna viðfangsefnið hélt ég námskeið í samvinnu við félagsmiðstöðina Miðgarð 

á Höfn í Hornafirði en þátttakendur voru sextán unglingar úr 8., 9. og 10. bekk 

grunnskóla Hornafjarðar. 

   Verkefnið skiptist í fjóra kafla. Kafli 2 ber heitið List- og verkgreinar. Í kaflanum má 

finna stutt yfirlit á sögu listgreinakennslu á Íslandi, Aðalnámskrá grunnskóla er kynnt 

og skoðaðar eru nokkrar hugmyndir fræðinga á list- og verkgreinakennslu og áhrif 

hennar á nemendur. 

    Í kafla 2.1, Handavinnukennsla þá og nú, er stuðst við meistaraprófs ritgerð 

Guðrúnar Hannele Henttinen frá árinu 2000. Einnig er stuðst við heimasíðuna Konur í 
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uppeldis og menntastarfi þar sem Edda Jóhannesdóttir og Sólbjörg Harðardóttir rekja 

ævi Halldóru Bjarnadóttur sem átti stóran þátt í sögu handavinnu sem kennslugreinar á 

Íslandi. Þá er stuðst við Aðalnámskrá grunnskóla sem og grein Brynjars Ólafssonar „... 

að mennta þá í orðsins sanna skilningi“ sem birtist í veftímaritinu Netlu í desember 

2009. 

    Í kafla 2.2 er stuðst við bókina The Arts and the Creation of Mind þar sem Elliot W. 

Eisner rekur hugmyndir sínar um mikilvægi góðrar textílkennslu en Eisner var lengi vel 

prófessor við Stanford University í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Hann er mikils metinn 

fræðimaður á sviði listgreinakennslu og hefur verið ötull talsmaður fyrir aukinni 

listgreinakennslu í grunnskólum. Einnig er stuðst við rit John Dewey Reynsla og 

menntun, Experience and Education, sem kom fyrst út á frummálinu árið 1938. Dewey 

var langt á undan sinni samtíð í hugsunarhætti og lagði mikla áherslu á gæði 

kennaramenntunar sem myndi skila sér í góðri kennslu fyrir nemendur. Við gerð þessa 

kafla var einnig stuðst við bók Ingvars Sigurgeirssonar, Litróf kennsluaðferðanna sem 

og grein Sigrúnar Aðalbjarnadóttur, Í eilífri leit; Virðing og fagmennska kennara er 

birtist í Netlu árið 2002.  

    Kafli 3 ber heitið Þróunarverkefni og gefur um leið til kynna innihald þess. Þar ber 

að líta helstu forsendur og ferli þróunarverkefnisins sem er kynnt hér að framan. Einnig 

er farið í uppbyggingu og markmið kennslunnar, helstu áherslur, kveikju, 

kennsluaðferðir, innlögn og skipulag. Við ritun kaflans er stuðst við þær bækur er 

nefndar voru hér að ofan og hinar ýmsu kenningar og hugsmíðar settar í samhengi við 

verkefnið sjálft. 

    Í kafla 4 er frásögn af námskeiði sem ég hélt í samvinnu við Félagsmiðstöðina 

Miðgarð á Hornafirði. Námskeiðið stóð yfir dagana 9.-19. mars 2010 en þátttakendur 

voru allir nemar á unglingastigi í grunnskóla Hornafjarðar. Þátttaka var þeirra val en 

kennsla á námskeiðinu fór fram á degi hverjum eftir almennan skólatíma. Það var 

mikilvægt tækifæri að fá að sannreyna nýjar hugmyndir þróunarverkefnisins með 

námskeiði enda kom margt fróðlegt í ljós. Undirbúningur fyrir námskeiðið var langt og 

áhugavert ferli.   

    Í kafla 5 eru lokaorð verkefnisins, þar sem helstu niðurstöður eru teknar saman. 

    Tveir viðaukar fylgja verkefninu. Í viðauka I eru tenglar á nokkrar áhugaverðar 

vefsíður um endurnýtingu á fatnaði og öðrum textíl sem og upptalning á skemmtilegum 

bókum um sama efni. Í viðauka II er hugmynd að skipulagi kennsluverkefnis eða 

námskeiðs fyrir kennara og nemendur. 
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    Samfara fræðilegri vinnu og uppbyggingu á þróunarverkefninu vann ég eins konar 

hugmyndabanka í endurnýtingu sem bæði kennarar og nemendur geta stuðst við. 

Hugmyndabankann má finna á vefsíðunni http://picasaweb.google.com/hermannsson 

en þar má einnig finna myndir frá sýningu á afrakstri þátttakenda í námskeiðinu á Höfn 

í Hornafirði. 
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2. List- og verkgreinar 

Listir hafa fylgt manninum frá örófi alda og segja má að þær séu einn af hornsteinum 

mannlegs samfélags. Maðurinn hefur í gegnum tíðina tjáð tilgang og merkingu 

mannlegrar tilveru og mótað umhverfi sitt með hjálp listarinnar. Einstaklingurinn finnur 

tilfinningum sínum og hugmyndum farveg með listiðkun og öðlast þar með lífsfyllingu. 

Í skólanum leika listir sama hlutverk og í þjóðfélaginu í heild sinni, enda er skólinn 

samfélag ákveðins hóps. Innan veggja skólans eru mismunandi einstaklingar sem þurfa 

að fá menntun við hæfi til að þroskast og ná áfram í lífinu. 

    Handavinna, eða textílmennt líkt og greinin kallast í dag, er kjörinn vettvangur fyrir 

listsköpun en námsgreinin felur jafnt í sér handverk og hönnun. Textílhönnun ýmis 

konar er ríkur þáttur í nútímasamfélagi, tísku- og listheimurinn fer sívaxandi og 

handverk og hönnun gegnir stóru hlutverki í manngerðu umhverfi.  

Textílmennt er ríkur þáttur í íslenskri menningu. Íslenskur útsaumur, tóvinna, 

prjón og vefnaður er meðal gersema íslenskrar listasögu, arfleifð sem þjóðin þarf 

að þekkja og meta sem veganesti til framtíðar.[...] Handverk var áður órjúfanlegur 

hluti lífsbaráttunnar en er nú vaxandi atvinnuvegur og hluti þeirrar ímyndar sem 

einkennir íslenska menningu. (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 16) 

 

2.1 Handavinnukennsla þá og nú 

Handavinna hefur í raun verið órjúfanlegur hluti af tilveru Íslendinga og þá einna helst 

íslenskra kvenna allt frá örófi alda. Á árum áður var nytsemi góðrar handavinnu-

kunnáttu mikil. Því kemur ekki á óvart hversu veigamikil handavinna var í námskrá í 

kvennaskólum landsins. Sú handavinna sem kennd var tengdist óneitanlega 

undirbúningi kvenna fyrir lífsstarf þeirra. (Guðrún Hannele Henttinen, 2000) Með iðn- 

og tæknibyltingunni breyttist margt og þar á meðal forsendur handavinnu í skólastarfi. 

Nýjungar kölluðu á breytta kennsluhætti.  

    Halldóra Bjarnadóttir var ein af þeim sem lét til sín taka í uppeldis- og menntamálum 

á 20. öld og var handavinnukennsla henni hugleikin. Hún taldi meðal annars 

nauðsynlegt að samræma handavinnukennslu í skólum landsins því margir hverjir nýttu 

sér frjálsa tíma til slíkrar kennslu og var ekkert samræmi á milli skóla eða landshluta. 

Þrátt fyrir ötula baráttu Halldóru hér á landi varð handavinna ekki að skyldunámsgrein í 
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íslenskum skólum fyrr en árið 1936. (Edda Jóhannesdóttir og Sólbjörg Harðardóttir, 

2005) 

    Í lögum um fræðslu barna sem gefin voru út árið 1936 var ekki kveðið á um hvernig 

handavinnukennslan ætti að fara fram eða hvernig handavinnukennslu drengir og 

stúlkur ættu að fá. Fyrirkomulagið hélst því óbreytt samkvæmt hefðinni, stúlkur lærðu 

áfram textílvinnu ýmis konar og drengir smíði og leðurvinnu. Það var ekki fyrr en um 

40 árum síðar með tilkomu Aðalnámskrár grunnskóla árið 1977 að lögboðið var að 

drengir og stúlkur fengju jafna kennslu í handmennt. Nýjar áherslur fylgdu þessari 

breytingu en huga þurfti að nýjum verkefnum, skipulagi og kennsluháttum. Þessari 

námskrá fylgdu einnig nýjar hugmyndir um sköpunarþátt nemenda sem allir kennarar 

og nemendur áttu að tileinka sér í handmenntum.  

    Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1989 er áhersla á einstaklinginn mun meiri en 

áður, kveðið er á um rétt hvers og eins nemenda á námi við hæfi og rétt hans til 

menntunar og þroska á öllum sviðum. (Brynjar Ólafsson, 2009) Handmenntir fengu þá 

mun meira vægi en áður því þær þóttu ýta undir einstaklingsþroska, en þar segir meðal 

annars að með kennslunni sé „...leitast við að koma til móts við það markmið 

grunnskólans að gefa öllum einstaklingum tækifæri til að uppgötva og þroska þá 

hæfileika sem þeir búa yfir.“ (Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 88) 

    Með tilkomu Aðalnámskrár grunnskóla árið 1999 var gerð töluverð breyting á sviði 

list- og verkgreina. Námssviðið hét orðið listasvið og tók til fimm listgreina. „Sviðið 

skiptist í dans, leikræna tjáningu, myndlist, textílmennt og tónmennt.“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 5) Námsgreinin hét nú orðið textílmennt því orðið 

handmennt hefur víðari merkingu. 

    Á þessum tíma var umfjöllun um fjölþættar greindir barna í hávegum höfð sem 

endurspeglast vel í þessari nýju námskrá.  

