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Ágrip

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Ed. prófs í grunnskólakennarafræðum með áherslu
á textíl og skiptist það í greinagerð og kennsluverkefni. Í greinagerðinni er fjallað um
þroska og skynjun barna upp að tveggja ára aldri. Sérstaklega er skoðað hvernig sjón,
snerting og heyrn þroskast í samhengi við hreyfiþroska. Hvernig þessir þættir fléttast
saman og hvernig hægt er að örva þá. Skoðað er mikilvægi þess að börn kynnist bókum
snemma á ævinni og hvernig þær bækur ættu helst að vera til að örva skynfæri
barnanna. Fjallað er um fjölbreytileika mjúkra barnabóka og möguleikana sem slíkt
leikfang býður uppá. Viðfangsefni kennsluverkefnisins er gerð mjúkrar barnabókar og
miðast við valáfanga í textíl á unglingastigi þar sem hönnun og hugmyndaflæði er
mikilvægt. Verkefnið tekur á mörgum áfangamarkmiðum í textíl við lok 10. bekkjar
vegna fjölbreytileika þess. Meðfylgjandi er gróf verkáætlun og hugmyndalisti til að
hjálpa nemendum að komast af stað. Í viðauka eru myndir af fullkláraðri bók.
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Formáli
Greinagerð þessi, ásamt kennsluverkefni er lokaverkefni til B.Ed. gráðu í
grunnskólakennarafræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er vægi hennar
10 einingar (ECTS).Fæðing þessa verkefnis var mjög sársaukafull sökum ýmissa
hindranna sem urðu á förnum vegi. Ég vil þakka móður minni Pálínu Þorsteinsdóttur
fyrir að hafa eitt mörgum tímum í að ræða verkefnið, lesa yfir texta, hvetja mig áfram
og veitt mér hvers kyns hjálp þegar ég þurfti á því að halda.
Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur
Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt
þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri
eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka
öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því
sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.

Reykjavík, ____.__________________ 20__

_________________________________

_________________________________
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Inngangur
Stórkostlegt er að fylgjast með þroska barna frá fæðingu og upp að tveggja ára aldri.
Þau eru eins og litlir vísindamenn sem læra af umhverfinu, hlutunum í kringum sig og
hegðun sinni. Börn nota skynfæri sín til að upplifa heiminn á sinn hátt og er
nauðsynlegt að sýna þolinmæði svo þetta mikilvæga þroskastig sé ekki tekið af þeim.
Börn þurfa tíma til að skynja og meðtaka hluti í umhverfi sínu. Ekki er hægt að gera það
fyrir þau, en hægt er að aðstoða þau með því að tryggja að umhverfi þeirra sé
hvetjandi og nauðsynlegir hlutir séu til staðar sem örva skynfærin. Þrátt fyrir að hægt
sé að nota ýmsa hluti til örvunar eru þroskaleikföng mjög vinsæl og mikilvæg til að
þjálfa snertiskyn, sjón, heyrn og hreyfigetu barnsins.
Bækur eru stór þáttur í lífi fólks þrátt fyrir tölvuvæðingu og því mikilvægt að börn
læri að umgangast þær sem fyrst. Bækur eru frábærar á svo margan hátt. Að lesa bók
saman er góð stund fyrir bæði foreldra og barn en einnig er mikilvægt fyrir barnið að fá
tækifæri til að kynnast bókum á sinn hátt og þess vegna er mjúk taubók mjög gott
þroskaleikfang. Taubækur eru sérstaklega gerðar til þess að barnið geti dundað sér án
stöðugs eftirlits auk þess að bjóða uppá möguleika á mismunandi áferð, ýmsum
aukahlutum sem hægt er að fikta í og jafnvel hlutum í þrívídd.
Í þessari greinargerð verður skoðað hvernig skynfæri barna þroskast og hvernig
samspil hreyfigetu og skynfæra er. Athugað verður hvaða skynfæri barnið notar helst
við leik og hvernig hægt er að örva þann þroska. Með mjúkum bókum eru slegnar tvær
flugur í einu höggi þar sem börn læra að njóta þess að vera með bók en um leið eru
skynfærin örvuð.Þær upplýsingar sem þessi rannsóknarvinna gefur eru svo nýttar í
kennsluverkefni á unglingastigi í grunnskóla sem byggist á hönnun mjúkrar taubókar
fyrir ungabörn.
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Þroski hreyfigetu barna upp að tveggja ára aldri
Börnin stækka og þroskast á svo miklum hraða að stundum má ímynda sér að einn
daginn verði þau búin að taka fram úr þeim fullorðnu. Það gerist svo margt á stuttum
tíma að hver dagur er upplifun. Börn taka mjög stórt stökk í hreyfiþroska frá þriggja
mánaða og upp að tveggja ára aldri. Flestir rannsakendur vilja skipta hreyfiþroska í
annars vegar fínhreyfingar og hins vegar grófari hreyfigetu (Lighthfood, Cole og Cole,
2009:168). Fyrst eru það grófu hreyfingarnar sem ráða ríkjum en með tímanum fer
barnið að læra á líkamann og æfa sig í þeim fínni, þar til það hefur algjöra stjórn á
hreyfingum sínum. Nýr einstaklingur þarf að tileinka sér þrennt til að ná tökum á
hreyfigetu sinni. Hann þarf að hafa stjórn á vöðvum til að skapa hreyfinguna, hafa getu
til að halda stöðu og jafnvægi auk þess að geta metið aðstæður í umhverfi sínu til að
reikna út hvað gerist næst (von Hofsten, 2001:75). Þetta þroskaferli getur tekið
mislangan tíma hjá börnum en flest eru nokkuð fljót að ná tökum á hreyfingum sínum,
sérstaklega ef aðstæður og umhverfi barnsins eru hvetjandi.
Geta mannsins til að þróa fínhreyfingar og nota ýmis áhöld er einstök í lífríkinu. Til
fínhreyfinga flokkast þróun og samhæfing minni vöðva líkamans sem gegna mjög
mikilvægu hlutverki eins og að stjórna fingrum og hreyfingu augnanna (Lighthfood,
Cole og Cole, 2009:168). Börn eru misfljót að ná tökum á grunnfínhreyfingum.
Fínhreyfingar geta orðið mjög góðar ef haldið er áfram að æfa þær með aldrinum, en
einnig er auðvelt að tapa niður ákveðinni hæfni á því sviði ef engin örvun á sér stað í
langan tíma.
Það tekur barnið fyrstu sex mánuði ævinnar að uppgötva að hendurnar eru partur af
líkama þess og að það geti stjórnað þeim (Leach, 2010:289). Um sex mánaða aldurinn
er barnið farið að kunna að teygja sig eftir hlut sem því er réttur með annarri hendi og
nota hina höndina ef því er réttur annar hlutur. Ef þriðji áhugaverði hluturinn býðst
getur barnið lent í erfiðleikum, því það er ekki búið að læra að leggja einn hlut frá sér til
að taka þann næsta (Segal, 1985a:135). Eftir sex mánaða aldurinn fer hreyfiþroskinn að
breytast í þroska fínhreyfinga. Barnið byrjar þá að nota báðar hendur til að taka upp
stóra hluti, allan lófann til að reyna að ná upp minni hlutum en þessar hreyfingar eru
fljótar að þroskast og eftir um það bil mánuð er barnið farið að taka upp litla hluti
einungis með fingrunum (Leach, 2010:291).
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Þroski líkamlegrar færni sést mjög vel hjá börnum á fyrstu tveimur árunum, þegar
þau læra að ýta eða toga í hluti, príla upp um allt, fletta bók eða meðhöndla penna.
Allar þessar æfingar reyna á og þroska bæði almenna hreyfigetu og fínhreyfingar
barnsins. Mikilvægt er að gefa barninu tækifæri til að æfa þessar fínhreyfingar á
öruggan hátt með því að umgangast mjúkar taubækur, stóra blýanta og blöð eða
trépúsl. Þegar barnið meðhöndlar leikföng, klifrar í húsgögnum eða kannar heiminn á
sinn eigin hátt er það í raun að leggja grunninn að skilningi á þeirri þekkingu sem
framtíðin færir því (Ball, Bindler og Cowen, 2010:156-157). Barnið uppgötvar margt
sjálft en sumt er hægt að sýna því og þá mun það reyna að herma eftir, eins og að rúlla
bolta, toga sokka af eða fletta bók. Því meira sem fullorðnir taka þátt í leik barnsins á
forsendum þess, því hraðar lærir barnið (Leach, 2010:293).

