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Útdráttur á íslensku 

Í ritgerð þessari er unnið út frá mögulegri tengingu söguaðferðarinnar við textílmennt 
en rannsóknarspurning ritgerðarinnar er „Samrýmist söguaðferðin kennslu í 
textílmennt ?“. Fyrri hluti ritgerðarinnar er á fræðilegum nótum og er þar unnið út frá 
hugmyndum um virkt nám nemenda og nokkrar kenningar og kennismiði því tengdu 
til að leita raka fyrir notkun söguaðferðarinnar. Textílmennt og söguaðferð eru einnig 
skilgreindar og fjallað um helstu þætti hvorrar fyrir sig. Í seinni hluta ritgerðarinnar er 
unnið út frá þeim þáttum sem skilgreindir voru fyrr og kynnt til sögunnar 
söguaðferðarverkefni sem unnið var út frá textílmennt. Söguaðferðarverkefnið í heild 
er að finna á geisladiski sem fylgir ritgerðinni en það er sett upp á vefrænan hátt.   
 

 

 

 

 

 

Abstract in English 

In this thesis the work evolves around the possible connection of the storyline-method 
with the subject of textile. The research question is “is the storyline-method 
compatible with teaching of the subject of textile?”. The first part of the thesis is on 
theoretical ground. The main point is active learning and a few theories and theorists 
connected are looked upon in effort to reason the use of the storyline-method. The 
subject of textile and the storyline-method are defined as well and gone over 
important elements of each. In the later part of the thesis the ground for the process is 
the elements that are defined earlier in the thesis and a storyline project for the subject 
of textile is presented. The storyline-project in total can be seen on a CD that is in the 
back of the thesis but it is arranged in a web-based environment. 
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Ég þakka allan yfirlestur,  á þessu verkefni, svo og öðrum í gegnum nám mitt. 

 

 

- Mér þætti fróðlegt að vita hvort einhver þeirra sem las yfir fyrir mig í 

gegnum skólagöngu mína hefur lært eitthvað af verkefnunum mínum. 
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1 Inngangur 
Á undanförnum áratugum hefur áherslan í kennslustofunni verið að færast hægt og 

bítandi yfir til einstaklingsmiðaðrar kennslu, samþættingar námsgreina og heildstæðra 

kennsluhátta. Virkt nám nemandans er þar stór áhrifaþáttur þar sem kennari gerir 

nemandann að virkum þátttakanda í eigin námi. Söguaðferðin er ein af þeim aðferðum 

sem henta vel þegar kennari vill nota kennsluaðferðir sem virkja nemendur í námi 

sínu. Hún er talin vera sérstaklega hentug ef samþætta á námsgreinar og í rauninni er 

hún uppruninn út frá hugmyndum um heildstæða námskrá.  

 Þar sem höfundur hefur óumræðilega gaman að því að búa til eitthvað í 

höndunum og hefur þar að auki yfir nýrri saumavél að ráða varð textílmennt fyrir 

valinu sem viðfangsefni þessa lokaverkefnis. Höfundi lék einnig forvitni á að vita 

hvort hægt væri að nýta hugmyndir söguaðferðarinnar  við kennslu textílmenntar og 

því vaknaði sú spurning sem er rannsóknarspurning þessa verkefnis „Samrýmist 

söguaðferðin kennslu í textílmennt ?“og verður í þessari ritgerð leitast við að svara 

henni.  

Ritgerðin er sex kaflar og hefst á inngangi sem er fyrsti kaflinn og líkur með 

lokaorðum sem teljast sem sjötti kaflinn. Í öðrum kafla er fjallað um textílmennt og 

kennslu í henni. Í þriðja kafla er fjallað um virkni nemandans í eigin námi, 

hugmyndafræði og kenningar sem undir það falla. Fjórði kaflinn inniheldur umfjöllun 

um söguaðferðina sem kennsluaðferð en þar er farið yfir uppbyggingu hennar og 

helstu einkenni. Í fimmta kafla er fjallað um verkefnið sem ritgerðin snýst að stórum 

hluta um, námsefni í textílmennt sem sett hefur verið upp með hugmyndir 

söguaðferðarinnar að leiðarljósi. 
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2 Textílmennt 

Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um textílmennt, hvað hún felur í sér og hvernig 

Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar frá árinu 2007 ætlast til þess að unnið sé með 

hana í skólum landsins.  

2.1 Textíll 

Ef flett er upp í íslenskri orðabók má sjá að orðið textíll táknar hlut sem gerður er úr 

vefjarefni. Samkvæmt þessu falla prjón, hekl, vefnaður og viðlíka viðfangsefni undir 

hatt textílmenntar.1 Mörg þeirra textíl listaverka sem varðveist hafa á Íslandi frá 

miðöldum eru af trúarlegum uppruna, svo sem dúkar, altarisklæði og messuklæði 

presta.2 

2.2 Kennsla í textílmennt 

Nám í textílmennt er í grunninn byggt á því markmiði að nemendur kynnist eðli efna 

og þeim vinnuferlum sem notast er við, svo og þeirri hefð nýtingar og endurnýtingar 

sem ríkjandi hefur verið. Mikil þörf er á að hugsun í þá veru að menga sem minnst og 

nýta sem best umhverfið og þann auð sem það veitir. Til að ná þeim markmiðum 

verður fólk að búa yfir ákveðinni grunnþekkingu og færni til að færa sér í nyt þá 

möguleika sem endurnýting býður uppá.3  

Textílmennt í grunnskólum landsins er að vissum hluta notuð til að hverfa 

aftur til þeirra tíma er Íslendingar sáu um framleiðslu á helsta textílvarningi sem þörf 

var á í landinu inni á heimilunum. Áður var litið á handavinnuna og það sem henni 

fylgir sem nauðsynlegan þátt í því að halda lífi en nú er öldin önnur og margir hafa 

atvinnu sína af því að „föndra“. Einnig má tengja textílmennt inn í félagsleg samskipti 