Gjarnan er talað um fjölþætta greind þar sem skilgreindir eru fleiri þættir en hinir 

hefðbundnu orðrænu og rökrænu. Í listnámi reynir á margar þætti mannlegrar 

hæfni bæði til hugar og handa þar sem nemendur þurfa að beita rökhyggju sinni 

jafnt sem ímyndunarafli til að ná árangri. Í námi þurfa þeir tækifæri til að virkja öll 

svið hæfileika sinna, nota öll skynfæri sín, beita þekkingu sinni, færni og skilningi 

til að túlka og meta upplýsingar. Þannig verða nemendur virkir í athugun, 

rannsókn og athöfnum en slíkt nám verður haldbest og hugstæðast. 

(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 7) 
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    Óverulegar breytingar voru gerðar á Aðalnámskrá grunnskóla 2007 í list- og 

verkgreinum og svipar henni mjög til undanfara síns. Nýja námskráin er í raun mun 

opnari ef svo má að orði komast, áfangamarkmið og lokamarkmið ekki niðurnegld 

heldur fær kennarinn svigrúm til að ákveða hvað skal gera með hverjum nemendahópi 

fyrir sig.  

 

2.2 List- og verkgreinakennsla og áhrif hennar 

Á Íslandi hefur list- og verkgreinakennsla fest sig í sessi í grunnskólum landsins. Á 

árum áður var heldur litið á handmenntir sem nauðsyn fyrir komandi líf, enda var á 

þeim tíma frekar talað um nytjalist heldur en list til að njóta. Á síðari hluta síðustu aldar 

urðu breytingar þar á, sköpunarþátturinn varð stór hluti af list- og verkgreinakennslu.  

    List- og verkgreinakennsla er um margt frábrugðin hinni hefðbundnu 

bóknámskennslu. Listin getur haft margvísleg áhrif á hvern þann sem við hana glímir 

og misjafnt er hversu móttækilegur hver og einn er fyrir henni. Fræðingar eru því 

sammála að list- og verkgreinakennsla er nauðsynleg hverjum nemenda á öllum stigum 

skólans. Í bók sinni The Arts and the Creation of Mind skoðar Elliot W. Eisner hvernig 

góð list- og verkgreinakennsla er og hver áhrif hennar geta verið á nemendur. Eisner 

bendir á að öll lifum við og hrærumst í ákveðnu umhverfi en þetta umhverfi hefur mikil 

áhrif á allt okkar líf. Umhverfið er meðal annars mótað af menningu, tungumáli, trú, 

gildum og okkar eigin sérkennum. Öll upplifum við þetta umhverfi okkar á 

mismunandi hátt og mikilvægt er að vera vakandi fyrir því allt okkar líf. (Elliot W. 

Eisner, 2002) 

    Í skólum móta nemendur og kennarar saman ákveðið umhverfi á hverjum tíma. 

Skólinn er samfélag, innan hans deila ákveðnir aðilar saman reynslu og upplifun. Í bók 

sinni Reynsla og menntun segir John Dewey skólann vera lifandi samfélag, smækkaða 

mynd af samfélagi þar sem barnið er virkur þátttakandi. Í augum Dewey er 

„... barnið í vissum skilningi aðalatriðið í skólastarfinu, ekki sem einangraður 

einstaklingur heldur sem hluti af félagshóp [...] þar sem nemendur vinna sem mest af 

sameiginlegum verkefnum undir handleiðslu og stjórn kennara sem eru ekki 

einræðisherrar í kennslustofu“. (John Dewey, 1938/2000, bls. 13) 

    Það er margt sem hefur áhrif á upplifun nemandans í kennslustofunni og um leið 

vinna nemendur mismunandi úr ákveðinni upplifun. Að mati Dewey er mikilvægt að 

finna námsefni innan reynslusviðs nemenda, upplifun innan kennslustofunnar skal því 
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tengjast fyrri reynslu þeirra. Kennarar þurfa þá að hafa þekkingu og þroska til að meta 

hvaða reynsla er lærdómsrík og hver ekki. (John Dewey, 1938/2000) Hlutverk list- og 

verkgreina innan skólans er mikilvægt, með hjálp þeirra læra nemendur að veita 

umhverfi sínu athygli. List- og verkgreinar styrkja óneitanlega hugmyndaflugið og auka 

um leið ímyndunaraflið. Listir geta frelsað okkur frá hinu bókstaflega, gera okkur kleift 

að fara í fótspor annarra og upplifa það sem við höfum ekki upplifað sjálf. (Elliot 

W.Eisner, 2002) Eisner heldur áfram og bendir á að list og listsköpun hjálpa okkur að 

kanna okkar eigið landslag, okkar innra landslag og um leið að finna útlínur okkar 

tilfinningalega sjálfs. (Elliot W. Eisner, 2002) 

    Íbúar heimsins standa frammi fyrir miklum breytingum og hafa gert það í töluverðan 

tíma. Öll framþróun er hröð, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt en framþróun getur 

flækt líf okkar töluvert. Samfara framþróun eykst samkeppni og er það þáttur sem 

uppalendur, foreldrar og kennarar þurfa að huga að. List- og verkgreinakennsla hjálpar 

börnum að víkka sjóndeildarhringinn og getur því hjálpað til við að ala upp 

samkeppnishæfa einstaklinga. Eitt helsta viðfangsefni list- og verkgreinakennara er að 

fá nemendur til að hugsa eins og skapandi einstaklingar. Það er ekki einfalt en góðir 

kennarar ná þessu fram. Góðir kennarar kunna að nýta sér réttu hjálpartækin en einna 

mikilvægast er að skapa rétt námsumhverfi. Námsumhverfið verður að vera hvetjandi 

sem hjálpar öllum aðilum innan þess að vinna. Eitt mikilvægasta hlutverk kennarans er 

að skapa réttar aðstæður í skólastofunni, kennari og nemendur eiga að vinna saman að 

því að byggja upp þessar aðstæður. Kennari þarf að haga sér líkt og 

„umhverfishönnuður“, skapa aðstæður sem vekja löngun hjá nemendum til að læra. 

(Elliot W. Eisner, 2002, bls. 47) 

    Ímyndunaraflið er mikilvægt afl í listsköpun, því er mikilvægt að list- og 

verkgreinakennarar nái að tengja nemendur við eigið ímyndunarafl. Eisner bendir á að 

góð leið til að efla ímyndunarafl nemenda er að fá nemendur til að ímynda sér sjálfa sig 

í ákveðnum tíma og rúmi, ímynda sér ákveðinn hlut og staðsetja sjálfa sig þar. (Elliot 

W. Eisner, 2002) Ingvar Sigurgeirsson greinir frá ákveðnum kennsluaðferðum í bók 

sinni Litróf kennsluaðferðanna sem efla einmitt þennan hæfileika nemenda. 

Kennsluaðferðirnar kallar hann Innlifunaraðferðir en meðal þeirra má nefna 

Sjónsköpun þar sem nemendur eiga að sjá atriði úr námsefni fyrir sér í huganum og 

Hugarflug með leiðsögn en með þeirri aðferð er unnið jafnt með frásögn og 

sjónsköpun. Með beitingu þessara kennsluaðferða er mikilvægt að „kennarinn nái til 

nemenda og geti hrifið þá með sér“. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 111) 
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    Það er þó ekki nóg fyrir kennara að virkja huga og efla ímyndunarafl nemenda sinna. 

List- og verkgreinakennarar þurfa einnig að hafa góða þekkingu á tæknilegum atriðum 

sem og öllum verkfærum og efnivið innan kennslustofunnar. Þá er mikilvægt að 

kennari kunni að lesa gæði og kosti í verkum nemenda og geti talað uppbyggilega um 

verkin við þá. Kennari þarf hér að huga að þessari vandrötuðu línu milli uppbyggjandi 

gagnrýni á persónulegri vinnu nemenda og því hverju kennari telur að nemendur þurfi 

sérstaklega að huga að. Slík uppbyggjandi gagnrýni á að hafa þau áhrif að nemendur 

læri að meta eigin verk sem og kunni að skilja og skýra eigin sýn á verkin. Í þessu 

samhengi má einnig benda á að gott er ef list- og verkgreinakennari kann að standa til 

hliðar við nemendur og leyfa þeim sjálfum að komast að réttum leiðum og 

niðurstöðum. Þá ætti hann um leið að geta kennt nemendum sínum að tengja við sín 

eigin verk og bera þau saman við fyrri verk sem og við heiminn sem umvefur okkur. 

(Elliot W. Eisner, 2002) 

    Fagmennska kennara er stór liður í þeirra starfi og ættu list- og verkgreinakennarar 

jafnt og aðrir kennarar að hafa fagmennsku að leiðarljósi í allri sinni vinnu. 

Fagmennska snýr að öllum þáttum kennarastarfsins, hvort sem er við undirbúning eða í 

kennslunni sjálfri.  

Kennari sem fagmaður leitast stöðugt við að skoða sjálfan sig, meta og gagnrýna 

það sem fram fer í kennslunni með það í huga að bæta sig sem kennari og lítur 

aldrei á sjálfan sig sem fullnuma í þessu sambandi. Slíkur kennari vinnur í raun 

sem rannsakandi á starfi sínu og á sjálfum sér. Hann safnar gögnum um kennsluna, 

greinir þau, metur og endurmetur kennslu sína í framhaldi af því. (Sigrún 

Aðalbjarnadóttir, 2002) 

    Kennarar falla oft í ákveðna rútínu, með eigin reynslu finna þeir út hvað gengur vel 

og hvað ekki. En mikilvægt er fyrir alla að sofna ekki á verðinum, ekki festast í 

ákveðinni rútínu þó að hún virki vel heldur rækta það faglega. Góður kennari á alltaf að 

vera á varðbergi, huga að eigin kennslu og sækjast eftir uppbyggilegum viðbrögðum og 

svörun.  