Skynfæri barna upp að tveggja ára aldri
Barn fæðist með virk skynfæri og náttúrulega hæfileika til að nota þau. Auk þess hefur
barnið eðlislæga þörf fyrir að kanna umhverfið í kringum sig til að læra sem fyrst á
þennan nýja heim. Það er aðdáunarvert hve mikil samhæfing er strax frá upphafi í
annars óþroskuðum skynfærunum (Gibson. E. J., 1988:7). Nauðsynlegt er að barnið
læri að skilja og túlka það sem það skynjar. Það sér mismunandi andlit og finnur
mismunandi lykt en einungis með endurtekinni reynslu lærir barnið að skilja skilaboðin
sem skynfærin senda. Upp að eins árs aldri er bragðskyn ein helsta aðferð sem barnið
notar til að kanna heiminn. Barnið setur allt upp í sig um leið og það hefur hreyfigetu til
þess (Berger, 2008:136). Rannsóknir hafa sýnt að strax við þriggja til sex mánaða aldur
eru börn orðin mjög hæf í að meðtaka upplýsingar um hluti í umhverfi sínu og geta
metið útlit, virkni, staðsetningu og samhengi við daglegt líf (Rovee-Collier, 2001:35).
Mikilvægt er að þroska og örva hvert skynfæri fyrir sig en mikilvægustu upplifanirnar
eru þegar öll skynfærin eru notuð í einu. Sem dæmi má nefna brjóstagjöf en hún hefur
yfirleitt mjög róandi áhrif á barnið sem er þá að nota mörg skynfæri í einu, bragð,
snertingu, lykt og sjón (Berger, 2008:138).
Barn getur aldrei haft of mikinn tíma til að skoða umhverfi sitt. Það tekur hluti upp
og kastar þeim eða missir þá vísvitandi til að kanna hvað gerist. Það kreistir hluti og
smakkar á þeim, allt til þess að læra meira um eðli þeirra. Þannig áttar barn sig á því að
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ef það sleppir hlut þá dettur hann alltaf niður en aldrei upp, þó það skilji ekki hvers
vegna (Leach, 2010:401-402). Börn eru litlir vísindamenn að eðlisfari sem kanna
heiminn á sínum forsendum. Þess vegna er gott að leiðbeina þeim án þess að vera
markvisst að mata þau á upplýsingum (Leach, 2010:404). Barnið lifir í núinu fyrsta ár
ævi sinnar. Á þeim tíma öðlast það þroska til að meta hvernig aðstæður eru þá en
getur ekki sett í samhengi atburð sem gerðist í gær eða hvað mun hugsanlega gerast á
morgun (Leach, 2010:400).

Sjón
Sjónin er það skynfæri sem er minnst þroskað við fæðingu. Þrátt fyrir að barn opni
augun í móðurkviði, þá er þar ekkert að sjá, svo að augun fá ekki þá örvun sem þau
þurfa. Við fæðingu sér barn um það bil 10 – 75 sentímetra frá sér en sjónin þroskast
hratt þegar nauðsynleg örvun er komin og um tveggja mánaða aldur er barn farið að
horfa með meiri áhuga, sérstaklega á andlit fólksins í kringum sig. Til að byrja með
notar barnið einungis annað augað í einu til að ná fókus og eru þess vegna stundum
rangeygð eða krosseygð. Við 14 vikna aldur er heilinn orðinn fær um að nota bæði
augun í einu (Berger, 2008:137).
Ungabörn sjá skýrt það sem er í 20 – 25 cm fjarlægð frá þeim, allt sem er lengra í
burtu er óskýrt nema þau noti mikla einbeitingu og orku í að ná fókus og því færa
börnin frekar athyglina á það sem er inná skýra svæðinu. Ungabörn munu halda athygli
við einfaldan hlut sem er nálægt þeim þar til annað sem er í flóknara formi eða með
flóknari munstri nær athyglinni. Hugur barna er stilltur þannig að það flóknasta í
umhverfinu á athyglina hverja stund fyrir sig enda er heimurinn flókinn og mikilvægt
fyrir þau að læra á hann sem fyrst (Leach, 2010:138).
Skynjun með sjóninni er samspil margra þátta og getur mismunandi ljós, litir og lega
eða staðsetning haft mikil áhrif á það hvernig augað skynjar viðkomandi hlut. Áferð
getur líka haft mikið að segja um það hvernig útlínur koma fram. Ef línur með
mismunandi lögun skerast gerir augað ráð fyrir að þar sé útlína (Arcand ofl., 2007:263).
Rannsóknir sýna að börn byrja að átta sig á mismunandi lögun hluta eða umhverfis
strax á fyrstu tveim mánuðum ævinnar. Þau virðast einnig gera sér grein fyrir
mismunandi áferð hluta. Sá eiginleiki þroskast áfram en ekki er vitað nákvæmlega
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hvenær hann verður fullþroskaður (Arcand ofl., 2007:264). Ungabarn getur unað sér
lengi við að horfa á svarthvíta taubók, spjöld með munstrum eða skýrar myndir af
andliti ef það er fest í vögguna í góðri sjónlínu. En það sem barnið kann best að meta er
að skoða andlit fjölskyldu og vina, svo að allur sá tími sem fullorðnir gefa sér í hjal og
spjall er dýrmætur (Leach, 2010:198). Um sjö mánaða aldur fer barnið að hafa
áberandi meiri áhuga á smáatriðum í kringum sig eins og munstri á nýju teppi eða dóti
og reynir trúlega að kroppa í hlutinn eins og til að ná myndinni upp (Segal, 1985a:155).

Snerting
Börn bregðast við alls kyns snertingu. Ef móðir er stressuð bregst barnið öðruvísi við en
ef hún er alveg róleg, því snertingin verður önnur (Berger, 2008:138). Ungabörn hafa
líka ýmsar ósjálfráðar hreyfingar tengdar snertingu. Sem dæmi má nefna að ef eitthvað
snertir lófa þess þá grípur barnið þétt um það (Berger, 2008:139).) Um tveggja mánaða
aldur er barnið farið að vera með opna lófa tilbúið að grípa um eitthvað spennandi. Þá
getur verið upplagt að líma efnisbúta með mismunandi áferð á lítið prik og láta barnið
grípa utan um það. Þannig upplifir barnið mismunandi áferð og þroskar um leið
griptæknina (Segal, 1985a:65). Um leið og barnið er farið að stinga fingrunum uppí sig
má búast við að allt sem það nær í fari sömu leið og barninu finnst það ekki hafa
kannað hlutinn endanlega fyrr en búið er að smakka á honum (Leach, 2010:199).
Mikilvægt er að foreldrar sjái til þess að börn hafi aðgang að öruggum hlutum með
mismunandi áferð til að örva þroska þeirra og þekkingu um heiminn sem þau búa í
(Gibson, 1988:176). Mjög gott er fyrir foreldri að búa sér til tauhanska þannig að hver
fingur hafi mismunandi áferð, barnið grípur svo í fingurna og upplifir þannig
mismunandi áferð og stærð fingranna (Segal, 1985a:65). Þegar barnið um sex mánaða
aldur er búið að ná tökum á hreyfigetu handanna fer það að átta sig á því að hendurnar
eru upplagðar til að kanna heiminn með á fleiri vegu en bara til að grípa í hluti og færa
þá upp að munninum. Barnið byrjar að nota hendurnar til að snerta, strjúka og klappa,
til dæmis ef það liggur á teppi þá notar það hendurnar til að kanna áferð þess (Leach,
2010:289). Um ellefu mánaða aldur er algengt að börn fari að mótmæla ákveðinni gerð
áferðar til dæmis að þeim finnist sandur ógeðslegur. Ef barnið sýnir þessi viðbrögð
getur verið mikilvægt að leyfa því að prófa að umgangast mismunandi áferð í minna
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magni í einu. Til dæmis má setja smá sand í dós og leyfa barninu að skoða, smyrja
örlitlu jógúrti á fingur svo barnið geti fundið áferðina og svo framvegis. Ef reynslan
kemur í litlum skömmtum er barnið líklegra til að venjast áferðinni. Þar sem barnið
lærir svo mikið um heiminn í gegnum snertingu er mikilvægt að leyfa barninu að ganga
berfættu á eins fjölbreyttu undirlagi eins og kostur er, til þess að það öðlist reynslu og
þekkingu (Segal, 1985a:234).