þjóðarinnar þar sem að fólk skreytir umhverfi sitt með ýmiskonar afurðum úr ýmsum 

áttum og eiga þá oft stærstan sess þau verk sem unnin hafa verið í höndunum af 

einhverjum sem nákominn má telja. Skiptir þá litlu hvort um er að ræða lítinn 

krosssaumsdúk eftir frumburðinn sem fær sinn heiðursess á innskotsborðinu eða 

veglegan bútasaumsdúk sem stunginn hefur verið eftir kúnstarinnar reglum eftir 

húsfreyjuna á heimilinu. Líta má því á kunnáttu í hannyrðum sem auðlind á 

                                                 
1 Vefbækur Eddu; uppflettiorð: textíll 
2 Kristján Eldjárn 1957:12 
3 Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar 2007:16 
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samfélagsskalanum og í vissum samfélögum getur hún átt sinn þátt í bættum 

lífsgæðum þess sem hana hefur að bera. 

Skólaumhverfið virðist vera að taka við því hlutverki sem heimilin sinntu áður 

fyrr þar sem þau sáu um að bera áfram milli kynslóða þekkingu á ýmsum sviðum 

handverks en þar sem fjölskyldumynstur og samfélagsmynstrið í heild hefur breyst 

gífurlega á undanförnum áratugum hefur þáttur heimilanna í þessa vegu farið 

minnkandi og jafnvel horfið alveg á sumum sviðum. Í nútíma umhverfi gegnir 

textílmennt breyttu hlutverki frá því er áður var, nú má líta á hana sem inngang að 

sérhæfðari menntun sem snýst um margskonar hönnun með textílefnivið sem 

grunnatriði. Má þar nefna sem dæmi fatahönnun, bútasaumsdúka og fatasaum.4 

Kennsla í textílmennt er miðuð út frá margskonar atriðum. Meðal þeirra er að 

námið sé byggt á þeim forsendum sem að baki liggja hjá hverjum nemanda, það er að 

segja þeim þroska, áhuga og þörfum sem hann býr yfir.5 Textílmennt er djúpt tengd 

inn í umhverfi, menningu, sögu, sjálfsmynd og félagslegan veruleika íslensku 

þjóðarinnar.6 Nám og kennsla í textílmennt hefur að baki sér margvíslega þætti, svo 

sem tengingu við umhverfið, söguna og listamennina í nágreninu. Þörf á því að kynna 

nemendur fyrir handverki, hönnun og framleiðslu í því þjóðfélagi sem þeir lifa í er 

einnig gerð opinber. Slíkum þörfum er mætt með heimsóknum í ólíkar áttir, svo sem 

til listamanna, á listasöfn, minjasöfn eða fyrirtækja sem starfa á þessum vettvangi. 

Upplýsingatæknimennt er tengd inn í kennslu í textílmennt en stungið er uppá notkun 

tölvuforrita við sniðteikningar, mynsturgerð, hönnunarvinnu og upplýsingaleit. 

Verkleg kennsla í textílmennt á að vera uppbyggð út frá fyrirlestrum, verkefnavinnu 

ásamt því að farið sé í heimsóknir á söfn og samband haft með einhverjum hætti við 

listamenn á sviði textílmenntar, hönnuði og handverksfólk.7 

                                                 
4 Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar 2007:16 
5 Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar 2007:17 
6 Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar 2007:16 
7 Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar 2007:17 
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2.3 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um textílmennt, hvað felst í henni og á hverju hún 

byggir. Farið var einnig í gegnum ástæður þess að textílmennt er  kennd í 

grunnskólum landsins. Helst er þar litið til tengingar við hannyrðir á fyrri tíð. 

Textílmennt er tengd með sterkum hætti inn í menningu, sjálfsmynd og félagslegan 

raunveruleika íslensku þjóðarinnar. Skipulag kennslu í greininni er í aðalnámskránni 

sett upp út frá því að nemendur fái sem breiðastan grunn fyrir áframhaldandi vinnu á 

sviði textílfræða, bæði þegar litið er til fortíðar svo og verkþekkingar til að þeir geti 

hannað og framleitt eigin hluti. 
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3 Virkt nám 

Í þessum kafla verður fjallað um hvað felst í virku námi nemenda og sú 

hugmyndafræði tengd við margvíslega þætti, svo sem samstarf og hópavinnubrögð, 

námsmat með ferilmöppum, hugsmíðahyggju og nokkra fræðimenn sem með 

kenningum sínum hvöttu til virks náms. 