 

2.3 List- og verkgreinar efla þroska nemenda 

Það er fróðlegt að skoða hversu mikið áherslur í list- og verkgreinakennslu hafa breyst í 

gegnum tíðina á Íslandi. Á árum áður var litið á handavinnukennslu sem nytsemi, þá 

var listræni hlutinn ekki talinn þáttur sem skipti máli. Handverkið sjálft var í hávegum 
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haft, vandvirkni mjög svo mikilvæg því allt áttu þetta að vera nytjahlutir með góða 

endingu. En mikil framþróun varð í öllum heiminum á síðustu öld og í kjölfar iðn- og 

tæknivæðingar breyttust allar forsendur og þar með áherslur handmenntar.   

    Í Aðalnámskrá grunnskóla segir, „unnið skal út frá forsendum nemandans, þroska 

hans, áhuga og þörfum þannig að hann læri að nýta textílnámið til að skilgreina og 

uppfylla eigin þarfir“. (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 17) Nauðsynlegt er því fyrir 

alla verðandi sem og starfandi kennara að leggjast vel yfir Aðalnámskrá grunnskóla og 

finna út hvað hentar hverju sinni, veiða út það sem hentar kennslunni sem og 

nemendahópnum sjálfum. Flestir skólar gera sína eigin skólanámskrá byggða á 

Aðalnámskrá grunnskóla þar sem kennarar þróa sjálfir markmið og áætlanir fyrir sína 

grein eða bekk.  

    Eins og fram hefur komið telur John Dewey skólasamfélagið vera smækkaða mynd 

af almennu samfélagi þar sem barnið er einn aðal þátttakandinn. Því er mikilvægt að 

námsefni taki mið af reynslusviði nemenda og tengist beint eða óbeint þeirra fyrri 

reynslu. Kennarar þurfa að vera vakandi fyrir öllu í samfélaginu sem hægt er að tengja 

við skólastarfið. List- og verkgreinakennarar ættu ekki síður en aðrir að tileinka sér slík 

vinnubrögð en list- og verkgreinar hjálpa nemendum að veita eigin umhverfi athygli. 

List- og verkgreinar styrkja sköpunargleði og efla ímyndunarafl nemenda. 
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3. Þróunarverkefni 

Í þróunarverkefninu er leitast við að skoða möguleika endurnýtingar á fatnaði og öðrum 

textíl í textílkennslu. Upphafsskrefin voru hönnun og kennsla á kennsluverkefni í 

endurnýtingu í vettvangsnámi haustið 2009. Lagt var upp með spurningarnar: Er 

endurnýting raunhæfur möguleiki í textílkennslu og eru nemendur tilbúnir að tileinka 

sér að vinna með endurnýttan efnivið. 

    Á uppeldisárum mínum var töluvert um endurnýtingu, mikið var um endurnýttan 

fatnað, stoppað var í öll göt og nýjar flíkur saumaðar upp úr fötum af eldri börnum. 

Aldrei gat ég kvartað yfir útliti fatnaðarins þrátt fyrir langa og oft skrautlega sögu hans. 

Frá upphafi eigin búskapar hefur endurnýting og flokkun sorps verið mér ofarlega í 

huga. Margt í núverandi námi hefur síðan ýtt enn frekar undir áhuga á vinnu með 

endurnýttan efnivið.  

    Það er góður skóli að ganga í gegnum það ferli sem felst í hönnun kennsluverkefnis. 

Í upphafi slíks ferlis þarf kennari fyrst og fremst að ná góðri tengingu við eigið 

verkefni, vera sjálfum sér trúr og ígrunda alla sína vinnu. Kennarinn þarf að huga að 

markmiðum og áherslum verkefnisins, umhverfi og aðstæðum hverju sinni. Þá þarf 

verkefnið að tengjast Aðalnámskrá grunnskóla og námskrá þess skóla sem kennari 

vinnur við. Og síðast en ekki síst þarf verkefnið að þjóna tilgangi nemenda og tengjast 

reynslu þeirra og umhverfi. 

Ein mikilvægasta ákvörðunin sem tekin er þegar verið er að undirbúa kennslu er 

vitaskuld hvað á að kenna – hvaða þekkingu eigi að miðla eða nemendur að afla 

sér, hvaða skilning eigi að skerpa, hvaða leikni skuli leitast við að þjálfa eða hvaða 

viðhorf skuli reynt að efla. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 29) 

    Ígrundun í öllu skólastarfi er mikilvægur þáttur. Eftir fyrstu tilraun í kennslu 

þróunarverkefnisins var margt í ferlinu sem mátti ígrunda og bæta. Ég fann að 

fagmennsku mína í sníðagerð og fatasaumi mátti bæta en fagmennska kennarans er 

mikilvæg í öllu starfi. Fagmennskan snýr ekki einungis að hinu fræðilega í starfi heldur 

einnig þekkingu á hinum ýmsu verklegu þáttum sem viðkoma starfinu. Innan 

textílmenntar verða kennarar að hafa sterkan grunn á þeim verklegu þáttum er tengjast 

greininni til að kunna að takast á við þau vandamál sem upp geta komið. Til að dýpka 

eigin þekkingu og fagmennsku í starfi ákvað ég að taka námskeið í sníðagerð og 

fatasaumi hjá Mími, símenntun en kennari var Ásdís Jóelsdóttir. Þá gefst nemendum í 

textílmennt við Háskóla Íslands einnig færi á að dýpka sig enn frekar á ákveðnu sviði í 
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áfanganum Dýpkun í textíl og varð sníðagerð þar fyrir valinu. Með þessum tveimur 

námskeiðum dýpkaði skilningur minn á viðfangsefninu töluvert, ég finn að ég er mun 

betur í stakk búin til að kenna og takast á við hin ýmsu verkefni er viðkoma sníðagerð 

og fatasaumi.  

 

3.1 Uppbygging verkefnisins 

Hugmynd að þróunarverkefninu vaknaði í kjölfar þeirra erfiðleika er dunið hafa á 

þjóðinni undanfarin misseri. Slíkir erfiðleikar kalla á mikinn niðurskurð og er 

skólasamfélagið þar engin undantekning. Textílkennarar finna fyrir miklum niðurskurði 

í sinni grein sem kemur niður á efniskaupum ýmis konar. Því er mikilvægt að grípa til 

annarra ráða í kennslu til að sköpunargleði nemenda fái að njóta sín. Endurnýting á 

fatnaði gefur mikla möguleika en meginmarkmið þessa þróunarverkefnis er að 

nemendur tileinki sér að endurnýta fatnað og annan textíl. Áherslan er á það að hvetja 

nemendur til umhugsunar um endurnýtingu sem og leyfa sköpunarkrafti sínum að 

blómstra með slíkum efniviði.  

    Fyrstu skref þróunarverkefnisins tók ég í vettvangsnámi í Hlíðaskóla í Reykjavík. 

Kennslan gekk framar vonum og útkoman var góð, allt vinnuferlið sýndi að mikill 

möguleiki felst í endurnýtingu í textílkennslu. Því var ekki hjá því komist eftir þessa 

fyrstu tilraun að halda áfram með þróun verkefnisins. Hér á eftir gefur að líta markmið 

verkefnisins, áherslur, hugmyndir að kveikju, kennsluaðferðum innlögn og skipulagi. 

Verkefnið er alfarið mín hugarsmíð sem aðrir geta nýtt í kennslu. Þó ber að gæta þess 

að hver kennari lagi það að eigin áherslum og markmiðum í kennslu hverju sinni.       

 

3.1.1 Markmið 

Markmið verkefnisins er að nemendur hugi að og læri að tileinka sér að vinna með 

gamlan fatnað og annan textíl, að nemendur nýti eigin sköpunargáfu til að hanna nýtt 

upp úr gömlu. Endurnýting á sér langa sögu á Íslandi og segja má að allt frá upphafi 

vega hafi Íslendingar verið duglegir að endurnýta fatnað. Á síðustu öld urðu miklar 

tæknibreytingar sem ollu því að endurnýting á fötum varð í rauninni óþörf. Fatnaður 

var nú fjöldaframleiddur og ódýrari í framleiðslu sem skilaði sér til neytenda. Í því nýja 

samfélagi sem mótaðist á þessum árum þótti ekki lengur fínt að endurnýta fatnað, litið 

var á það sem einkenni hinna efnaminni. Yngri kynslóðir þessa lands hafa að öllu jöfnu 

lítið kynnst endurnýtingu á fatnaði, fyrir þeim er eðlilegt að hlaupa út í búð og kaupa 
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nýtt þegar það gamla gengur ekki lengur. Þá er sú þekking og færni sem endurnýting 

kallar á ekki lengur til staðar.  

Textílnám byggist á þekkingu á eðli efna og vinnuferla og ríkri hefð nýtingar og 

endurnýtingar. 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 búi yfir færni sem þarf til að hagnýta sér þessa eiginleika. 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 16)  

 

3.1.2 Áherslur 

Sjálfstæði og sköpun eru mikilvægir eiginleikar í hinu daglega lífi nemenda og í þessu 

verkefni eiga nemendur að reyna að tileinka sér þá eiginleika sem mest þeir geta. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2007) er lögð áhersla á sjálfstæða vinnu 

nemenda á unglingastigi á grundvelli fyrra náms. Við lok 10. bekkjar á nemandi að 

„geta nýtt sér mismunandi aðferðir textílgreinarinnar til að vinna með eigin 

hugmyndir“. (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 21) Þar sem hver og einn nemandi á 

að skapa nýja flík upp úr gömlum efniviði þarf hann að sýna fram á sjálfstæðar aðferðir 

og leiðir með sinn eigin sköpunarkraft að leiðarljósi.  

Listnám veitir tækifæri til að þroska fjölbreyttan og persónulegan tjáningarmáta. 