Heyrn
Börn fæðast með nokkuð þroskaða heyrn og strax fyrstu dagana fer barnið að snúa
höfðinu eftir því úr hvaða átt hljóðið berst. Viðbrögð barnsins við hljóði fer eftir eðli
þeirra. Það kippist við og grætur ef óvænt hljóð verður til þess að því bregður eða líður
illa en taktfast hljóð getur virkað eins og hjartsláttur sem róar barnið (Berger,
2008:137). Á öðrum mánuði ævinnar er barnið farið að bregðast við mismunandi hljóði
á mismunandi hátt eftir því hvernig liggur á því þá stundina. Ef barninu líður illa er
líklegra að hljóð trufli það en ef það er í góðu skapi og afslappað munu aukahljóð hafa
minni áhrif. Vinalegar raddir fólks eru einu hljóðin sem barnið kann alltaf að meta óháð
skapi þess (Leach, 2010:204). Á þriðja mánuði er barnið farið að svara mismunandi
hljóðum sem fólkið í kringum það gefur frá sér. Það er farið að þekkja í sundur bros og
spjall, þannig að ef að einhver brosir til þess þá brosir það á móti og ef einhver talar við
barnið þá svarar það (Leach, 2010:206). Um fimm mánaða aldur er barnið farið að hafa
meiri áhuga á ýmsum hljóðum sem það framkallar og er oft búið að uppgötva
mismunandi hljóð sem það getur gefið frá sér með því að slá fingrum eða leikfangi fyrir
munninn á meðan það hjalar. Einnig eru mörg börn farin að njóta þess að hlusta á
taktfasta tónlist á þessum aldri (Segal, 1985a:120). Þegar börn eru að nálgast eins árs
aldurinn þá eru þau farin að hafa mikinn áhuga á alls kyns hljóðum og prófa að slá
einhverju í mismunandi hluti til að athuga mismunandi hljómgæði (Segal, 1985: 256).

Samspil hreyfigetu og skynfæra
Það er ekki nóg að hafa stjórn á hreyfingum til að geta kannað þennan nýja heim. Öll
skynfæri barnsins eru mikilvæg þar sem þroski og samspil skynfæra og hreyfigetu geta
breytt upplifun barnsins á sama hlutnum. Nauðsynlegt er fyrir ungabörn að fá tækifæri
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til að kanna hluti í umhverfi sínu til að þroska skynjun, hreyfingu og minni. Þegar börn
kanna heiminn með því að skoða, snerta og smakka á hlutum ásamt því að prófa að
stjórna þeim á ýmsan hátt eins og að toga, henda eða ýta læra börnin um eiginleika
efna og geta lært að þekkja í sundur ýmislegt. Þau leggja á minnið reynslu sína og nota
hana svo seinna til að meta aðstæður í framtíðinni. Þrátt fyrir að þetta sé talinn mjög
mikilvægur þáttur í þróun hreyfiþroska barnsins hefur lítið verið rannsakað hvernig
þetta hefur áhrif á hegðun barnsins (Corbetta, 2009:44). Hljóð eru mikilvægur þáttur í
að þroska öll skynfærin saman. Þegar barn er um átta vikna liggur það mikið á bakinu
en er farið að sprikla með höndum og fótum án þess að það séu meðvitaðar markvissar
hreyfingar. Ef hringla er sett í hönd barnsins þá heyrist allt í einu hljóð þegar það
spriklar. Það mun leita að uppruna hljóðsins með augunum og þannig uppgötva
hendurnar og samhengi hljóðsins og hreyfingar þeirra. Í framhaldi af þessari uppgötvun
mun barnið dunda sér við að skoða hendurnar og prófa ýmsar hreyfingar með þeim
(Leach, 2010:198).
Börn byrja á því að nota hendur og sjón í sitt hvoru lagi, koma við hluti án þess að
sjá þá og horfa á hluti án þess að snerta þá (Leach, 2010:199). Samspil sjónar og
hreyfigetu er mikilvægt þegar barn teygir sig eftir hlut og oft má greinilega sjá
framfaraskrefin hjá ungabarni þegar það þroskast á þessu sviði. Fyrst sér barnið
eitthvað spennandi, næsta verkefni er að teygja sig eftir því. Þegar barnið hefur náð
tökum á að staðsetja hlutinn og höndina þá nær það að snerta hlutinn en þarf þá að
kunna að grípa til að ná honum. Þegar gripið er komið á bara eftir að læra að hafa
stjórn á hlutnum og skoða hvernig hann virkar. Þegar þetta ferli er allt orðið gott er
barnið komið með þann þroska sem þarf til að geta skoðað það sem það vill í kringum
sig (Corbetta, 2009:45). Að ná taki á einhverju getur verið mjög flókið. Barnið þarf að
sjá hlut, átta sig á því hver hann er og hvort það vilji ná honum eða ekki. Það þarf að
meta fjarlægð og nota handahreyfingar til að nálgast hann, þá þarf að nota
fínhreyfingarnar til að ná taki á honum (Leach, 2010:199). Þrátt fyrir að mikið samspil
sé á milli þroska sjónarinnar og ákveðinna hreyfinga barnsins þá hefur sjónin mismikil
áhrif á aðrar hreyfingar. Til dæmis er munur á því hvort barnið er að teygja sig í átt að
hlut eða grípa utan um hann. Rannsóknir sýna að um leið og barn hefur öðlast
nægilegan hreyfiþroska til að stjórna handahreyfingum sínum verður ekki lengur
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nauðsynlegt fyrir það að sjá hendurnar. Sex mánaða gömul börn geta teygt sig og snert
hlut í myrkri ef hann gefur frá sér hljóð, er sjálflýsandi eða þau geta á einhvern hátt
gert sér grein fyrir staðsetningu hans. Þrátt fyrir þetta er mikilvægt að þroska sjón og
hreyfigetu saman því aðeins þannig getur barn kortlagt umhverfi sitt á réttan hátt
(McCarty ofl. 2001:973-984).
Fyrstu mánuði ævinnar er barnið ekki búið að ná tökum á að nota saman sjón og
hreyfingar en þá þarf barnið fyrst að þreifa á hlutnum til að meta hvernig best er að
taka hann upp (McCarty ofl. 2001:985). Barn sér einhvern hlut og slær í áttina að
honum en hefur ekki stjórn á hreyfingunni. Um fjögurra mánaða aldur er barnið farið
að nota sjónina til að meta staðsetningu hlutarins og nær þá frekar að hafa stjórn á
hreyfingunum (Berthier, Carrico, 2010:555). Barnið nær að teygja sig eftir hlutum en til
að byrja með er hæfileikinn til að aðlaga gripið eftir stærð, áferð eða lögun hlutarins
ekki nægilega góður. Um leið og barnið fær tækifæri til að skoða hlutina og skynja þá á
nýjan hátt er það fljótt að læra (Corbetta, 2009:44-45). Þegar barnið fer að ná hlutum
sem það teygir sig eftir upplifir það á jákvæðan hátt hvernig það nær að hafa vald á
eigin líkama og hafa stjórn á hlutunum (Leach, 2010:201). Við sex mánaða aldur hefur
sjónin þroskast nægilega mikið til að barnið geti metið aðstæður ef það sér bæði hönd
og hlut. Það getur þá metið hvernig grip hentar best til að taka hlutinn upp miðað við
stærð og form hlutarins (McCarty ofl. 2001:985). Þarna er barnið farið að njóta þess að
halda á hlutum og leika með þá auk þess sem það er farið að fylgjast vel með í kringum
sig og herma eftir með því að ýta eða henda einhverju eins og bolta (Leach, 2010:203).
Ekki er hægt að kenna barni samhæfingu hreyfingar og sjónar, það verður að byrja
þegar það er tilbúið en þá er hægt að flýta fyrir þroska með því að hafa til taks
áhugaverð og örvandi leikföng, gefa barninu tíma og athygli auk þess að hvetja það
áfram þegar vel gengur (Leach, 2010:201). Um sjö mánaða aldur fer barnið að skoða
hluti með meiri áhuga og átta sig á samhengi þess, það tekur upp kubb og skoðar hann,
tekur svo upp annan kubb sem lítur svipað út en er aðeins stærri. Þegar barnið er búið
að skoða báða kubbana og átta sig á samhenginu fer það að slá þeim saman eða raða
þeim (Segal, 1985a:156). Þegar barn er farið að skríða og standa upp við hluti eða
hreyfa sig á annan hátt fær það alveg nýja sýn á rými sem það er annars vant að vera í.
Allt í einu getur barnið farið að kanna heiminn á sínum forsendum, skoða hluti sem það
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áður sá bara úr fjarlægð en gat aldrei nálgast eða jafnvel uppgötvað nýja hluti með því
að ferðast um herbergið (Leach, 2010:400).
Samspil hreyfigetu og sjónar heldur svo áfram að þroskast og um átta mánaða aldur
er barnið farið að hafa stjórn á fjarlægð og staðsetningu auk þess að hafa góða stjórn á
hreyfingum sínum þannig að það getur náð þeim hlutum sem vekja áhuga þess í
nánasta umhverfi (Berthier, Carrico, 2010:555-556).