3.1 Hvað er virkt nám? 

Með virku námi er átt við þátttöku nemenda í eigin námi, virkni þeirra í 

kennslustundum og áhuga til að afla sér þekkingar.8 Virkt nám felur í sér að nemendur 

fá ákveðið sjálfstæði og stjórn yfir skipulagningu, framkvæmd og sjónarhorni 

námsþáttarins. Eins og lesa má út úr nafngiftinni er litið á virkt nám sem andstæðuna 

við það þegar nemendur eru óvirkir.9 Í flestum kennslustofum má segja að kennarinn 

sé sá sem kennir og nemandinn sá sem lærir. Máli skiptir að sambandið milli 

kennarans og nemandans sé gott ef kennslan á að enda með námi. 10 Gæði kennslu, 

samskipta og félagslegra þátta í skóla eru hluti þeirra forsenda sem ráða mestu um 

hvaða árangri nemendur ná í skóla. Hinar  eru meðfæddar líffræðilegar forsendur, 

umönnun, samskipti á heimili og í nánasta umhverfi.11  Í lærdómspýramída Glassers 

eru settar upp fjölbreyttar kennsluaðferðir sem sumar eru taldar vera hinum æðri. Í 

undirstöður pýramídans hafa verið settar þær kennsluaðferðir sem virkja nemandann í 

námi sínu. Þegar ofar dregur koma þær kennsluaðferðir sem byggja meira á virkni 

kennarans en nemandans. Kennsluaðferðirnar sem falla undir fjóra efstu flokkana það 

er að hlusta, lesa, sjá og hlusta – myndbönd og sjá og hlusta – sýnikennsla fela allar í 

sér vikni kennara, þar sem hann talar, sýnir og hlýðir yfir en nemendur eru óvirkir. 

Kennsluaðferðir sem falla undir þrjá neðstu flokkana, þar sem nemendur ræða 

viðfangsefni, framkvæma eða útskýra fyrir öðrum fela í sér að nemendur eru virkir en 

kennarinn er kominn í hlutverk leiðbeinanda.12  Glasser hélt fram og gerði ráð fyrir að 

nemendur lærðu meira eftir því sem samskipti og virkni þeirra ykist.13  

                                                 
8 Dr. Thomas Gordon 2001:12 
9 Kyriacou, Chris 1991:42 
10 Dr. Thomas Gordon 2001:12 
11 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:127 
12 Kyriacou, Chris 1991:42 
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Kostir virks náms eru nokkrir. Verkefnin  eru vitsmunalega örvandi og þar með 

virkari í að kalla fram og halda hvatningu og áhuga nemenda á vinnunni. Slík verkefni 

efla marga mikilvæga námsþætti og þjálfa skipulags- og samskiptahæfni nemenda svo 

sem þegar nemendur skipuleggja eigin vinnu í einstaklingsverkefnum og samvinnu í 

samskiptaverkefnum. Líkurnar á því að nemendur hafi gaman af slíkum verkefnum 

eru góðar. Þau bjóða uppá tækifæri til framfara, eru síður ógnandi en ferli þar sem 

kennarinn talar.  Þar með verður viðhorf nemendanna jákvæðara gagnvart sjálfum sér 

sem námsmenn og gagnvart viðfangsefninu. Samvinnuverkefni gefa möguleika á 

aukinni innsýn varðandi framkvæmd lærdómsverkefna í gegnum það að fylgjast með 

frammistöðu jafningja og að skiptast á skoðunum og ræða framkvæmdir og áætlanir.14 

Til viðbótar getur virkt nám stundum boðið uppá mun kraftmeiri reynslu eða innsýn í 

það hvað á að læra heldur en útlistunarnám.15 

Það er því í höndum kennarans hvort nemendur eru virkir í skólanum því með 

rétta umhverfinu og gæðum í kennslu, samskiptum og félagsfærni getur kennarinn 

hvatt nemendur til náms, vakið hjá þeim áhuga á efninu og löngun til að standa sig í 

skólanum. Til að vekja þennan áhuga og þessa löngun hjá sem flestum nemendum 

þarf kennarinn að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir, vegna þess að hæfileikar nemenda 

liggja  á mismunandi sviðum. Kennarar þurfa því að vita hvaða vinnubrögð henta 

hverjum nemanda og styðjast við þau.16 Einnig þarf kennarinn að kenna nemendum 

rannsóknarleiðir til að afla sér upplýsinga á fjölbreyttan hátt. Þannig geta nemendur 

verið virkir þátttakendur í eigin námi með því að rannsaka, taka þátt í umræðum og 

taka rökstudda afstöðu til málefna.17 

Kennsluaðferðir virks náms byggja oft á samþættingu  námsgreina. Sumum 

kennurum finnst erfitt að nálgast viðfangsefni á þann hátt. Þeir eru vanir því að vera í 

hlutverki þess sem sér um fræðsluna en ekki að vera verkstjórar í leit nemenda að 

svari við spurningum. Einnig finnst sumum þeirra nemendur verða of sérhæfðir, vita 

mikið um afmörkuð viðfangsefni en  skorta heildarmynd með þeirri verkaskiptingu 

sem ríkir í hópavinnunni.18 
                                                                                                                                            
13 Guðrún Pétursdóttir 2003:22 
14 Kyriacou, Chris 1991:42 
15 Kyriacou, Chris 1991:42-43 
16 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:159 
17 Rúnar Sigþórsson ofl. 2005:160 
18 Lilja M. Jónsdóttir 2002:8 
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3.2 Samvinna og hópastarf   