Tjáningarmáti einstaklingsins byggist á hinum ólíku þáttum greindar hans og 

hæfileika. Í listiðkun finnur hann sér leið til tjáningar og staðfestingar á eigin eðli 

og verðleikum. Listir endurspegla þannig fjölbreytileika mannlífsins. 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 6) 

    Þá er mikilvægt að nemendur læri að tileinka sér vönduð vinnubrögð sem og góða 

umgengni. Rétt meðhöndlun verkfæra og efna er mikilvægur þáttur innan 

textílstofunnar, nemendur eiga að tileinka sér gott verklag og geta beitt áhöldum og 

vélum textílgreinarinnar fagmannlega. Góð handavinnukunnátta var mikilvæg á árum 

áður og nytsemi hennar mikil. Í handavinnukennslu var fyrst og fremst miðað að því að 

stúlkur fengju undirbúning fyrir komandi lífsstarf sem þá tengdist handavinnu. 

Mikilvægt er að nemendur í dag geri sér grein fyrir þeim miklu breytingum er hafa átt 

sér stað en áhersla á góða verkkunnáttu á þó ekki síður við í dag en á árum áður.   
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3.1.3 Kveikja 

Mikilvægt er að hafa góða kveikju að kennsluverkefni til að draga athygli nemenda að 

verkinu. Í allri kennslu er upphafið þýðingarmikið. „Meginviðfangsefni kennara á 

upphafsmínútunum er að fanga athygli nemenda og leggja grunn að því að halda 

henni“. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 59) Kveikja getur verið í umræðuformi þar 

sem kennari leggur fram áhugaverðar spurningar er tengjast viðfangsefninu. Í tilviki 

verkefnis um endurnýtingu væri gott að hafa fyrstu kveikju töluvert áður en hin 

eiginlega vinna við verkefnið hefst, velta upp hugmyndum um endurnýtingu og gefa 

nemendum tækifæri til að hugsa um endurnýtingu í einhvern tíma. Gaman er að fylgjast 

með slíku ferli hjá nemendum því eftir nokkrar vangaveltur fer nemandinn oft að sjá 

endurnýtingargildi í mörgum hlutum í kringum sig.  

    Bækur og heimasíður um endurnýtingu eru einnig góð kveikja en slík hjálpartæki fá 

nemandann oft til að hugsa út fyrir rammann og ná betri tengingu við verkefnið. (sjá 

viðauka I) Einnig væri góð kveikja að byrja á einföldu og afmörkuðu verkefni líkt og 

að breyta einum stuttermabol, en þá fá nemendur í hönd bol til að breyta og gera það 

við hann sem þeim dettur í hug. Þannig fær kennarinn ímyndunarafl nemenda á fullt og 

framhaldið ætti að ganga nokkuð vel. Hér gæti einnig verið góð kveikja að sýna 

nemendum tilbúin verk unnin með endurnýtingu að leiðarljósi, ef slík verk eru fyrir 

hendi. Kennarinn verður þó alltaf að huga að því hvar hann stendur sjálfur, hann verður 

að geta staðið undir þeim kveikjum sem hann leggur fram. 

 

3.1.4 Kennsluaðferð(ir) 

Útlistunarkennsla er stór þáttur í kennslu textílkennarans. Litið er á hana sem hina 

öldnu fræðikennslu, þar sem kennarinn er í hlutverki fræðarans, miðlar þekkingu og 

reynslu til nemenda og útskýrir verkefni gaumgæfilega. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999) 

Innan Útlistunarkennslu eru margar undirgreinar, ef svo má að orði komast. 

Sýnikennsla er þar ein aðferð sem eins og gefur að skilja er mikið notuð í textílkennslu. 

Með þeirri aðferð sýnir kennari nemendum tiltekin vinnubrögð og aðferðir við 

saumaskap og hönnun. Skoðunarferðir eru einnig góður kostur í textílkennslu. Gaman 

og gagnlegt er að fara í vettvagnsferð með nemendur á söfn eða jafnvel verslanir sem 

selja endurnýttan fatnað eftir ákveðna hönnuði.  

Áhersla skal lögð á að tengja textílkennslu handverki, hönnun og framleiðslu í 

þjóðfélaginu með vettvangsferðum á söfn, sýningar og fyrirtæki í iðnaði og 
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þjónustu. Einnig skal lögð áhersla á tengsl við áhugasamtök og hópa á sviði 

handverks og hönnunar. (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 17) 

 

3.1.5 Innlögn 

Hin eiginlega innlögn fer ekki af stað fyrr en búið er að kveikja í nemendum. Eins og 

áður var nefnt er gott að byrja á því að kveikja í nemendum nokkru áður en vinna við 

verkefnið hefst. Í fyrstu innlögn þarf að tengja vel við kveikjuna, koma af stað góðum 

umræðum, fá á hreint hvað nemendum finnst um viðfangsefnið og einnig fá að kynnast 

þeirra forsendum og væntingum. Hægt er að styðjast við spurningar líkt og: Hvað 

endurnýtum við og hvers vegna? Hvers vegna ættum við að endurnýta fatnað? Hvernig 

fatnað getum við endurnýtt, eru einhver takmörk? Hafa nemendur endurnýtt fatnað 

áður? Hvernig var þetta á árum áður? Hvað gerðist, af hverju fóru flestir að kaupa nýtt 

og hættu að endurnýta? 

    Tenging við fyrri reynslu nemenda við innlögn er mjög mikilvægur þáttur, þá ætti 

kennarinn nokkurn veginn að gera sér grein fyrir forsendum hvers og eins, þó að 

mismunandi verkefni hafi auðvitað mismunandi áhrif á einstaklinga. Þá er ekki síður 

mikilvægt að við innlögn sé búið að skapa rétt umhverfi, umhverfi sem hefur þau áhrif 

að nemendur hafi áhuga á því að hefja vinnu við verkefnið. 

 

3.1.6 Skipulag 

Skipulag verkefnavinnu getur verið með ýmsu móti, þó er alltaf gott að hafa ákveðinn 

ramma til að styðjast við. Hægt er að kenna endurnýtingu í lotum, þar sem 

sköpunarþátturinn er veigamikill gæti verið gott fyrir nemendur og kennara að taka hlé 

inn á milli. Einnig má vel kenna verkefnið í einni lotu, vert er þó að hafa í huga að gefa 

verkefninu frekar meiri tíma en minni. 

    Innlögn á sér ekki einungis stað við upphaf hverrar lotu heldur verður að huga að 

innlögn í hverri kennslustund. Þá er einnig mikilvægt að hafa umræður um verkefnið í 

hverri lotu, minna á markmið og áherslur. Einnig er gott að hafa í huga að ekki eru allir 

nemendur alltaf tilbúnir til að skapa eða vinna, gefa verður gott svigrúm fyrir hvern og 

einn nemanda til að vinna á sínum hraða. Kennarinn verður að gera sér grein fyrir eigin 

áhrifum á nemendur, skapa rétt andrúmsloft og umhverfi sem hvetur nemendur til að 

skapa og vinna eftir bestu getu. Kennari skal sýna öllum nemendum áhuga og hvetja þá 
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áfram. Mikilvægt er að fylgjast með vinnu allra, ganga á milli nemenda í hverri lotu og 

aðstoða ef þess er þörf.  

 

3.2 Endurnýting í textílkennslu er áhugaverður möguleiki 

Líkt og sést hér að framan hefur þróunarverkefnið verið lengi í smíðum. Það var margt 

sem þurfti að ígrunda í ferlinu, horfa til baka og sjá hvað betur mátti fara. Fyrsta prófun 

á verkefni í Hlíðaskóla gekk vel og því var ekkert til fyrirstöðu að halda þróun þess 

áfram. Höfundur fann vankanta á eigin þekkingu sem drógu úr gæðum verkefnisins í 

upphafi og tók því tvö námskeið til að dýpka eigin fagmennsku á sviði sníðagerðar og 

fatasaums. Í kjölfar þeirrar vinnu hófst undirbúningur fyrir námskeið sem haldið var í 

samvinnu við félagsmiðstöðina Miðgarð á Höfn í Hornafirði. Nánari umfjöllun um 

þann hluta verkefnisins er í næsta kafla. Þróun verkefnisins er hvergi nærri lokið, nýjar 

hugmyndir vakna á hverjum degi svo hægt er að betrumbæta verkefnið enn frekar. Það 

er mikilvægt í öllu þróunarstarfi að koma auga á eigin galla, þora að mistakast því 

annars verður engin framþróun.  

    Kennsluverkefni um endurnýtingu býður upp á marga möguleika sem hver kennari 

getur útfært eftir bestu getu og óskum. Þó að hér sé miðað við unglingastig má svo 

sannarlega yfirfæra verkefnið á yngri stig grunnskólans. Einnig býður endurnýting upp 

á áhugaverða samþættingu milli námsgreina, en hægt er að tengja hana við nánast 

hvaða námsgrein sem er. Endurnýting er samfélagsleg og tengist þar með félagsfræði, 

hún tengist óneitanlega náttúrufræði, hægt er að búa til verkefni sem tengjast íslensku, 

bæði með því að tengja við sögu landsins eða með framsetningu verkefna, 

ritgerðarsmíða eða tímaritagerðar. Við endurnýtingu er einnig áhugavert að nota 

tauþrykk og aðrar skreytiaðferðir til að breyta og persónugera flíkur enn frekar. 