Leikföng til að þroska barnið
Þegar barnið leikur sér er það að uppgötva hvað það getur gert og æfir ákveðnar
hreyfingar. Á fyrsta árinu getur leikur verið allt sem hvetur barnið til að nota líkamann,
skynfærin og tilfinningar sínar, það sem þroskar hugsun og eykur skilning barnsins
(Leach, 2010:211). Til að barnið fái sem mest út úr leik sínum þarf að hafa til taks
fjölbreytt leikföng og hugsa um það hvers konar leikur hentar í hvert sinn miðað við
skap barnsins, en það getur breyst mjög snöggt (Leach, 2010:211). Þegar börn eru
komin með ákveðinn þroska má útbúa skynjunarkassa, það er kassi með alls konar dóti
sem hefur mismunandi áferð og eignleika. Barnið getur þá leikið sér að því að tæma
kassann og fylla hann aftur og um leið upplifað marga ólíka hluti (Segal, 1985:198). Það
er nauðsynlegt að foreldrar fylgist með leik barns síns svo þeir geti skipt út leikföngum
eða breytt umhverfi barnsins þannig að það læri sem mest (Leach, 2010:399). Þegar
barn fær nýjan hlut í hendurnar getur það eytt töluverðum tíma í að skoða hann en um
leið og það er búið að skoða hann í bak og fyrir hættir hann að vera áhugaverður en þá
getur verið nóg að breyta örlítið til. Þó það sé sambærilegur hlutur, en í öðrum lit, af
annarri stærð eða aðeins breyttu á formi getur það verið nóg til að barnið upplifi
hlutinn sem alveg nýjan og byrji uppá nýtt að skoða hann (Leach, 2010:213).
Um sjö mánaða aldur fer barnið að skoða leikföngin sín með miklu meiri áhuga og
leitar meira markvisst að svörum við ákveðnum spurningum. Hefur hluturinn bakhlið
og framhlið eða er þetta bolti sem er eins allan hringinn? Eru tveir hlutir fastir saman
eða er hægt að lyfta einum án þess að hreyfa hinn? Er hægt að breyta formi hlutarins
með því að kreista eða meðhöndla hann á annan hátt? Svona getur barnið velt sömu
hlutunum fyrir sér í langan tíma (Segal, 1985, 156). Leikföng eru lengur áhugaverð ef
þau eru ekki sífellt sýnileg. Þess vegna er gott að geyma leikföngin í kistum, hillum eða
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öðrum hirslum þannig að barnið horfi ekki á öll leikföngin sín allan daginn heldur geti
uppgötvað þau aftur reglulega (Leach, 2010:405). Um átta mánaða aldur fer að verða
mjög áhugavert að hella úr ýmsum ílátum og mánuði seinna mun verða spennandi að
fylla ílátið aftur. Einnig fer barnið að spá í af hverju það heyrir í flugvél en sér hana ekki
eða hvernig hægt sé að klappa gullfiskinum sem syndir fyrir innan glerbúrið (Segal
1985a:173-174).
Leikföng þroska mismunandi eiginleika og eru misgóð eftir gerð og tilgangi. Það eru
ýmsir þættir sem hægt er að hafa í huga og má sjá hvernig barnið uppgötvar eðli
þeirra. Sem dæmi má nefna að krókur og hringur virka saman, en tveir hringir ekki. Það
er þó hægt að þræða eitthvað skemmtilegt inn í hringina. Einnig er gott fyrir barn að
leika sér með leikföng þar sem þarf að ýta á eða toga í eitthvað (Leach, 2010:411-412).
Um sex mánaða aldur er barnið farið að þekkja ýmis hljóð og hluti sem það sér í
kringum sig. Það nýtur þess að leika sér með margs konar leikföng en sérstaklega þau
sem örva sjón, snertingu og heyrn allt í senn. Sem dæmi um þess háttar leikföng eru
bolti með mismunandi áferð, mjúkt leikfang með tístu inní eða lyklar (Segal,
1985a:137).
Þegar barnið hefur uppgötvað að hendurnar geta sagt því mikið um hlutinn sem það
kannar með þeim eykst áhuginn á að kanna áferð og lögun með fingrunum (Leach,
2010:289). Auðvelt er að búa til bolta úr mismunandi efnisræmum sem hentar vel fyrir
litlar hendur að grípa í og fjölbreytt áferð efnanna örvar snertiskynið. Einnig er hægt að
setja bjöllur eða einhvern annan hljóðgjafa innan í boltann sem mun auka ánægjuna af
leikfanginu til muna (Segal, 1985a:105). Sum börn eru hrædd við ýmis hljóð en flest
njóta þess að heyra hljóð í leikföngum eða hljóðfærum sem þau komast í. Það er
jákvæð örvun þegar barnið áttar sig á því að hreyfingar þess búa til hljóðið. Mikilvægt
er að börn hafi aðgang að leikföngum sem gefa frá sér hljóð við ákveðnar aðgerðir, eins
og ef ýtt er á réttan stað, togað í spotta eða dótið kreist (Leach, 2010:306). Leikföng
fyrir ung börn eru best ef þau eru einföld, létt, hafa fjölbreytni í formum, áferð og
innihalda hljóð þannig að barnið geti fengið örvun á sem fjölbreyttastan hátt og lært
sem mest í leiknum. Barnið byrjar á að ná taki á leikfanginu, skoðar það, þreifar á því
og setur það svo í munninn (Leach, 2010:214).
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„Litir, stærð, lögun, þyngd, hljóð og áferð er það sem skiptir mestu máli“ (Leach,
2010:214). Allt sem barn leikur sér með verður að vera öruggt og sterkt, því barnið
mun sjúga og naga allt sem það fær í hendurnar og hluturinn mun alltaf á einhverjum
tímapunkti detta í gólfið (Leach, 2010:214-215).
Lítið barn sem lærir að umgangast bók er að búa sig undir menntun í framtíðinni.
Myndabækur þurfa að vera með skýrum myndum af hlutum svo barnið geti bent á þá
og lært nöfn þeirra. Ef fullorðnir taka sér tíma til að skoða myndirnar með barninu og
tala um öll smáatriðin lærir barnið að lesa úr myndum sem er undanfari þess að lesa
orð.
Taubækur og harðspjaldabækur sem barnið getur leikið sér með án eftirlits eru
sérstaklega dýrmætar. Þá getur það dundað sér við að kanna eiginleikana án þess að
skemma neitt. (Leach, 2010:414).
Fyrir lítil börn eru bækur áhugavekjandi ef þær innihalda bjarta liti en eru einfaldar,
gjarnan með feluflipum. Gott er að hafa einhverja hluti í bakgrunni sem koma fyrir
oftar en einu sinni í bókinni, kunnuglega hluti eða dýr, sérstaklega ef bækurnar bjóða
upp á lestur með hljóðum, eins og hvað dýrin segja. Einnig finnst börnum oft
spennandi að lesa um daglega rútínu eins og matmálstíma eða háttatíma, en þegar þau
verða aðeins eldri verður enn skemmtilegra að lesa um það að sulla, rusla til, hoppa í
pollum og fleira í þeim anda.
Bækur sem hafa verkefni eins og að renna rennilás, ýta á tístu, færa hluti eða skoða
mismunandi upphleypta hluti (þrívídd) geta verið mjög spennandi og góðar fyrir þroska
barna. Ekki er algengt að allir þessir hlutir finnist í sömu bókinni en mikilvægt er fyrir
foreldra að safna að sér bókum sem reyna á mismunandi hæfileika barnsins (Segal,
1985b:191-192). Bækur með upphleyptum hlutum eða felumyndum á bak við flipa eru
líklegar til að verða í uppáhaldi hjá börnum, sérstaklega ef fullorðnir gefa sér tíma til að
skoða þær með þeim og benda á eða spyrja um það sem fyrir augu ber (Leach,
2010:306). Lestur bóka gefur tækifæri til þess að eiga saman notalega stund þar sem
nánd og samvera eru mikilvægur þáttur. Þar að auki lærir barnið mikið af því að skoða
bækur með fullorðnum (Segal, 1985b:190).
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Mikilvægi bóka fyrir ungabörn
Þar sem fyrstu kynni barna af bókum eru oftast af myndabókum eða svokölluðum
bendibókum sem eru margar hverjar einstök listaverk er upplagt að nota fallegar
barnabókmenntir til að kenna börnum að meta ólíkar útgáfur af myndlist og texta.
Fyrst bendir sá sem les á myndirnar og segir orðið en með tímanum fer barnið að
benda og reynir að segja orðið. Þessi aðferð kennir barninu mörg orð og fylgir henni
mikil málörvun (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:20-23).
Flest börn njóta þess jafn mikið að skoða myndabækur og að hlusta á sögu. Þær eru
góður undirbúningur fyrir lestur í framtíðinni. Myndir og orð eru bara mismunandi tákn
yfir sama hlutinn og með því að sitja með barni og skoða og tala um það sem fyrir augu
ber lærir það að lesa í myndirnar. Gott er að skoða öll smáatriði hverrar myndar, telja
hluti, velta fyrir sér litum og hvað er að gerast á myndinni (Leach, 2010:516). Smátt og
smátt fara börn að átta sig á því að það er samhengi á milli orða og mynda auk þess
sem þau fara að sjá suma hluti úr bókum í daglegu lífi og þekkja þá betur þess vegna. Í
hvert sinn sem bók er lesin aftur uppgötvar barnið eitthvað nýtt í sögunni eða
myndunum. Þegar barnið upplifir einhvern atburð sem það hefur lesið í bók er líklegt
að sú bók verði í uppáhaldi í nokkurn tíma (Segal, 1985c: 101).
Foreldrar nota mismunandi aðferðir til að lesa fyrir börnin sín. Sumir lesa söguna án
þess að stoppa og ræða myndir eða atburði og gera þannig ráð fyrir því að barnið fylgi
eftir. Aðrir lesa söguna rólega, stoppa reglulega til að ræða myndir, atburði og jafnvel
spá í hvað ætti að gerast næst. Auk þess er tekinn tími í að skoða og útskýra ný orð og
hugtök svo barnið auki orðaforða og skilning. Rannsóknir hafa sýnt að ef foreldrar lesa
fyrir börn sín með virkum hætti eykst málþroski og hugtakaforði barnsins mikið meira