Margar kennsluaðferðir vinna út frá þeim þætti að nemendur vinni saman í minni eða 

stærri hópum. Misjafnt er eftir aðstæðum hverju sinni, svo og því hvernig aðferðin er 

byggð upp, hvernig nemendur raðast í hópa. Sá þáttur sem sameiginlegur er með 

hópavinnubrögðum almennt er að nemendur vinna verkefni sín í samvinnu hver við 

annan og skiptir það miklu máli fyrir þau markmið sem mögulegt er að setja fyrir 

námsferlið í heild.19 Ef litið er á hópavinnubrögð sem sérstakan flokk kennsluaðferða 

er litið til þess að sú þjálfun sem nemendurnir fá í samvinnu við að vinna eftir 

viðkomandi aðferðum sé aðalatriðið. Hlutverk kennara þegar hópavinna er í gangi ætti 

að vera meira í ætt við verkstjórn en eiginlega kennslu þar sem oft geta nemendurnir 

komið þekkingu hver til annars á mun skiljanlegri máta en kennarinn.20  

3.3 Námsmat tengt virku námi nemenda 

Námsmat tengt virku námi nemenda fer sjaldan fram með hefðbundnum prófum. Á  

undanförnum árum hafa komið fram nýjar hugmyndir um hvernig meta eigi slíkt nám 

á þann hátt að nemandinn sé virkur þátttakandi í matinu.  Matsaðferðirnar sem hér um 

ræðir eru til dæmis ferilmöppur, sjálfsmat og jafningjamat.  

3.3.1 Ferilmöppur  

Ferilmappa sem námsmat felur í sér samansöfnun á verkum nemenda af ýmsu tagi, 

vinnuplagga svo og fullunnum verkum.21 Ferilmöppur geta verið á margskonar formi 

og í ljósi þess hve margvíslega hluti hún getur geymt er oft ekki um eiginlega möppu 

að ræða heldur einhverskonar geymsluform.22 Mikilvægt er að skilgreint sé hvað á að 

fara í ferilmöppuna og hvers vegna.  Þetta verða bæði nemendur og kennari að hafa á 

hreinu frá upphafi.23 Mikilvægt er að efni sem fer í ferilmöppur sé safnað markvisst 

og að það sýni framfarir nemenda.24 Auk þess að geyma sýnishorn af verkum felast 

gjarnan í möppunni skrif nemandans um verkin og vinnuna við þau.25 Ferilmöppumat 

                                                 
19 Ingvar Sigurgeirsson 2004:75 
20 Ingvar Sigurgeirsson 2005:46 
21 Ingvar Sigurgeirsson 2004: 87 
22 Ingvar Sigurgeirsson 2004: 87 
23 Portfolios: More Than Just a File Folder [án ártals]: 1 
24 Ingvar Sigurgeirsson 2004: 87 
25 Ingvar Sigurgeirsson 2004: 87-88 
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er mat fyrir nám þar sem möguleikarnir á því að byggja ofaná fyrri þekkingu eru 

kannaðir og komið auga á þá þætti sem skoða þarf nánar.26 Áður en vinna með 

ferilmöppu hefst verður kennari að skilgreina tilgang hennar og þau markmið sem hún 

er miðuð út frá. Tilgangur hennar endurspeglast í því sem sett er í hana og hvernig það 

er metið. Gagnsæi markmiða og tilgangs ferilmöppu eru mikilvæg frá upphafi vinnu 

með hana og má segja að það sé lykillinn að því hvernig á að nota  hana og meta.27  

3.3.2 Sjálfsmat og jafningjamat 

Sjálfsmat felur í sér að nemandinn hugsar um eigin frammistöðu út frá skýrum 

markmiðum. Að meta sjálfan sig er hæfni sem þarf að þjálfa og æfa.28 Aðferðir sem 

byggja á sjálfsmati nemenda leggja mikla áherslu á það að nemendur séu virkir 

þátttakendur í eigin námi og að þeir beri ábyrgð á því. Margskonar form hafa verið 

þróuð til að meta á þennan hátt svo sem eyðublöð, matslistar og gátlistar. Einnig er 

stuðst við dagbókar- eða leiðarbókarskrif nemanda þar sem hann skráir hugleiðingar 

sínar um námið sem fram fer. Ástæða þess að nemendur taka þátt í námsmatinu eru 

margvíslegar, það getur til dæmis verið til að auka skilning þeirra á markmiðum 

námsins eða auka skilning þeirra á eigin möguleikum, sterkum og veikum hliðum. 

Sjálfsmat nemenda getur gefið kennara mikilvægar upplýsingar um hann sem 

kennarinn kæmist ekki yfir með öðrum leiðum.29  

Jafningjamat hefur uppeldisgildi á sama hátt og sjálfsmatið en báðar aðferðirnar 

krefjast fullrar alvöru að hálfu nemendanna og þess að þeir taki ábyrga afstöðu.30 

Jafningjamat hefur ekki jafn fjölbreyttar aðferðir að bera og sjálfsmatið en helst er 

notast við matslista er meta á jafningja.31 

                                                 
26 Portfolios: More Than Just a File Folder [án ártals]: 2 
27 Portfolios: More Than Just a File Folder [án ártals]: 4 
28 Pollard, Andrew 2005:327 
29 Ingvar Sigurgeirsson 2004:91 
30 Ingvar Sigurgeirsson 2004:91 
31 Ingvar Sigurgeirsson 1999:154 
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3.4 Hugmyndafræði og kenningasmiðir  