    Það er veigamikið hlutverk kennarans að afla efniviðar til að vinna með. Hvert 

efniviðurinn er sóttur er undir kennaranum komið. Hægt er að fá nemendur til að mæta 

með fatnað að heiman, flestir geta leitað til foreldra, afa og ömmu, frænku og frænda 

eða vina. Þá getur kennari sótt í ýmis fyrirtæki er vinna með textílefni, fengið afklippur 

eða prufur sem eru á leið á haugana. Til að styrkja gott málefni er einnig hægt að kaupa 

fatnað og annan textíl á góðu verði í verslunum Rauða Kross Íslands, Hjálpræðishersins 

eða hjá öðrum mannúðarsamtökum. Gott er að hafa í huga að efniviðurinn sé sem 

fjölbreyttastur, engir tveir nemendur hugsa eins og því fjölbreyttari sem efniviðurinn er 

því meiri sköpunarkraft má leysa úr læðingi.   
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4. Námskeið í endurnýtingu  

Námskeið í endurnýtingu fatnaðar og annars textíls er hluti af þróunarverkefninu sem 

fjallað er um í kaflanum hér á undan. Upphaflega var verkefnið kennt sem ein lota í 

valáfanga í textílmennt á unglingastigi í Hlíðaskóla í Reykjavík. Þar sem ég þekki vel 

til á Hornafirði varð sú hugmynd að veruleika að halda námskeið í endurnýtingu 

fatnaðar og annars textíls í samvinnu við félagsmiðstöðina Miðgarð á Hornafirði. 

Félagsmiðstöðin er fyrst og fremst ætluð unglingum í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla 

Hornafjarðar og höfðu nemendur þeirra bekkja kost á því að sækja námskeiðið. 

Námskeiðið fór fram dagana 9. – 19. mars 2010 en það sóttu og luku sextán unglingar, 

tveir drengir og fjórtán stúlkur.  

 

 
Mynd  1 – Glaðir nemendur að lokinni sýningu á afrakstri námskeiðsins 
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4.1 Sveitarfélagið Hornafjörður 

Sveitarfélagið Hornafjörður er ungt sveitarfélag en upphaf byggðar er rakin til ársins 

1897. Helstu atvinnuvegir Hafnarbúa fyrstu áratugina voru sjávarútvegur og 

landbúnaður. Veturinn 1919-1920 var stofnað kaupfélag í sýslunni, Kaupfélag Austur-

Skaftfellinga (KASK). Lengi vel var það langöflugasti atvinnurekandinn á Höfn í 

verslun, fiskvinnslu og á fleiri sviðum. (Arnþór Gunnarsson, 1997) Mikill uppgangur 

varð í kauptúninu á áttunda áratugnum en þá fjölgaði íbúum um tæplega 500 manns. Á 

síðasta áratug síðustu aldar varð töluverður fólksflótti af svæðinu og hefur staðið æ 

síðan samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands. (Hagstofa Íslands, 2010) Þó er ýmislegt 

sem bendir til betri tíðar, enda staða sveitarfélagsins góð og atvinnulíf á góðu róli. 

Staðsetning sveitarfélagsins hefur eflaust mikið um það að segja en einnig sá 

mannauður er þar býr.  

    Á Hornafirði hefur menningarstarf vægast sagt blómstrað síðustu misseri. Með 

stofnun Nýheima, Þekkingarseturs opnuðust nýir möguleikar . „Nýheimar eru miðstöð 

fjölbreyttrar starfsemi þar sem unnið er að því að leysa úr læðingi sköpunarkraft hvort 

sem um er að ræða við nám, leik eða störf.“ (Nýheimar, 2007) Innan Nýheima má finna 

margvíslega starfsemi er viðkemur nýsköpun, menningu, menntun og rannsóknum, og 

eru um 20 fyrirtæki og stofnanir þar til húsa. Menningarmiðstöð Hornafjarðar hefur 

aðsetur í Nýheimum en undir þá starfsemi falla Byggðasafn, Bókasafn, 

Héraðsskjalasafn, Náttúrugripasafn, Listasafn og félagsmiðstöðin Miðgarður. Eitt af 

megin markmiðum menningarmiðstöðvar er að „menning og listir séu snar þáttur í 

uppeldi og kennslu.“ (Menningarmiðstöð Hornafjarðar, 2007) 

 

4.2 Þátttakendur námskeiðsins 

Unglingsárin eru mikið umbreytingarskeið í lífi hvers og eins. Félagsmótun er mikil á 

þessum árum og unglingurinn er að móta heimsmynd sína hægt og bítandi. 

Unglingastigið er lifandi og skemmtilegt stig í grunnskóla, innan þess eru einstaklingar 

með mikla orku og sköpunarþörf. Mikilvægt er að kennarar hugi vel að öllum 

einstaklingum og hjálpi þeim að fá útrás fyrir sköpunarþörf sína. Unglingar hafa oft á 

tíðum á sér neikvæða ímynd sem á yfirleitt ekki við rök að styðjast. En unglinga þarf 

auðvitað að nálgast varfærnislega eins og allar aðrar mannverur, sýna þeim virðingu og 

traust og mikla hvatningu, þeir þurfa sterkt og gott utanumhald.  
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    Unglingatíska er þekkt fyrirbæri en markaðsöflin herja stöðugt á þennan aldurshóp. 

Á unglingsárum er oft erfitt að skera sig úr hópnum, flestir eru mótaðir í sama farið, 

klæða sig álíka, hafa sömu skoðanir, hlusta á sömu tónlist og svona mætti lengi telja. Í 

minni samfélögum getur jafnvel verið enn erfiðara að skera sig úr hópnum og klæða sig 

eftir eigin höfði, en um þessi málefni er erfitt að fullyrða. Fyrir námskeiðið var ég bæði 

spennt og kvíðin, ég var spennt yfir því að sjá hvernig unglingahópurinn myndi taka á 

þessu viðfangsefni en kveið því á sama tíma. Ég gat alls ekki séð fyrir mér hvernig 

hópurinn yrði samsettur eða hvers þau myndu vænta. Ég var með smá áhyggjur af því 

að þau myndu ekki ná að tengjast þessu verkefni en vissi þó innst inni að ég þyrfti ekki 

að hafa áhyggjur því unglingar eru skemmtilegir og skapandi.  

    Þáttakendur námskeiðsins voru sextán talsins, tveir strákar og fjórtan stúlkur. 

Forsendur hvers og eins voru nokkuð mismunandi, flest höfðu þau saumað áður en þó 

einungis skylduverkefni í grunnskóla. Nokkur höfðu saumað heima eða tekið textíl sem 

valfag í efri bekkjum grunnskóla en þó ekki nærri öll. Annar bakgrunnur þeirra var 

svipaður, nokkur búa í sveitinni utan við bæinn en flest ef ekki öll eru fædd og uppalin 

á Hornafirði. Þau ganga öll í sama skóla, stunda íþróttir eða aðrar tómstundir saman og 

þekkjast því vel innbyrðis. Þátttakendurnir voru þó eins og gefur að skilja, mjög ólíkir. 

Öll voru þau full af áhuga, mikil gleði og orka einkenndi fas þeirra og útkoman var eftir 

því. Það var afar ánægjulegt að hafa tvo drengi með í hópnum en áhugi þeirra á 

viðfangsefninu var engu minni en stúlknanna og hugmyndir þeirra og sköpunarkraftur 

öflugur. 

 
Mynd  2 – Merkileg uppfinning þessi saumavél 
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4.3 Undirbúningur námskeiðsins  

Mikil vinna liggur að baki námskeiði sem þessu, undirbúningur er töluverður og að 

mörgu er að hyggja. Verkefnið sem námskeiðið er byggt á hefur þróast verulega og í 

rétta átt ef hægt er að fullyrða sem svo. Undirbúningur hófst strax haustið 2009 og stóð 

allt fram til þess dags sem námskeiðið byrjaði. Allir sem að máli komu á Hornafirði 

tóku vel í hugmyndina og var samvinna til fyrirmyndar. Þar sem námskeiðið var haldið 

í samvinnu við félagsmiðstöð varð rammi þess töluvert annar en í vettvangsnámi í 

Hlíðaskóla. Námskeiðið stóð til að mynda einungis yfir í tíu daga, fjöldi þátttakenda 

gerði það að verkum að skipta þurfti hópnum upp í tvo hópa og áhugi þeirra var meiri 

en búast má við í skyldunámi þar sem þátttaka var þeirra val.  

    Skráning og annað kynningarstarf var unnið í samvinnu við starfsmenn 

félagsmiðstöðvarinnar. Upphaflega var ætlunin að nýta það góða húsnæði sem 

félagsmiðstöðin er í en þar sem textílstofa grunnskólans stóð til boða var ekki hægt að 

hafna því boði. Textílstofan og aðstaða til náms þar er öll til fyrirmyndar. Stofan er 

rúmgóð, gott er að athafna sig í henni og skipulag hennar gott.  

   Efniviðurinn er veigamikill hluti í endurnýtingu. Auglýst var eftir fatnaði og öðrum 

textíl hjá bæjarbúum en nokkuð margir lögðu sitt af mörkum. Þá komu þátttakendur 

námskeiðsins einnig með efnivið, nokkrir komu með flíkur til að breyta en allir lögðu 

fram töluvert af fatnaði og öðrum textílefnum. Þá var mikið af gömlum gardínuefnum 

og afgöngum til staðar í textílstofunni sem þátttakendum var frjálst að ganga í. Þá lagði 

ég ýmislegt til sem ég hafði sankað að mér síðustu misseri, ýmsar textílprufur sem og 

afganga og afklippur frá saumastofu fyrirtækisins Henson. 

    Lögð var áhersla á sjálfstæða vinnu hvers og eins, þátttakendur fengu að ráða 

ferðinni sem mest sjálfir og lagt var upp úr því að skapa gott andrúmsloft og hvetjandi 

umhverfi. Sköpunarþáttur var veigamikill en þátttakendur voru hvattir til að leita nýrra 

leiða, hitta á góða hugmynd og vinna úr henni eftir bestu getu. Sumir fóru hefðbundnar 

leiðir en aðrir hugsuðu lengra út fyrir rammann og létu sköpunarkraftinn leiða sig 

áfram.  