en ef sagan er lesin án umræðna (Bjartey Sigurðardóttir, 2001:19). Misjafnt er hve
mikinn tíma foreldrar gefa sér til að lesa með börnunum sínum eða hve mikill áhugi er
á bókum á heimilinu. Þetta er þó mikilvægara en margir gera sér grein fyrir því að
viðhorf barna til bóka mótast fyrstu árin löngu áður en þau læra að lesa í skóla. Áhugi á
lestri og bókum er ekki meðfæddur heldur hafa heimili, leikskólar, dagheimili og aðrir
sem umgangast barnið á fyrstu árunum mikil áhrif á viðhorf barnsins (Sigrún
Guðmundsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir, 1979:11).
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Barnið upplifir lestrarstund með foreldri yfirleitt sem gæðastund þar sem barnið
upplifir öryggi, jákvæðar tilfinningar, nálægð og hlýju því þessa stund á barnið alla
athyglina (Erna Árnadóttir, 1995:49). Því miður hefur þessum gæðastundum
fullorðinna og barna fækkað með árunum vegna meiri hraða í samfélaginu og oft vinna
báðir foreldrar úti. Hér á árum áður var algengt að börn eyddu miklum tíma með afa og
ömmu og jafnvel bjuggu margar kynslóðir saman inni á heimilinu. Þá fengu börnin
meiri tíma með fullorðnum og lærðu sögur, ljóð og söngtexta með öllum þeim
orðaforða sem því fylgdi. Ef lítið er talað við börn umfram nauðsynlegar skipanir og
upplýsingar til að dagurinn gangi upp, verður erfitt fyrir þau að læra að lesa því þau
hafa ekki nægan orðaforða til að skilja heim bókmenntanna. Börn sem hafa
takmarkaðan orðaforða eiga erfiðara með að segja frá og tjá tilfinningar sínar því þau
hafa ekki þekkingu til þess (Sigrún Guðmundsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir, 1979:11).
Rannsóknir sýna að ung börn byrja á því að læra nafnorð og nota þau nær eingöngu
til að byrja með. Þegar þau hafa lært 50 – 200 orð byrja þau að mynda tveggja orða
setningar. Auðveldast er fyrir börnin að læra orð sem þau geta tengt beint við myndir
af hlutnum (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2004:8). Þegar börn alast upp við lestur bóka og
sagnalist öðlast þau meiri orðaforða og fá tilfinningu fyrir persónum í sögum og
kvæðum, hljómfalli bundins máls og uppbyggingarformi sagna (Sigrún Guðmundsdóttir
og Silja Aðalsteinsdóttir, 1979:11). Anna Þorgbörg Ingólfsdóttir talar um að þegar lesið
er fyrir börn læri þau ómeðvitað um mál og ritmál, þannig öðlast þau vitneskju sem er
forsenda læsis og er stór liður í almennri málörvun (2006:23). Með aukinni þekkingu og
tilfinningu fyrir sögum ná börnin að lifa sig betur inn í söguna og njóta þess betur að
lesa. Þau börn sem ná að hverfa inn í atburðarrásina og verða virkir þátttakendur í
lestrinum með að lesa á milli línanna og nota ímyndunaraflið verða oft algjörir
lestrarhestar. En sá sem ekki hefur þekkingu til að upplifa textann sem annað en röð
orða fær litla eða enga ánægju út úr lestrinum (Bjartey Sigurðardóttir, 2001:18).
Með því að sitja kyrr og hlusta á sögur eru börnin að þroska með sér einbeitingu og
úthald sem er mjög mikilvægt fyrir framtíðina bæði í námi og vinnu. Ef börnin fá
jákvæða upplifun af bókmenntum frá upphafi er líklegra að þau kunni að meta góðar
bækur seinna á lífsleiðinni (Sigrún Guðmundsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir, 1979:12).
Persónur í barnabókum geta verið börnum margs konar fyrirmyndir, þær takast á við
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fjölbreytta reynslu og tilfinningar bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Þannig geta
bækur verið góð uppspretta uppbyggilegra umræðna sem hjálpa barninu að skilja
hvers konar hegðun er æskileg í samfélaginu (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:22).
„Við heyrum með eyrunum en hlustum með huganum“ segir Anna Þorbjörg
Ingólfsdóttir en hlustun er eiginleiki sem nauðsynlegt er að þjálfa því að með góðri
hlustun og einbeitingu er hægt að njóta lestursins til hins ýtrasta (2006:25).
Börn þurfa að læra á bækur, leiðir til að njóta þeirra og hvernig á að meðhöndla
þær. Með því að lesa fyrir barnið lærir það smátt og smátt að textinn er lesinn frá
vinstri til hægri, niður blaðsíðuna, að það sé byrjað fremst í bókinni og hver blaðsíða er
lesin þar til bókin er búin. Þetta er mikilvægt þrep í þroska barnsins í átt að læsi (Anna
Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:25). Að lesa smástund fyrir barnið daglega er einföld en
dýrmæt leið til að ýta undir þroska barnsins, auka þekkingu þess og leggja grunninn að
velgengni á skólagöngu (Erna Árnadóttir, 1995:51). „Lestur er lykill ekki satt? Lykill að
nýjum heimi“ var helsta slagorð á ári læsis, árið 1990, eins og Erna Árnadóttir talar um.
Hún talar einnig um að lestur örvi málþroska og ímyndunarafl sem jafnist á við að
rækta skynsemina. Lestur er kyrrðarstund sem er nauðsynleg á tímum hraða og stress
og ýtir undir sjálfsöryggi og kjark (1992:31)
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Lokaorð
Barnið skynjar heiminn í kringum sig í gegnum skynfærin og bregst við með hreyfingu
og hljóðum. Barn þarf að fá tækifæri til að upplifa sem fjölbreyttasta skynjun til að læra
sem mest. Þetta er fullyrðing sem hljómar mjög sjálfsögð þar sem þetta mundi flokkast
sem almenn þekking. Það kom höfundi því mikið á óvart hve erfitt það reyndist að
finna fræðilegar heimildir um efnið og virðist sem þetta hafi ekki mikið verið rannsakað
nýlega. Mikið er til af upplýsingum í hinum ýmsu handbókum til uppeldis um skynjun
barna og hvernig best er að örva hana en fæstar eru nægilega fræðilegar til að þær
teljist til löggildra heimilda. Auk þess eru margar af þessum bókum mjög gamlar sem er
einnig athyglisvert. Ætli uppeldisaðferðir og þekking á skynjun barna hafi ekkert breyst
síðust tuttugu árin? Það vakti einnig athygli höfundar að lítið sem ekkert má finna um
samhengi skynjunar og mismunandi áferð textílefna þrátt fyrir að það væri samþætting
sem mundi nýtast einstaklega vel. Það væri áhugavert að kanna frekar hvernig
framleiðendur þroskaleikfanga hanna þau með tilliti til þessara þátta og hvar þeir fá
sínar upplýsingar þar sem þær virðast ekki vera auðfundnar. Það verður þó að
viðurkennast að vegna óviðráðanlegra og erfiðra aðstæðna í fjölskyldu höfundar náðist
því miður ekki að kanna alla þætti sem voru upphaflega skipulagðir.
Greinagerð þessi var ætluð til að afla upplýsinga um hvernig skynfæri barna upp að
tveggja ára aldri þroskast og hvernig hægt er að örva það þroskaferli með mjúkri
taubók. Hönnun taubókar fyrir barn krefst mikillar hugmyndavinnu og hægt er að
blanda saman mörgum aðferðum við gerð hennar. Í slíkri bók býðst tækifæri til að vera
með mismunandi áferð, felumyndir, bönd til að toga í, tölur til að hneppa, rennilás,
bæði franskan og venjulegan, hljóðgjafa auk margra annarra þátta eftir því hvað
hugmyndaflugið býður uppá. Þess vegna er það tilvalið kennsluverkefni fyrir nemendur
á ugnlingastigi til að ýta undir sköpun og rifja upp allar aðferðir sem þeir hafa lært á
fyrri árum.
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Kennsluverkefnið „Skynjaðu og upplifðu í heimi textíls“
Bækur eru mjög mikilvægur þáttur í lífi flestra þar sem skólaganga og þekkingaröflun
byggist mikið á lestri og umgengni við bækur. Þess vegna er mikilvægt að barn fái að
kynnast bókum og umgangast þær frá upphafi ævi sinnar. Barn upplifir heiminn í
gegnum skynfærin og lærir hvernig hlutirnir virka með því að skynja umhverfi sitt.
Hægt er að örva þessa skynjun með því að veita barninu aðgang að breytilegu umhverfi
og leikföngum sem reyna á mismunandi skynfæri. Auðvelt er að nota textíl til að skapa
fjölbreytileika í leikföngum og felst þetta verkefni í að hanna og sauma mjúka taubók
fyrir yngstu börnin.
Áhugi á list- og verkgreinum er að aukast í íslensku samfélagi og hafa áherslur á því
sviði aðeins breyst undanfarin ár. Að sjálfsögðu er það mismunandi á milli skóla en
algengt er að nú sé áhersla meira á sköpun og endurnýtingu en áður var. Sumir skólar
bjóða uppá sérhæfða valáfanga á unglingastigi þar sem áfanginn byggist á ákveðnu
verkefni eða ákveðinni aðferð. Þar gefst því kjörið tækifæri að blanda þessum
mikilvægu þáttum saman og búa til kennsluverkefni þar sem nemandi á unglingastigi
fær tækifæri til að nota hugmyndaflug sitt og útsjónarsemi í hönnun mjúkrar
barnabókar sem er örvandi fyrir skynfæri barnsins. Það eru mörg atriði sem þarf að
hugsa um útfrá þroska barnsins, s.s. liti, form, áferð, hljóð og annað sem ýtir undir
mismunandi þroskastig barnsins. Bókin þarf að vera aðlaðandi svo fullorðnir njóti þess
að skoða hana með barninu og verður að innihalda eingöngu efni sem þola slef og nag
ungabarna.