3.4.1 Hugsmíðahyggja  

Orðið hugsmíðahyggja hefur að bera mismunandi merkingu eftir samhengi. Það getur 

átt við um heimspekilega sýn á eiginleika heimsins eða hvernig menn læra.32 

Kenningin um hugsmíðahyggju í tengslum við nám er eins og nafnið gefur til kynna 

kenning um uppbyggingu þekkingar. Þeir sem aðhyllast hana eru sammála um það að 

þekking sé byggð upp í gegnum samverkan hugsunar og reynslu svo og í gegnum 

raðbundna þróun flóknari vitsmunalegri formgerða.33 Þó hugsmíðahyggjan sé í eðli 

sínu margbreytileg hafa fræðimenn innan raða hennar sammælst um fjóra eiginleika 

sem áhrif hafi á nám.34 Þessir eiginleikar eru að nemendur byggja upp skilning sem 

skynsamlegur er fyrir þeim út frá þeim hugmyndum er þeir hafa. Annar eiginleiki er 

að nám nemenda byggi á þeim skilningi er þeir búa yfir fyrir. Þriðji eiginleikinn er að 

félagsleg samskipti gera námi auðveldar fyrir að eiga sér stað. Síðast en ekki síst segja 

þeir það nám sem mesta þýðingu hefur eiga sér stað í verkefnum sem eiga sér stoð í 

raunveruleikanum.35 Í hugsmíðahyggju er litið á nemendur sem uppbyggjendur 

þekkingar, í stað viðtakenda hennar.36 Samskipti í skólastofunni eru einnig talin vera 

af hinu góða og því við hæfi að ýta undir þau.37 

Hugsmíðakenningin á rætur sínar í verkum Piaget og heldur því fram að 

nemendur taki þær hugmyndir sem kennari ber á borð fyrir þá og meti út frá fyrri 

þekkingu sinni. Samþykki þær, hafni þeim eða umbreyti hugmyndum sínum út frá því 

sem kennarinn sagði.38 

3.4.2 Félagsleg hugsmíðahyggja 

Félagsleg hugsmíðahyggja kemur að miklu leyti úr smiðju Lev Vygotsky. 

Grundvöllur hennar er að þekking eigi uppruna sinn í félagslegu samhengi, það er í 

samskiptum milli manna. Sú gjörð einstaklinga að skiptast á skoðunum og 

                                                 
32 Colburn, Alan 2007:10 
33 Pollard, Andrew 2005:145 
34 Eggen, Paul og Don Kauchak 2004:282 
35 Eggen, Paul og Don Kauchak 2004:283 
36 Eggen, Paul og Don Kauchak 2004:282 
37 Eggen, Paul og Don Kauchak 2004:285 
38 Colburn, Alan 2007:10 
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hugmyndum kemur út í smíði sameiginlegs skilnings sem ekki gæti myndast hjá 

einstaklingnum sjálfum.39 Félagsleg hugsmíðahyggja heldur því fram að uppruna 

þekkingarinnar sé annarsvegar að finna í tungumálinu og þeim skilningi sem falinn er 

í ákveðnu samhengi og félagslegu umhverfi. Hins vegar að hún komi frá þeim sem 

reyndari eru sem þjóni hlutverki vinnupalla fyrir hina óreyndari og aðstoði þá á leið 

sinni upp á næsta plan. Nauðsynlegt er að kennari hafi ákveðna yfirsýn yfir 

félagslegan bakgrunn nemenda til þess að hann geti gert sér grein fyrir möguleikum 

og takmörkunum mismunandi forþekkingar nemenda út frá til dæmis ólíkum 

menningarheimum þeirra.40  

3.4.3 John Dewey  (1859-1952) 

Fyrir Dewey byggðist menntun á gjörðum. Þekking og hugmyndir komu aðeins úr 

aðstæðum þar sem nemendur byggðu á reynslu sem hafði einhvern tilgang og var 

mikilvæg fyrir þeim.41 Hann hafði mikil áhrif á skólastarf og hugmyndir um það.42 

Árið 1896 stofnaði hann tilraunaskóla í Chicago til að leita svara við ákveðnum 

spurningum í tengslum við menntun barna. Ein spurninganna var hvernig unnt væri að 

tengja kennslu í formlegum greinum á borð við lestur, skrift og reikning við aðrar 

greinar og reynsluheim barnsins svo það finni þörfina fyrir að læra þær.43 Þessa 

spurningu má túlka á þann hátt að hann hafi viljað að börnin yrðu virk í námi sínu í 

gegnum innri áhuga þeirra.  

Dewey aðhylltist virkt nám og setti upp grundvallar leiðbeiningar um það 

hvernig slíkt nám ætti að fara fram þar sem það mætti ekki vera án markmiðs eða 

óskipulagt. Setningin að læra með því að framkvæma eða „learning by doing“ hefur í 

gegnum tíðina orðið einkunnarorð slíkra kennsluhátta en þau eru gjarnan tengd við 

Dewey. 44  

Dewey flokkaði greinar sem snúast um að nemendur öðlist leikni sem 

leiknigreinar, en þar átti hann við greinar sem snúast um að nemendur öðlist leikni 

eins og skrift, lestur, teikning og tónlist. Hann fjallaði um þær á þann hátt að við 

                                                 
39 Eggen, Paul og Don Kauchak 2004:281 
40 Pollard, Andrew 2005:148 
41 Building an understanding of Constructivism 1994 
42 Myhre, Reidar 2004:170 
43 Myhre, Reidar 2004:170-171 
44 Myhre, Reidar 2004:174 
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kennslu þeirra hætti kennurum til fara styttri leiðir en þörf er á til að ná markmiðum. 