    Mikilvægt er að huga að námsumhverfinu í heild og skapa réttar aðstæður hverju 

sinni. Skapandi andrúmsloft hjápar öllum við þróun og vinnu verkefna. Flestir skapa 

sér ákveðið umhverfi í eigin vinnu og í starfi kennarans er veigamikið að huga að þessu 

og reyna eftir bestu getu að skapa andrúmsloft þar sem öllum líður vel. Textílstofan þar 

sem námskeiðið fór fram, er sem fyrr segir stór og býður upp á ýmsar útfærslur. Þegar 
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vinna við endurnýtingu hefst er veigamikið að efniviðurinn sé vel sýnilegur og 

áþreifanlegur. Kennari og þátttakendur komu öllu efninu fyrir í sameiningu þar sem 

hver og einn fékk að leggja sitt af mörkum, allir fengu tækifæri til að hafa áhrif á eigið 

vinnuumhverfi. 

    Síðast en ekki síst þarf kennarinn að huga að eigin áhrifum, huga að þeirri fyrirmynd 

sem hann er sjálfur. Áhugi minn á viðfangsefninu er mikill, enda hefur þróun 

verkefnisins tekið töluverðan tíma. Í hverjum tíma klæddist ég nýjum flíkum sem unnar 

eru eftir eigin hugmyndum með endurnýtingu að leiðarljósi. Þá lagði ég kapp á að sinna 

öllum nemendum jafnt og þétt, sýndi öllum þeirra hugmyndum og vinnu áhuga og 

viðhélt þeim áhuga allan tímann. 

 

4.4 Kennsla og skipulag 

Þátttakendum var skipt í tvo átta manna hópa, skiptingin tók mið af öðru félagsstarfi 

þeirra en eitthvert flæði varð á milli hópanna. Allan tímann var mjög vel mætt, hóparnir 

mættu á réttum tíma og unnu vel. Greinilegt var að hver og einn ætlaði sér að fá sem 

mest út úr námskeiðinu. Félagsskapur þeirra var allur hinn skemmtilegasti og gott 

andrúmsloft ríkti í hverjum einasta tíma. Undir lok námskeiðs var áhuginn svo mikill 

að flestir sátu fram eftir og fengu jafnvel að sleppa íþróttaæfingum til að geta saumað 

meira. Upphaflegar áhyggjur af þátttakendum urðu að engu þar sem greinilegt var að 

allir einstaklingarnir höfðu sterkan sköpunarkraft. 

 

 
Mynd  3 – Gott andrúmsloft 
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    Kennsluferlið skiptist í sex lotur og stóð yfir tíu daga, á ellefta degi var sýning á 

afrakstri nemenda. Þar sem hóparnir voru tveir mættu þeir til að byrja með annan hvern 

dag og stóð hver lota hjá hópunum yfir í 3-4 klukkutíma. Undir lok námskeiðs var 

áhuginn það mikill að flæði á milli hópanna varð meira, sumir mættu jafnvel hvern 

einasta dag. Síðasta lotan var mun lengri en þær fyrri eða allt að 5 klukkutímar þar sem 

erfitt var að hætta vegna mikils áhuga þátttakenda. 

 

4.4.1 Lota 1  

Í fyrsta skiptið hittist allur hópurinn saman í félagsmiðstöðinni og fór sameiginlega yfir 

skipulag námskeiðsins. Hópurinn kom sér vel fyrir í einu horni með sófum og borðum. 

Sjálf kannaðist ég við nokkur andlit en fékk þátttakendur til að kynna sig og segja um 

leið hverra manna þeir eru. Þeim fannst gaman að heyra að sjálf væri ég fædd og 

uppalin á Hornafirði. Einn drengurinn fékk mig til að brosa breitt þegar ég sagði deili á 

mér og hann komst að því að ég væri einungis ári yngri en móðir hans, ég sem var bara 

alls ekkert svo kerlingaleg.  

    Í þessari lotu var fyrsta innlögn og umræður um endurnýtingu og möguleikar 

aðferðarinnar ræddirr. Nokkrar bækur um endurnýtingu á fatnaði (sjá viðauka II) lágu á 

borðum og þátttakendur glugguðu í þær. Skemmtilegar umræður sköpuðust um þær 

hugmyndir sem í bókunum eru sem og almennt um endurnýtingu. Flest þeirra höfðu 

lítið sem ekkert hugað að endurnýtingu en nokkrir höfðu tileinkað sér þann 

hugsunarhátt að einhverju leyti og prófað sig áfram í endurnýtingu á fatnaði. Greinilegt 

var á þessum fyrsta tíma að áhuginn var mikill og margar hugmyndir litu dagsins ljós. 

Þó hófst hin eiginlega hugmyndavinna ekki fyrr en í næstu lotu þegar þátttakendur 

fengu að skoða þann efnivið sem þeir höfðu úr að moða.     

 

4.4.2 Lota 2 

Í lotu tvö mættu hóparnir, hvor fyrir sig, í textílstofu grunnskólans. Aðstaðan þar er líkt 

og áður sagði öll til fyrirmyndar og gott pláss til að athafna sig. Áður en þátttakendur 

mættu reyndi ég að skapa umhverfi sem var eins mikið í anda verkefnisins og ég gat. 

Fatnað og textílefni sem við vorum komin með lagði ég á tvö borð. Nokkrar flíkur og 

gardínur hengdi ég upp á herðatré og kom þeim fyrir framan á skápum við enda 

borðanna tveggja. Á öðrum borðum lágu fyrrnefndar bækur um endurnýtingu sem og 
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nokkur tískublöð. Í þessum tíma komu þátttakendur einnig með meiri efnivið og bættu 

á borðin.  

    Í upphafi tímans leyfði ég þátttakendum að ganga um, skoða og snerta efniviðinn. 

Síðan settumst við öll niður við borð og ræddum komandi verkefni. Ég útdeildi áætlun 

og við ræddum hana í sameiningu. (Sjá áætlun í viðauka II) Fyrsta verkefnið var til 

þess gert að opna sýn þeirra fyrir heimi sníðagerðar og hvernig fatasnið eru byggð upp, 

en upphaflega hugmyndin var sú að stúlkurnar myndu gera sér eitt pils til að kynnast 

sníðagerð og drengirnir jafnvel stuttbuxur. Fyrsta mál á dagskrá var að taka mál hvert 

af öðru, ég sýndi þeim hvernig það er gert og svo unnu þau saman tvö og tvö, tóku mál 

hvert af öðru. Ég fylgdist með hjá öllum, gekk á milli þeirra og leiðbeindi ef þess þurfti. 

Því næst fórum við sameiginlega yfir þá máltöflu sem við höfðum við hendina, en hún 

er eftir sænskum stöðlum og fengin úr bók sem Ásdís Jóelsdóttir þýddi, Snið og 

sniðteikningar: Kvenfatnaður (Inger Öberg & Hervor Ersman, 1999/1985) Út frá því 

spunnust fróðlegar umræður um það hvernig og hvort eitthvert eitt vaxtarlag er 

eðlilegra en annað. Sumir voru feimnir við sín mál og því lagði ég mikla áherslu á það 

að öll værum við mismunandi, við erum öll falleg á okkar hátt, það getur enginn sagt 

okkur hvers vegna eitthvert ákveðið vaxtarlag er fallegra eða ljótara en annað. Ég var 

ánægð að sjá og heyra hversu meðvituð þau voru um þessi mál. Skemmtilegt var að 

heyra drengina tala til stúlknanna, þeir lofuðu þær og töldu þær allar fallegar eins og 

þær eru.  

    Eftir þessar líflegu umræður teiknuðu þátttakendur hugmyndir sínar á líkamsform 

sem ég útdeildi. Eftir á að hyggja hefði ég átt að velja eðlilegri myndir, en á öðru 

blaðinu sem ég útdeildi eru frekar staðlaðar tískuteikningar af leggjalöngum konum. 

Flestar stúlknanna fóru vel af stað í þessu verkefni, teiknuðu áhugaverð pils og fóru því 

næst að skoða efniviðinn til að útfæra pilsið enn frekar. Nokkrar stóðu þó á gati og voru 

ekki tilbúnar til að vinna pils. Það fannst mér ósköp eðlilegt og hvatti þær þá til að 

hugsa vandlega hvað þær vildu gera í staðinn, sagði þeim að rölta um stofuna og skoða 

alla möguleika. Drengirnir fundu sér ekkert efni til að vinna stuttbuxur úr en þá langaði 

mikið til að gera hálsbindi sem ég leyfði þeim að gera. Því næst hjálpaði ég hverjum og 

einum að útfæra sínar hugmyndir. Við tókum upp grunnsnið og útfærðum það eða 

bjuggum til ný snið eða nýttum gömul pils eða gallabuxur, allt eftir hugmyndum hvers 

og eins. Allir náðu að byrja á sinni fyrstu flík í þessum tíma. 
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Mynd  4 – Mikill áhugi og vinnusemi 

 

4.4.3 Lota 3 

Í þriðju lotu fann ég strax að ég var búin að tengjast þátttakendum góðum böndum. Þau 

gengu öll brosandi inn í stofuna, heilsuðu fallega og fengu sér sæti. Ég byrjaði á því að 

þakka þeim fyrir síðasta tíma og lýsa ánægju minni yfir því hversu allt gekk vel og 

hversu frjó og skemmtileg þau væru. Því næst komum við öllum okkar efnivið fyrir líkt 

og í síðasta tíma, þátttakendur náðu í vinnuna sína og hófust handa. Upp frá þessum 

tíma var ekkert sem stoppaði sköpunarkraft þeirra, þau voru öll komin á mikið flug og 

héldu ótrauð áfram. Ég gekk á milli þeirra allra og athugaði stöðu hvers og eins, vinnan 

gekk eins og í sögu og klukkutímarnir flugu frá okkur. Í þessari lotu fylgdist ég vel með 

verkkunnáttu þeirra og leiðbeindi þeim ef ég sá að þau gætu farið einfaldari eða betri 

leiðir. Flest höfðu þau fína verkkunnáttu en það góða við þau var að þau voru óhrædd 

við að spyrja og leita sér hjálpar, sem mér finnst mikill kostur.  
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Mynd  5 – Föt eru mannsins megin 

 