Tenging við aðalnámskrá
Læsi er orð sem hefur lengi verið notað í þeim skilningi að fólk sé læst á texta og geti
skrifað hugsanir niður. Nú á tímum hefur þetta orð breytt merkingu sinni eftir að
fræðimenn hafa framkvæmt fjölda rannsókna. Læsi snýst um kerfisbundin tákn og
miðlunartækni sem er byggt á merkingarsköpun sem getur verið misjöfn milli manna.
Með aukinni tæknivæðingu heimsins þykir stafræn tækni orðin sjálfsögð í skólastarfi en
með tölvuvæðingu námsins gefst kostur á fjölbreyttari merkingarsköpun með notkun
myndmáls. Aðalmarkmið læsis er að nemendur taki þátt í að umskrifa heiminn með því
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að leggja sína túlkun í námsefnið og umskrifa það á sinn persónulega og skapandi hátt
með aðstoð tækninnar (Aðalnámskrá, 2011:12-13).
Að gefa nemendum tækifæri á að fást við sköpun er mjög mikilvægt því það er
þroskandi að móta viðfangsefni eftir sínu höfði og ganga veg uppgötvunar og
ímyndunarafls. Sköpun byggist á forvitni, áskorun og spennu með það í huga að leika
sér með möguleika að endanlegu markmiði. Sköpun byggist á gagnrýnni hugsun og
aðferðum sem opna sífellt á nýja möguleika og gerir sköpunarferlið alveg jafn
mikilvægt og útkomuna (Aðalnámskrá, 2011:17). Sjálfbærni er einnig hugtak sem sífellt
er að verða mikilvægara í skólastarfi, það fær fólk til að hugsa um samspil umhverfis,
félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags. Sjálfbærni felur í sér vitundarvakningu
um að fólk gangi um þannig að umhverfið sem afkomendurnir taki við verði ekki í verra
ástandi en núverandi kynslóð tók við því (Aðalnámskrá, 2011:13). Það hafa allir gott af
því að vinna stundum með gagnrýna hugsun og sérstaklega mikilvægt fyrir unglinga að
prófa það í vernduðu umhverfi grunnskólanna þar sem sífellt meiri krafa er á slík
vinnubrögð á hærri skólastigum. Sköpunargleði, frumkvæði og frumleiki eru algeng
einkenni á vinnu í listsköpun en sköpun snýst ekki bara um nýtt og frumlegt heldur
hvað er hægt að gera úr því sem við höfum sem er lausnamiðuð hugsun. Þetta tengist
vel menntun til sjálfbærni og læsi í víðum skilningi (Aðalnámskrá, 2011:17).
Með því að gefa nemendum kost á að vinna með sköpun er bæði ýtt undir að
nemandi geti nýtt sína styrkleika í verkefnið eða uppgötvi ný áhugasvið og styrkleika
með því að prófa sig áfram með ýmsar aðferðir. Námshæfni felur í sér að þekkja sínar
sterku og veiku hliðar og auk þess trú á eigin getu og hæfileika til að nota þekkingu sína
og hæfni í alls kyns verkefnum. Mikilvægt er að nemandi læri að samþætta og nýta þá
þekkingu og leikni sem hann býr yfir auk þess að fá æfingu í samskiptum sem byggjast
á virðingu, hæfni til að segja sína skoðun og útskýra verklag sitt á ábyrgan og
gagnrýninn hátt (Aðalnámskrá, 2011:18). Ef nemandi fær reglulega tækifæri til að vinna
út frá sínum hæfileikum og getu eru meiri líkur á að viðkomandi hafi betra sjálfstraust
þegar hann þarf að takast á við sjálfstæða vinnu í áframhaldandi námi eða á vinnustað.
Með því að leggja áherslu á skapandi starf, verklega færni og nýsköpun fær nemandinn
meiri dýpt og skilning á því námsefni sem unnið er með (Aðalnámskrá, 2011:28).
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Á unglingastigi grunnskóla eru valgreinar hluti af skyldunámi en með því er reynt að
laga námið sem best að þörfum hvers og eins og gefa nemendum kost á því að velja sér
áherslur eftir áhugasviði eða framtíðaráformum. Þetta skal unnið í samvinnu við
nemanda, foreldra og námsráðgjafa með undirbúning fyrir framhaldsskóla í huga, til að
víkka sjóndeildarhringinn eða auka hæfni (Aðalnámskrá, 2011:35).
Á unglingastigi er áhersla á sjálfstæða vinnu nemenda í að nota textíl til hönnunar og
nýsköpunar. Áfangamarkmið unglingastigs gera kröfur til þeirra nemenda sem velja sér
textílmennt (Aðalnámskrá, 1999:48).
Hér fyrir neðan má sjá dæmi um áfangamarkmið í textíl við lok 10. bekkjar
samkvæmt Aðalnámskrá 1999.
Lögmál og aðferðir:
Sköpun/túlkun/tjáning
- geta nýtt sér mismunandi aðferðir textílgreinarinnar til að vinna með eigin hugmyndir
- geta beitt verklagi, áhöldum og vélum textílgreinarinnar
- geta notað möguleika margmiðlunar- og tölvutækni í tengslum við textílvinnu
- hafa tamið sér vandvirkni og góða umgengni við vinnu sína
- geta skipulagt raunhæft vinnuferli og fylgt því eftir
Skynjun/greining/mat
- geta þróað og endurmetið hugmynd á öllum stigum vinnuferlis
- geta notað handbækur og gögn greinarinnar
- geta leitað sér upplýsinga um textíla og textílvinnu
- geta nýtt sér orðaforða textílgreinarinnar