Vélræni þátturinn verði með því allsráðandi og þroskun hugsunarinnar ekki eins og til 

var ættlast. Ástæður þess að nemendur læri það sem þeir eru að læra ætti að skýra 

fyrir þeim. Án útskýringa aukast líkurnar á því að þeir læri hlutina, geti framkvæmt þá 

en geti með engu móti útskýrt af hverju eða hvað þeir eru í raun að gera.45  

3.4.4 Lev Vygotsky  (1896-1934) 

Vygotsky hafði mikil áhrif á félagslega hugsmíðahyggju en hún hélt á lofti 

hugmyndum um að þekking sé fyrst mynduð í félagslegu samhengi eða í samskiptum 

milli manna og síðan meðtekin og nýtt af einstaklingum. Skipst er á hugmyndum og 

þróun á sér stað í gegnum samtöl sem drifin eru áfram af verkefnum. Í kenningu 

Vygotsky er tungumálið í aðalhlutverki en það gegnir margvíslegum hlutverkum. 

Samskipti við aðra í gegnum tungumálið veitir aðgang að þeirri þekkingu sem þeir 

búa yfir. Tungumálinu fylgja tækifæri til að hugsa um heiminn og leita lausna og 

skipuleggja og hugsa gagnrýnið um eigin hugsun.46 Samkvæmt Vygotsky á nám sér 

stað þegar fólk aflar sér skilnings eða þróar hæfni og þroski eykst þegar skilningur eða 

hæfileikar eru þættir inn í stærra og flóknara samhengi.47 Ef kenna á með kenningar 

Vygotsky að leiðarljósi er nauðsynlegt að tengja viðfagsefnið við menningarlegan 

raunveruleika nemandans.48 Vygotsky lagði áherslu á að það sem börn gætu gert með 

aðstoð í dag gætu þau gert án aðstoðar á morgunn.49  

3.4.5 Jean Piaget  (1896-1980) 

Fræðin sem Piaget fékkst við fjölluðu um hvernig maðurinn öðlast vitneskju um 

heiminn sem hann lifir í.50 Hann lagði áherslu á að nemendur fengju tækifæri til að 

fikra sig áfram í eigin námi.51 Hann taldi aðferðir þar sem nemandinn er virkur í námi 

sínu vera þær einu sem hæfar væru til að þroska andlega vitund einstaklingsins.52 

                                                 
45 Dewey, John 2000:102-103 
46 Eggen, Paul og Don Kauchak 2004:57 
47 Eggen, Paul og Don Kauchak 2004:58 
48 Eggen, Paul og Don Kauchak 2004:58 
49 Vygotsky and Education 1996:3 
50 Halldèn, Olla 1983:180-181 
51 Halldèn, Olla 1983:185 
52 Halldèn, Olla 1983:185 
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Piaget telur starf kennarans ekki eiga að felast að mestu í þekkingarmiðlun heldur sé 

hans hlutverk frekar falið í því að virkja nemendur, andlega og líkamlega. 

Viðfangsefni nemendanna eiga að vera miðuð að því að þau þroski nemandann á 

margvíslegan hátt. Þar er til dæmis átt við innbyrðis samskipti nemendanna við lausn 

á verkefnum þar sem þau handfjatla margvíslegan efnivið.53 Grunnur fyrir 

vitsmunalegum þroska er að mati Piagets félagsleg samskipti.54 Hugsmíðakenningin á 

rætur sínar í verkum Piaget og heldur því fram að nemendur taki þær hugmyndir sem 

kennari ber á borð fyrir þá og meti út frá fyrri þekkingu sinni. Samþykki þær, hafni 

þeim eða umbreyti hugmyndum sínum út frá því sem kennarinn sagði.55 

3.5 Samantekt. 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um tengingu margvíslegra þátta við virkt nám og 

þær kenningar er að baki því liggja. Þar ber helst að nefna hugsmíðahyggjuna og þann 

anga hennar sem kölluð er félagsleg hugsmíðahyggja. Fjallað var um helstu 

forvígismenn hennar, þá Pigaget og Vygotsky og heimspekinginn John Dewey og á 

hvern hátt kenningar þeirra tengjast virku námi og hugsmíðahyggjunni. Ýmsar 

kennsluaðferðir henta þegar nemendur eru virkjaðir í námsferlinu. Ein af þeim er 

svokölluð söguaðferð. Nánar verður fjallað um hana í næsta kafla. 

                                                 
53 Charles, C.M. 1982:29 
54 Charles, C.M. 1982:31 
55 Colburn, Alan 2007:10 
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4 Söguaðferðin sem kennsluaðferð 
Í þessum kafla verður fjallað um kennsluaðferð sem kölluð hefur verið söguaðferðin. 

Uppruni hennar og uppbygging er rædd, framkvæmd hennar svo og þeir þættir sem 

hafa þarf í huga er slíkur kennslurammi er settur saman.  Söguaðferðin er aðferð sem 

byggir á því að nemandinn sé virkur þátttakandi í eigin námi. Hans svör og viðbrögð í 

vinnu með söguaðferðina hafa mikið að segja um framvindu námsins.  