4.4.4 Lota 4, 5 og 6 

Næstu þrjár lotur gengu vægast sagt eins og í sögu, þátttakendur voru allir til 

fyrirmyndar og hugmyndir breyttust í flíkur á mettíma. Við skemmtum okkur öll 

konunglega, hlógum mikið og höfðum gaman af samveru hvers annars. Drengirnir voru 

ötulir við að koma okkur stúlkunum til að hlæja. Vinnuandinn var hreint út sagt 

magnaður, það voru allir að allan tímann enda var útkoman eftir því. Ég gekk á milli og 

aðstoðaði hvern og einn eftir þörfum. Stundum þurftu þau að bíða eftir aðstoð minni en 

á meðan gengu þau á milli og skoðuðu verk hvers annars og hjálpuðust að ef þess 

þurfti. Það var dásamlegt að sjá hversu vel þau öll náðu saman og hversu ötul þau voru 

við að hjálpa og hrósa hvert öðru. Þegar flíkur voru tilbúnar lét ég þau alltaf klæða sig í 

og sýna okkur hinum og hrósaði þeim óspart fyrir verkið, enda ekki annað hægt. Í 

þessum síðustu tímum var erfitt að hætta, enda sátum við að mun lengur við vinnu, 
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fram yfir þau tímamörk sem ég hafði gefið í upphafi. Í hefðbundinni kennslu er ekki 

hægt að leyfa sér slíkan munað en þar sem ég gat það vel á þessum tímapunkti gat ég 

alls ekki stöðvað þeirra góðu vinnu. Flest hver fóru langt fram úr sjálfum sér og héldu 

áfram að hanna og sauma. Það var hreint út sagt dásamlegt að fylgjast með þeim og sjá 

áhugann sem skein úr augum þeirra. Tvö síðustu kvöldin sátum við langt fram á kvöld. 

Næst síðasta kvöldið okkar áttu nokkrar stúlkur að mæta á fótboltaæfingu og tvær 

þeirra sögðu mér að þær langaði ekkert að fara á þessa æfingu því þær langaði miklu 

frekar að halda áfram að sauma. Þessar tvær stúlkur eru miklar fótboltadömur og stefna 

langt í þeirri íþrótt og fannst mér mikið til þess koma að þær vildu heldur halda áfram 

að sauma. Önnur þessara stúlkna hefur aldrei tekið textílval í unglingadeild og er nú að 

ljúka tíunda bekk. Ég var mjög hissa þegar hún tjáði mér það en verk hennar voru 

framúrskarandi, bæði hvað varðar frágang og hugmyndir. Það kom auðvitað ekki annað 

til greina en að hringja í fótboltaþjálfara þeirra og fá frí. Hann tók vel í það og var 

ánægður að heyra hvað þeim gengi vel á námskeiðinu. Ég fékk mikið þakklæti frá 

þessum stúlkum enda unnum við allt þar til ég beinlínis rak þær heim í háttinn svo þær 

yrðu nú hressar í skólanum og á námskeiðinu daginn eftir.   

    Í síðasta tímanum var mikið kapp lagt á það að ljúka við allt og það tókst með 

glæsibrag. En þátttakendur fengu ekki að fara heim með fötin sín því í hádeginu næsta 

dag var fyrirhugað að halda sýningu fyrir bæjarbúa á afrakstri námskeiðsins. Það er 

mikilvægt að tengja ytra samfélag við skólann og gefa nemendum tækifæri til að sýna 

afrakstur vinnu sinnar.  

 
Mynd  6 – Að mörgu er að hyggja 
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4.4.5 Sýning á afrakstri þátttakenda 

Það er veigamikill þáttur í öllu skólastarfi að nemendur finni að verk þeirra eru metin 

að verðleikum. Skólaverkefni eiga ekki bara heima innan veggja skólans heldur er 

mikilvægt að allir þeir sem vilja fái notið þeirra. Skólinn er opið samfélag og ætti að 

sýna það í verki. Í mínu tilviki kom ekkert annað til greina en að halda sýningu á 

afrakstri þátttakenda, gefa þeim tækifæri til að sýna hönnun sína og hugvit. Á hádegi 

föstudaginn 19. mars héldum við glæsilega sýningu í Nýheimum. Skólastjóri og 

kennarar voru svo væn að gefa þátttakendum námskeiðsins frí í skólanum til að geta 

sýnt afrakstur sinn. Skilningur þessara aðila var til fyrirmyndar.  

    Það var mikil spenna í hópnum þegar við hittumst tuttugu mínútum fyrir sýninguna. 

Stressið í hópnum leyndi sér ekki en ég var þess fullviss að þau myndu standa sig með 

prýði. Áður en hópurinn mætti var ég búin að fá að láni aðstöðu í skjalasafni 

Héraðsbókasafnsins þar sem ég kom fötum þeirra fyrir og þar gátu þau skipt um föt. 

Þangað inn leiddi ég svo hópinn, talaði rólega við þau og brosti breitt. Þau klæddu sig í 

með tregablandinni tilfinningu en ég reyndi að hughreysta þau og sagði þeim að engu 

væri að kvíða. Það var mögnuð stemning sem myndaðist inni í skjalasafninu og efa ég 

að álíka andrúmsloft hafi myndast þar inni áður. Stúlkurnar titruðu á beinunum en 

drengirnir reyndu að hugreysta þær með orðum eins og „æi hættiði þessu væli“, 

„common, látið ekki svona“, „þið verðið glæsilegar“, „nei vá, sjáið alla sem eru komnir 

til að horfa“. Ég er ekki viss um að þeir hafi hjálpa þeim mikið. En orð þeirra voru 

sönn, húsið fylltist af fólki og það var vægast sagt fólk úti um allt, sitjandi við öll borð 

og í sófum, standandi þar sem pláss var, í tröppum, uppi á pöllum og stóð jafnvel fyrir 

utan og kíkti inn um gluggana. Stemningin var vægast sagt frábær og frammistaða 

unglinganna til fyrirmyndar. Það var eins og þau hefðu ekki gert neitt annað. Tónlistin 

var lágstemmd en spennan magnaðist.  

    Þegar klukkan var rúmlega tólf hóf ég mál mitt og sagði nokkur orð. Ég þakkaði 

öllum gestum fyrir að sýna okkur þann heiður að mæta og þakkaði foreldrum og 

Hornfirðingum fyrir að ala af sér þennan glæsilega hóp sem ég var svo heppin að fá að 

vinna með. Ég þakkaði öllum sem hjálpuðu okkur á einhvern hátt fyrir alla aðstoðina 

og síðast en ekki síst þeim bæjarbúum sem voru svo vænir að gefa okkur fatnað og 

annan efnivið. Og þá hófst sýningin. Fyrsta stúlkan gekk inn eftir sýningargangi sem 

við vorum búin að útbúa. Sjálf stóð ég til hliðar við sýningarfólkið og lýsti fatnaðinum 

og sagði úr hverju hann var gerður. Allir sýningargestir tóku vel á móti þeim og 
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klöppuðu fyrir hverjum og einum á meðan og á eftir að hver og einn gekk um. Flestir 

þátttakendurnir komu fram tvisvar og sum jafnvel þrisvar. Stemningin var mögnuð 

allan tímann, það var mikið lófaklapp og bros hvert sem litið var. Stundum heyrðust 

jafnvel setningar líkt og „nei sko, gömlu eldhúsgardínurnar mínar“, eða „vá aldrei hefði 

mér dottið í hug að gera svona flottan kjól úr bolnum mínum“, eða „kjóll úr 

gallabuxunum mínum, ja hérna hér“. Þegar allir höfðu sýnt hönnun sína var hópurinn 

klappaður upp og gekk fylktu liði gegnum salinn, stolt af sínum verkum og eigin 

framkomu. Eftir sýningu komu allir þátttakendurnir fram og foreldrar og aðrir 

sýningargestir gengu á milli nemenda og skoðuðu fatnaðinn og hrósuðu þeim mikið. 

Mamma einnar stúlkunnar sem tók þátt í námskeiðinu kom að máli við mig og þakkaði 

mér fyrir góðan tíma en dóttir hennar hafði tjáð henni að hún væri búin að finna sína 

lífsfyllingu og ætlaði svo sannarlega að læra hönnun í framtíðinni. Amma þessarar 

sömu stúlku tjáði mér einnig ánægju sína á námskeiðinu, var virkilega ánægð með 

vinnu barnabarns síns og sagði þetta hafa opnað stúlkunni nýja sýn og hamingju. Eftir 

myndatöku og spjall var komið að því að kveðja hópinn en það gerði ég með trega og 

kökk í hálsi, nokkur tár runnu niður kinnar enda frábær tími kominn að endapunkti.   

 

   
Mynd  7 - Sýning á afrakstri þátttakenda 
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Á vefsíðunni http://picasaweb.google.com/hermannsson má sjá myndir af öllum 

þátttakendunum og afrakstri þeirra, undir albúminu Sýning á afrakstri nemenda. 

 

4.5 Í lok námskeiðs 

Í lok námskeiðs er mikilvægt að setjast niður og skoða og ígrunda allt ferlið. Áður en 

námskeiðið hófst komu nokkrir aðilar að máli við mig og lýstu yfir ánægju sinni með 

þá tilraun sem ég ætlaði að gera meðal unglinga staðarins. En þessum aðilum fannst ég 

einnig nokkuð brött og sögðu mér að taka það ekki persónulega ef afraksturinn yrði 

ekki sá sem ég óskaði. Þessi orð lét ég ekki á mig fá því ég veit að með réttu hugarfari 

og hvatningu er hægt að fá meira út úr nemendum en nokkurn gæti órað fyrir. 