Fagurfræði og rýni:
Sköpun/túlkun/tjáning
- geta valið form, liti, efni og aðferðir út frá fagurfræði og hagnýtissjónarmiðum og rökstutt valið
Skynjun/greining/mat
- geta metið eigin textílverk og annarra á fagurfræðilegum forsendum
- gera sér grein fyrir mikilvægi vandvirkni og góðrar umgengni

Þessi markmið er hægt að nýta í kennsluverkefninu „Skynjaðu og upplifðu í heimi
textíls“ eins og kemur fram hér á eftir.
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Hönnun taubókar fyrir yngstu börnin
Hægt er að útfæra þetta verkefni á marga vegu eftir getu nemenda. En yfirskriftin er
alltaf taubók fyrir yngstu börnin.
Þeir nemendur sem hafa góða hæfni í að vinna með textílefni og hinar ýmsu
handverksaðferðir geta farið flóknustu leiðina og hannað sína eigin bók með tilliti til
mismunandi skynjana og notað til þess hin ýmsu efni (sjá dæmi um slíka bók í viðauka
II) Þeir sem eru á millistigi, hafa gott hugmyndaflug en kannski minni hæfni eða
þolinmæði til að vinna allt frá grunni geta notað sér efni með myndum til að flýta fyrir
sér, en hanna og sauma bakgrunninn. Einfaldasta leiðin er svo að nota efni sem er með
myndum í römmum eða sem passar að klippa beint út úr og nota sem eina blaðsíðu
hvern bút. Þannig fær nemandinn æfingu í að vinna með saumavél og býr til sína eigin
bók án þess að þurfa að vinna með mikil smáatriði. Þess háttar einföld bók hefur ekki
sömu örvun fyrir lítið barn en er þó mikilvægt þroskaleikfang (sjá dæmi um
mismunandi efni í einfaldari útgáfu bókar í viðauka I.

Markmið:
Verkefnið felur í sér margs konar vinnu sem kemur inn á mismunandi þætti og tekur á
hinum ýmsu áfangamarkmiðum við lok 10. bekkjar. Það þarf að fá hugmynd og útfæra
hana með stærð, lögun, liti, efni og áferð í huga. Möguleiki er á að vinna hugmyndir og
skissur bæði á blöðum eða í teikniforritum í tölvu eftir kunnáttu og áhugasviði
nemenda. Vinnuáætlun er mikilvæg til að halda utan um vinnuna og tímaramma auk
þess er nauðsynlegt að skrifa niður ferlið og skrá þær breytingar sem verða á meðan
verkefnið er unnið. Nemendur þurf að geta beitt hinum ýmsu aðferðum, kunna að nota
helstu áhöld og umgangast þau, hráefni og annað með virðingu. Í þetta stóru ferli er
ekki raunhæft að leggja af stað með fullmótaða hugmynd og ætlast til að ekkert
breytist á leiðinni. Nemendur þurfa að vera opnir fyrir nýjum möguleikum og að
hugmyndin geti tekið stakkaskiptum á miðri leið. Ef áhugi er fyrir að nota nýjar aðferðir
er það gert í samráði við kennara, nemendur byrja á að leita sér upplýsinga í
handbókum eða öðrum gögnum en kennari leiðbeinir svo við framkvæmd. Að lokum
þarf nemandi að skila inn skýrslu um vinnuferlið og sjálfsmati.
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Gróf verkáætlun
Fyrst þarf að ákveða hvaða leið skal farin, hversu flókið verkefnið á að vera og hvort að
það verði einstaklingsmiðað eða fari eftir getu hópsins í heild.
Bókin gerð frá grunni:


Hugmyndavinna, teiknaðar skyssur af bókinni með það í huga hvernig hún á að
vera uppbyggð.
o Stærð og lögun?
o Er saga í gegnum bókina eða er hver blaðsíða sjálfstæð?
o Hvert er þema bókarinnar?
o Eru myndirnar teiknaðar frá grunni af nemenda eða á að nota tilbúnar
myndir með ólíkum bakgrunni?
o Hvernig á að hafa áferð og litaval?
o Inniheldur bókin þrívídd, felumyndir, vasa, hljóð eða annan aukabúnað?

 Næsta skref er að ákveða efnisval og aðferðir.
o Á að kaupa efni eða endurnýta?
o Hvaða aðferðir kann nemandinn og hvaða aðferðum er hægt að bæta
við?
o Á bókin að vera alveg mjúk eða á eitthvað að vera inni í blaðsíðunum til
að halda þeim stífum? Hvað er þá best að nota?
 Hafa þarf í huga að bókin er ætluð litlum börnum og því þarf að vanda
saumaskap og passa að allir aukahlutir séu vel festir. Tölur og aðrir smáhlutir
þurfa að vera nægilega stórir til að ekki skapist köfnunarhætta af þeim og öll
efni sem notuð eru þurfa að vera örugg í umgengni barna, þola slef og nag án
þess að gefa frá sér lit eða aukaefni.
 Þegar búið er að ákveða í grófum dráttum hvernig bókin á að líta út er kominn
tími til að byrja að sauma. Ekki er nauðsynlegt að vera búin að fullhanna allar
blaðsíður og öll smáatriði til fulls því það geta margar nýjar hugmyndir kviknað í
ferlinu.
 Áður en hafist er handa þarf að vera búin að ákveða hvernig bókin sé sett
saman, hvort að hver opna sé unnin sem ein heild eða hver blaðsíða fyrir sig.
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Hugmyndabanki
Hér er listi yfir ýmislegt sem getur hjálpa við vinnslu barnabókar. Þessi listi er langt frá
því að vera tæmandi og er eingöngu hugsaður til að aðstoða nemendur við að komast
af stað í vinnu sinni.
 farartæki

Lögun:
 grunnformin

 árstíðir

 útlýnur dýrs eða hlutar

 saga
 daglegar venjur

Frágangur blaðsíðna:
 settar saman – rétta á móti

 skapgerð

réttu og snúið við

 aldur

 overlock spor á réttu

Efni – endurnýta eins og hægt er:

 skáband

 mismunandi áferð

 saumað saman í höndum

 ýmiskonar plastkennd efni eins

Fylling

og mottu- eða dúkastoppari

 þykk eða þunn

 sturtuhengi

 Stíf eða mjúk

 prjónaefni eða prjónabútar

 vatt – misþykkt og misstíft

 þykk og þung

 plast sem heldur lögun sinni

 þunn og létt
 mikið munstruð

Þema – þarf ekki að vera aðalatriði
bókarinnar

 einlit

 dýr

 með myndum sem hægt er að

 hlutir

klippa út og sauma á annað

 litir
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 jafi af ýmsum gerðum og í

Aðferðir:

mismunandi grófleika

 útsaumur í höndum

 föt, hattar og annað úr daglegu

 útsaumur með vél

lífi
 vélsaumur

 filt

 applíkering

 flísefni

 bútasaumur

Skreytingar:

 crasy quilt

 tvinni

 vefnaður

 ýmiskonar útsaumsgarn

 prjón og hekl

 ullargarn

Ýmislegt annað:

 tölur

 tróð ef það þarf að fylla eitthvað

 hnappar

 bensli ef stífa þarf eitthvað

 bjöllur

mjótt af

 tístur

 hægt er að klippa út úr lokum af

 aðrir hljóðgjafar

smurostum eða ísdósum og
sauma utan um ef stífa þarf

 leðurreimar

mismunandi form af.

 litlir bútar

 ef festa á tölur eða hnappa er

 fléttur

gott að hafa aðra tölu á móti á
bakhlið til styrktar.

 snúrur

Svo er bara að láta hugmyndaflugið fara á fullt og bæta við þennan lista. Það er ekkert
of kjánalegt efni til að láta sér detta það í hug að hægt sé að nota það. Nauðsynlegt er
þó að muna eftir að litlir fingur geta leyst órtúlegustu hluti og því þarf að passa að
ekkert geti skapað hættu.
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Viðauki I
Kobba kannar heiminn er titill þessarar
taubókar. Bókin var hönnuð til að örva skynfæri
yngstu barnanna með fjölbreyttri áferð,
mismunandi litum og ýmsu skemmtilegu til að
fikta í. Fíllinn Kobba byrjar á forsíðunni en
flakkar svo á milli blaðsíðna og getur sest á þær
blaðsíður sem hafa franskan rennilás. Engin
hætta er á að Kobba litla týnist því að hún er föst við kjöl bókarinnar með snúru.
Hver blaðsíða er sjálfstæð þar sem Kobba ferðast á milli mismunandi aðstæðna en ef
vel er að gáð má finna þema sem vísar í tímann eða árstíðirnar.