4.1 Uppruni söguaðferðarinnar 

Söguaðferðin var mótuð í gegnum samvinnu fræðimanna og starfandi kennara í 

tengslm við Jordanhill kennaraskólanum í Glaskow í Skotlandi. Við vinnu sína lögðu 

þeir áherslu á það að aðferðin ætti að vera áhugavekjandi, að hún tengdi námsefni við 

raunveruleikann, afli þekkingar og sé sniðin að þroskastöðu nemenda hverju sinni.56 

Þær niðurstöður sem hópurinn komst að með því að prófa sig áfram  í kennslu var sú 

að besta leiðin til að sameina ólíka kennsluhætti væri með vinnu og sköpun í gegnum 

sögu.57 Í gegnum árin hefur söguaðferðin þróast og byggir hún á reynslu reyndra 

kennara.58 Ekki er eingöngu litið á hana sem kenningu heldur einnig sem 

kennsluaðferð sem miðar að því að skipuleggja viðfangsefni þemavinnu og hvernig 

kennari ætlar að leiðbeina nemendum sínum við lærdóminn.59 Segja má að 

söguaðferðin sé safn margvíslegra kennsluaðferða, svo sem umræðu og 

spurnaraðferða, virks leitarnáms, sviðsetningar, innlifunaraðferða og skapandi 

viðfangsefna.60 

4.2 Að kenna með söguaðferðinni  

Söguaðferðin felur í sér að notast er við frásögn til að gera börnum kleift að læra. 

Efnið er lagt fram af kennara en það er oft innblásið af staðbundnum og 

samfélagslegum þáttum. Hún leggur út frá þeirri kenningu að best virki að gera börnin 

að skapara verksins, það geri þau að þátttakendum í mótun innihaldsins og hvetji 

                                                 
56 Björg Eiríksdóttir 1993:2-3 
57 Bell, Steve og Sally Harkness 2006:3 
58 Björg Eiríksdóttir 1993:4 
59 Björg Eiríksdóttir 1993:3 
60 Ingvar Sigurgeirsson 2005:152 



Ingibjörg Torfadóttir                                                                                                           Vor 2008   

  16

áfram. Þau þróa söguna áfram í gegnum ólík verkefni á sviði lista, umræðna, 

rannsókna, skrifa og gagnrýninnar hugsunar. Sagan sem kennarinn leggur upp með á 

samkvæmt þessum kenningum að færa hugsun nemendanna á hærra plan og kemur í 

leiðinni fram með áskoranir sem krefjast þess að þeir þrói með sér skipulagða, skilyrta 

og lýsandi þekkingu.61 Sagan er byggð á ákveðnu skipulagi sem þekkt er af 

kennaranum en ekki nemendunum.62 

Söguaðferðarverkefni eru unnin út frá ákveðnu þema sem fara þarf eftir út í 

gegnum verkefnið. Í upphafi er þemað ákveðið og rauði þráðurinn þar með skapaður. 

Miðað er að því að vinna nemendanna hjálpi þeim að skoða hugmyndir, leysa 

viðfangsefni, skilja ný hugtök og tjá hugsanir sínar og tilfinningar. 63  

 Lýsing á góðum söguaðferðarramma er að hann hafi þætti sem grípa áhuga 

nemendanna í upphafi og noti þá til að þróa með nemendunum þá tilfinningu að sagan 

sé þeirra, að þeir verði tilfinningalega tengdir sögunni.64 Þráðurinn utan um 

söguaðferðarefni sér til þess að þau markmið sem miðað er að náist. Línan er sett upp 

út frá röð mismunandi þátta sem skipta sögunni frekar niður en vera eins og kaflar í 

bók. Nemendurnir skapa söguna með því að ímynda sér og semja um umhverfið, 

skapa persónurnar og ákveða hvernig þeirra eigin persónur bregðist við þeim 

atburðum sem þær lenda í.65 Mikilvægt er að söguaðferð hafi upphaf, miðju og endi.66 

Sérstök áhersla er á að byrjunin sé spennandi svo áhugi myndist hjá nemendum fyrir 

efninu og vilji sé fyrir áframhaldandi vinnu.67.Einnig er nauðsynlegt að viðhalda 

spennunni um hvað kemur næst og fá nemendur því ekki að vita lengra fram í söguna 

en nauðsynlegt er fyrir þann þátt verkefnisins sem þeir eru að vinna í hverju sinni.68 

Ef litið er til söguaðferðarinnar má í fljótu bragði sjá þann kost hennar að hún lítur á 

allt nám nemandans sem eina heild og gefur mikla möguleika á samþættingu 

námsgreina.  

                                                 
61 Bell, Steve og Sallie Harkness 2006:5 
62 Björg Eiríksdóttir 1993:4 
63 Bell, Steve og Sallie Harkness 2006:13 
64 Bell, Steve og Sallie Harkness 2006:8 
65 Bell, Steve og Sallie Harkness 2006:9-10 
66 Bell, Steve og Sallie Harkness 2006:12 
67 Björg Eiríksdóttir 1993:4 
68 Bell, Steve og Sallie Harkness 2006:35 
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Söguaðferðarrammar geta tekið mislangan tíma. Fer það eftir umfangi rammans 

hversu langan tíma hann tekur. Mikilvægt er að unnið sé með rammann að minnsta 

kosti tvisvar sinnum í viku.69 Sýning verka er stórt atriði í söguaðferðinni.  