Unglingar eru skapandi og óhræddir við að prófa sig áfram og leyfa eigin sköpunargáfu 

að njóta sín. Í raun er það órjúfanlegur hluti kennslunnar að kennarar hafi trú á 

nemendum sínum og sýna þeim það í verki. Það er einnig mikilvægt að kennari hugi að 

umhverfi skólastofunnar, að hann byggi upp hvetjandi umhverfi og andrúmsloft. Svo ég 

segi eins og Eisner þarf kennari að haga sér líkt og „umhverfishönnuður“, skapa 

aðstæður sem vekja löngun hjá nemendum til að læra. (Elliot W. Eisner, 2002, bls. 47) 

Ég tel að mér hafi tekist að byggja upp hvetjandi vinnuumhverfi en þátttakendur 

námskeiðsins sýndu mikinn áhuga á viðfangsefninu, sýndu frumkvæði og leyfðu 

sköpunarkrafti sínum að blómstra. 

    Efniviðurinn er veigamikill hluti í endurnýtingu og einnig hvernig nemendur vinna 

með hann. Við vorum svo heppin að fá nóg af góðum efniviði sem þátttakendurnir 

unnu vel úr, þau nýttu hverja einustu spjör og efnabúta. Það var virkilega áhugavert að 

fylgjast með allri þeirra vinnu en öll sýndu þau mikið sjálfstæði og leyfðu hugmyndum 

sínum að njóta sín með frumkvæði að leiðarljósi. 

    Af áhuga þátttakenda að dæma er greinilegt að mér tókst að ná til þeirra. Flest fóru 

þau á kostum og unnu fallegar og góðar flíkur sem ég er fullviss um að þau eigi eftir að 

nota. Nú, nokkrum vikum eftir að námskeiðinu lauk eru bæjarbúar enn að ræða 

afrakstur þátttakendanna sín á milli. Flest hafa þau sést á gangi í fötunum, nota þau 

jafnt við hátíðleg tækifæri sem og hversdags. Það sem ég ætlaði mér að fá út úr 

námskeiðinu tókst svo sannarlega og er ég þakklát öllum þeim sem hjálpuðu mér að 

láta það verða að veruleika. Í dag sé ég að það er mikill möguleiki fólginn í 

endurnýtingu og mun ég svo sannarlega hafa það að leiðarljósi í leik og starfi allt mitt 

líf.  
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5. Lokaorð 

Í undirheiti þessa lokaverkefnis spyr ég hvort endurnýting í textílkennslu sé raunhæfur 

möguleiki eða draumórar. Þróunarverkefnið í heild sinni hefur leitt það í ljós að 

endurnýting í textílkennslu er raunhæfur og spennandi valkostur.  

    Í öllu skólastarfi er mikilvægt að námsefnið sem kennarar velja að kenna tengist fyrri 

reynslu nemenda. John Dewey og Elliot W. Eisner telja mikilvægt að skólasamfélagið 

endurspegli ytra umhverfi þess og barnið sem nemandi sé í brennidepli. Mikilvægt er 

að skapa gott umhverfi sem hvetji nemendur áfram í allri sinni vinnu. Það er margt í 

umhverfi okkar sem hægt er að styðjast við í kennslu sem til að mynda textílkennarar 

geta nýtt sér. Breyttar aðstæður í þjóðfélagi okkar í dag kalla á breyttan hugsunarhátt og 

er endurnýting á fatnaði og öðrum textíl álitlegur möguleiki í kennslu textílmenntar. 

    Unglingastig í grunnskóla er heillandi og þar má finna marga skapandi einstaklinga. 

Unglingarnir hafa ef til vill ekki fengið nægilega örvun á sköpunarkrafti sínum og því 

er ekki seinna vænna en að hefjast handa. Endurnýting í textílkennslu hefur sannarlega 

áhrif á sköpunarþátt nemenda, en kemur einnig inn á handverk og hönnun sem eru 

einna veigamestu þættir í textílkennslu. List- og verkgreinakennsla hefur mikil áhrif á 

nemendur. Hún hjálpar þeim að efla ímyndunarafl sem og verða meðvituð um eigið 

umhverfi. Í nútíma samfélagi er stöðugt verið að leita að skapandi einstaklingum með 

nýsköpun að leiðarljósi og ekki er hægt að neita því að list- og verkgreinar hjálpa okkur 

að ala upp slíka einstaklinga. 

    Íslenskt samfélag hefur breyst mikið undanfarna áratugi. Áður fyrr var trúin á 

skapandi afl ekki eins mikil og í dag. Skapandi einstaklingar hafa mikil áhrif á 

umhverfið allt í kringum sig og skapa um leið skemmtilega og gefandi menningu. En 

slík menning sprettur ekki upp á einni nóttu, það er margt sem liggur að baki einu 

menningarsamfélagi. Sagnahefð á Íslandi er gömul og rótgróin og tungumál okkar á sér 

langa og merka sögu. Landið hefur alið af sér marga merka listamenn á ritvellinum 

enda hafa þeir sterkan grunn til að byggja á. Saga sjónlista er ekki eins rótgróin og saga 

ritlistar. Menning er alltaf í mótun en í dag er mikill meðbyr með skapandi 

einstaklingum. Skólasamfélagið á að nýta sér þennan meðbyr og byggja upp hvetjandi 

umhverfi fyrir þá skapandi einstaklinga sem innan þess eru.  

    Að lokum langar mig að gera orð Ken Robinson að mínum en hann er fyrrverandi 

prófessor og virtur fræðingur á sviði sköpunarþáttar í skólastarfi. Robinson telur að öll 

séum við fædd með mikla sköpunarhæfileika en því miður virðast skólarnir með sinni 
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íhaldssömu stefnu og uppbyggingu drepa þennan sköpunarhæfileika niður hægt og 

rólega. Sköpun í menntun er jafn mikilvæg og lestur og lestrarkunnátta og þetta tvennt 

á að nálgast með sömu virðingu. Til að styrkja sköpunargáfu verðum við að vera 

óhrædd við eigin vankanta og þora að gera mistök og er það meðfæddur hæfileiki barna 

sem hið íhaldssama skólakerfi brýtur niður. Sem fullorðnir einstaklingar þorum við 

ekki að gera mistök og í raun megum við það ekki. Það er mikilvægt að við horfum til 

framtíðar og þeirra kynslóða sem við erum að ala upp, við eigum ekki bara að ala upp 

góða verkamenn heldur einnig skapandi hugsuði. Við verðum að líta á heildarmyndina í 

uppeldi svo komandi kynslóðir geti tekist á við framtíðina með sterkt ímyndunarafl og 

nýsköpun að leiðarljósi. (Ken Robinson, 2006) 
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Viðauki I 

Áhugaverðar heimasíður er tengjast endurnýtingu á fatnaði og öðrum textíl: 

• http://www.ethicsgirls.co.uk/recycledfashion 

• http://www.junkystyling.co.uk/ 

• http://www.goodone.co.uk/ 

• http://www.lmb.co.uk/ 

• http://www.fromsomewhere.co.uk/ 

• http://www.traid.org.uk/ 

• http://www.emmeline4re.co.uk/ 

• http://www.ebay.com/ 
 

Áhugaverðar bækur um endurnýtingu á fatnaði og öðrum textíl: 

• Faith and Justina Blakeney, Anka Livakovic & Ellen Schultz. (2006). 99 ways 
to cut, sew, trim and tie your T-shirt. New York, Potter Craft. 

• Faith Blakeney, Justina Blakeney & Ellen Schultz. (2007). 99 ways to cut, sew 
and deck out your denim. New York, Potter Craft.  

• Faith Blakeney, Justina Blakeney & Ellen Schultz. (2008). 99 ways to cut, sew, 
tie and rock  your scarf. New York, Potter Craft 

• Faith & Justina Blakeney. (2009). Refashioned Bags, upcycle anything into 
high-style handbags. New York, Potter Craft 

• Megan Nicolay. (2006). Generation T, 108 ways to transform a T-shirt. New 
York, Workman Publishing. 

• Megan Nicolay. (2009). Generation T: beyond fashion, 120 new ways to 
transform a T-shirt. New York, Workman Publishing. 

• Sonya Nimri. (2007). Just for the frill of it. New York, Watson-Guptill 
Publications.  
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Viðauki II 

Hér gefur að líta áætlun og skipulag á tveggja vikna námskeiði með 10 þátttakendur í 

hóp. Hver hópur fær 6 skipti og hver lota er um 3 klukkutímar í senn. Þessu skipulagi 

má vitanlega breyta eftir þörfum. 

Lota 1 - Innlögn, vangaveltur um endurnýtingu og hönnun. Skoða blöð og bækur og 

ræða skipulag. Umræður um verkefnið og bakgrunn þátttakenda, hvað vilja þau fá út úr 

verkefninu, hvernig vinna að því og hvað læra af því? Hverjar eru þeirra væntingar? Ef 

kennari hefur gert sýnishorn eða á góðar hugmyndir er gott að sýna þær í þessum fyrsta 

tíma til að koma hugarferli þátttakenda af stað. Minna þátttakendur á að mæta með 

efnivið í næsta tíma. 

Lota 2 - Fyrsta verkefni; máltaka, stutt kynning á sníðagerð, vinna við fyrstu flík/pils. 

Teikningar á hugmyndum nemenda og útfærslur á þeim. 

Skoða sameiginlega þann efnivið sem á að nýta í verkefninu. 

Lota 3 - Vinna við flík, hönnunarferli vonandi komið vel af stað og hægt að hefja 

saumaskap. Samræður í upphafi tíma við hvern og einn nemenda, skoða stöðu þeirra, 

hvert þau stefna og hvernig þau ætla að fara að. 

Lota 4 - Sjálfstæð vinna nemenda, kennari hjálpar hverjum og einum og er til staðar 

fyrir alla 

Lota 5 - Áframhaldandi vinna við flík, sjálfstæð vinna nemenda. 

Lota 6 - Síðasti tíminn, lokahönd lögð á flík(ur). 

Farið yfir ferlið, skoða með hverjum og einum hvernig gekk og hvað hefði mátt gera 

betur.  

Sýning á afrakstri nemenda 
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