Fyrsta skrefið við gerð bókarinnar var hugmyndaflæði. Hvernig átti hver blaðsíða að
vera? Þetta voru punktar sem fóru á blað í upphafi en voru ekki allir notaðir.
 Grænt engi með lömbum og fullt af gulum blómum.
 Klukka með vísum sem hægt er að stilla (fylltir vísar festir þannig að hægt er að
snúa þeim) og með mismunandi áferð og litum á tölunum.
 Á siglingu, árabátur með veiðistöng, hægt er að lyfta einni öldunni og sjá fiskinn
sem beit á. Stökkvandi fiskar í kringum bátinn.
 Eplatré með körfu sem dinglar á grein. Eplin í mismunandi rauðum lit og með
mismunandi áferð.
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 Inni í húsi þar sem hægt er að taka í hurðina og opna dyrnar. Gardínur eru
lausar, úti eru haustlitirnir.
 Tjörn, sef, rigning – á síðunni er regnkápa sem hægt er að stinga fílnum undir.
Önd á tjörninni með regnhlíf (athuga með tístu inni í hana).
 Snjór, snjókarl stendur á síðunni og jafnvel snjóþota sem fíllinn stendur á þegar
hann er festur á síðuna.
 Rúm með rúmteppi sem hægt er að stinga fílnum undir (jafnvel ekki með
frönskum rennilás heldur meira í formi vasa).
 Myrkur, fíllinn með vasaljós og þar dinglar könguló.
Næst á eftir kom útfærsla og skissuvinna. Einhverjar blaðsíður voru teiknaðar upp
ekkert notaðar, sumar voru notaðar að mestu leyti, aðrar breyttust á leiðinni og enn
aðrar urðu til í vinnslunni. Hér má sjá dæmi um skissuvinnu og þróun hennar.
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Sum formin voru fyrst teiknuð upp sem skapalón og
síðan klippt úr efninu en önnur mótuðust jafn óðum.
Hver blaðsíða var saumuð fyrir sig og bókin svo
saumuð saman. Síðurnar voru saumaðar saman með
réttu á móti réttu og strauvatt sett inní. Síðan var
stungið meðfram brúninni til að festa filtið betur.
Bókin var fest saman með því að sauma rautt filt utan um kjölinn, stungið var í gegnum
allar blaðsíðurnar til að þær festust vel. Rönd af svörtum plastjafa var sett á kjölinn
bæði á forsíðu og baksíðu og það saumað á bókina til styrkingar.
Á forsíðunni situr fíllinn Kobba á frönskum
rennilás í mjúku grasi. Það er snúra föst við
kjölinn sem hægt er að fikta í eða binda
slaufu á.

Kobba er fyllt með vatti og krossi úr plasti til styrkingar
þar sem mesta álagið er, eða í kringum franska
rennilásinn. Til að ná forminu sem bestu var það
teiknað á efnið og saumað með víxlspori eftir línunni.
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Síðan var klippt meðfram saumnum. Að lokum var kappmellað með fínu spori allan
hringinn til að loka sárinu og styrkja brúnina. Eyrað er gert með sömu aðferð en það er
bara fest efst. Augað er handsaumað.
Bókinni er lokað með hneslu utan um stóran
hnapp sem er með mjög skemmtilega
hrjúfra áferð, innan í blaðsíðunni er tala á
móti til styrktar svo efnið slitni síður í
kringum hnappinn við álag.
Þegar bókin er opnuð hefst ferðalagið, fíllinn er losaður af forsíðunni og fluttur á næstu
síðu. Þar er Kobba stödd inni en horfir út um gluggann á haustlitina. Runninn í
glugganum er saumaður út og gardínan er úr blúndu. Ramminn utan um gluggann,
hurðin og dyrakarmur eru gerð úr filti. Hurðarhúnninn er gerður með vefnaðarspori. Ef
hurðin er opnuð sést hani sem var klipptur út úr öðru efni og festur á stétt, gerða úr
filtefni og línur saumaðar út. Á gólfinu stendur pottablóm, blómapotturin er úr filti en
laufin eru klippt út úr efni og saumuð á í saumavél með þéttu víxlspori.

Á sömu opnu er Kobba farin að veiða, hún stendur í bát sem er gerður úr deri úr
gömlum hatti. Veiðistöngin er gerð úr munstraðri leðurreim og útsaumsgarni. „línan“
er föst hálfa leið niður og á bak við feluöldu dinglar í henni fiskur sem hægt er að toga í.
Öldur eru saumaðar út í bláan jafa og fiskarnir eru úr flísefni sem saumað er út í.
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Þegar búið er að fletta er Kobba komin í
kvöldkuldann, en þar getur hún skoðað
snjóhús og snjókarl sem eru gerð úr flísefni.
Hattur snjókarlsins er úr svörtu buxnaefni en
annað er saumað í með útsaumsgarni.
Stjörnurnar á himninum eru saumaðar með
gullþræði.

Hægra megin á opnunni er aftur kominn
dagur og þá kemst Kobba í eplatínslu. Hún
stendur á plastkenndu grasi gerðu úr
dúkastoppara, stráin eru saumuð í með
grófu garni. Tréstofninn er úr filti en laufin
úr gamalli flík, eplin eru úr ýmsum efnum
með mismunandi áferð. Karfan er gerð úr
efni og munstraðri leðurreim, hún dinglar á
trjágreininni en ekki er hægt að taka hana
af. Í körfunni eru epli með mismunandi áferð.
Á síðustu opnunni er vinstra megin klukka sem saumuð er með kross saumi í jafa,
vísarnir eru gerðir úr flísefni sem er saumað utan um plastform klippt út úr loki af
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rjómaosti. neðst á vísunum er lítið hnappagat
sem hvíti hnappurinn fer í gegnum og festist
svo við tölu á bakhlið blaðsíðunnar. Með
þessari aðferð eru vísarnir vel festir en það er
samt hægt að hreyfa þá og stilla klukkuna.

Hægra megin er Kobba komin í sauðburðinn.
Hún stendur á litríku túni innan girðingar,
staurarnir úr efni en netið saumað út. Þar
hittir hún ær með lömbin sín tvö. Þau eru
gerð úr flísefni en á búkinn er búið að sauma
ull. Ærin hefur ull úr plötulopa sem var lagður
í lykkjur og þær svo festar niður með litlum
sporum með einbandi. Ull lambanna er gerð
þannig að einband er saumað með
lykkjuspori. Sumar fæturnar eru einnig gerðar með einbandi.
Á baksíðu bókarinnar er blómabeð, þar er
rennilás sem er hægt að renna fram og til
baka en enginn vasi er á bak við hann.
Stilkur blómanna er saumaður út og
blómin sjálf eru gerð úr þunnum efnum
sem eru lögð hálfgerðar pyngjur og endinn
saumaður niður. Inní fjórum blómum eru
litlar bjöllur sem gefur blaðsíðunni
skemmtilegt líf.
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Viðauki 2
Hér má sjá dæmi um efni sem hefur áprentaðar
myndir sem geta nýst í einfalda bókagerð. Sami
bangsinn sést hér í ýmsum aðstæðum eins og
að fá sér morgunmat og fara í skólann. Þetta
gefur möguleika á að klippa hann út og setja
myndirnar á mismunandi bakgrunn til að gera
líflega bók.
Einnig er hægt að einfalda bókargerð enn meira og nota efni sem hafa munstur í
römmum eða á annan hátt gera það auðvelt að klippa út heila blaðsíðu og sauma þær
bara saman. Hér má sjá dæmi um slík efni og hvernig blaðsíðan mundi líta út.
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