Nauðsynlegt er talið að nemendur ekki aðeins upplifi söguna heldur sjái hana þróast.70 

Mikilvægt er að enda verkefni vel, það getur til dæmis falið í sér heimsókn foreldra í 

skólann eða móttöku sérfræðings sem tengist efninu sem unnið var með.71  

Mikill undirbúningur fyrir kennarann fylgir notkun söguaðferðarinnar 

sérstaklega ef kennarinn semur sjálfur sögurammann. Sá undirbúningur ætti þó að 

skila sér ef kennarinn vill leggja verkefnið fyrir  öðru sinni. Góður undirbúningur 

kennslu skilar sér oft í betri kennslustundum og ánægjulegra námi nemendanna. 

4.3 Að semja söguramma 

Þegar sögurammi er saminn er  venjan sú að skipta viðfangsefninu upp í hæfilega 

hluta til að vinna  með hverju sinni. Í hverjum hluta kemur fram hvaða kafla sögunnar 

á að vinna með. Kaflanum er ekki lýst ítarlega heldur oftast látið nægja að hafa eitt 

eða tvö orð sem lýsa því sem gerist í lífi sögupersónanna í þeim kafla sem um ræðir. 

Mikilvægt er að þau orð séu lýsandi og sértæk en ekki ónákvæm og yfirgripsmikil. 

Einnig er mikilvægt að gæta vel að því að þráður sögunnar haldi sér. Svokallaðar 

lykilspurningar eru settar fram í hverjum hluta og gegna þær mikilvægu hlutverki. 

Mikilvægt er að þær séu opnar, því þær leiða söguna áfram og í gegnum svörin við 

þeim móta nemendurnir söguna og vinnuna við verkefnið. Þær þurfa einnig að draga 

fram  forþekkingu nemenda um efnið sem vinna á með.72 Einnig er sett fram lýsing á 

vinnu nemenda. og á sú vinna að vera hluti svaranna við lykilspurningunum. 

Verkefnin fela oft í sér að nemendur komi auga á og leysi úr málum, hanni og búi til 

“módel”, rannsaki, skrifi eða skapi myndrænar sýningar og tilkynningar.73 Vinnan við 

söguramma getur bæði verið einstaklingsvinna eða hópavinna. Slík breidd gefur 

kennara tækifæri til að fylgjast með nemendum vinna saman á mismunandi hátt og 

nemendunum tækifæri til að vinna með börnum með ólíka leikni, persónuleika og 

                                                 
69 Bell, Steve og Sallie Harkness 2006:34 
70 Bell, Steve og Sallie Harkness 2006:11 
71 Bell, Steve og Sallie Harkness 2006:12 
72 Bell, Steve og Sallie Harkness 2006:10 og Björg Eiríksdóttir 1993:6 
73 Bell, Steve og Sallie Harkness 2006:11 
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hæfileika.74 Í hverjum hluta eru tekin fyrir þau efni og gögn sem mögulega þarf að 

taka til fyrir tímann sem þessi hluti er kenndur. Að lokum er svo að finna lýsingu á 

afrakstri vinnunnar í öllum hlutum rammans. Það er að segja hvað eftir verður sem 

vitnisburður um námið sem fram fór. Hafa verður þó í huga mikilvægi ferlisins að 

afrakstrinum.75  

 Rökrétt uppbygging lykilspurninga hefur verið sett upp þar sem miðað er út frá 

því að sagan hafi upphaf, miðju og endi. Lykilspurningar fyrsta hluta ættu að leiða að 

uppbyggingu umhverfis sögunnar, annars að útbúa sjónræna framsetningu á persónum 

sögunnar. Í þriðja hlutanum ættu lykilspurningarnar að vinna að því að þróa söguna 

fram að næsta hluta sögunnar þar sem lykilspurningarnar ættu að kalla eftir því að 

nemendur stingi uppá atburði sem hægt er að nota til frekari uppbyggingar. Hápunktur 

sögunnar ætti að vera þar á eftir, sem hátíð eða sýning. Í lokin er mikilvægt að líta til 

baka og sjá hvað nemendur telji sig hafa lært á vinnunni við verkefnið.76 

4.4 Samantekt 

Í þessum kafla var litið yfir söguaðferðina sem kennsluaðferð. Farið var yfir uppruna 

hennar, uppbyggingu og framkvæmd.  

Söguaðferðin leggur út frá þeirri kenningu að best virki að gera börnin að 

skapara verksins, það geri þau að þátttakendum í mótun innihaldsins og hvetji áfram. 

Þau þróa söguna áfram í gegnum ólík verkefni á sviði lista, umræðna, rannsókna, 

skrifa og gagnrýninnar hugsunar.77 Mikilvægt er að byrjunin sé spennandi svo áhugi 

myndist hjá nemendum fyrir efninu og vilji sé fyrir áframhaldandi vinnu.78 Í næsta 

kafla verður gerð grein fyrir námsefni í textílmennt sem höfundur samdi sem 

söguramma og nefnist Þorparar – íbúar lítils sjávarþorps. 

 

 

                                                 
74 Bell, Steve og Sallie Harkness 2006:13-14 
75 Björg Eiríksdóttir 1993:6 
76 Bell, Steve og Sallie Harkness 2006:9 
77 Bell, Steve og Sallie Harkness 2006:5 
78 Björg Eiríksdóttir 1993:4 
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5 Þorparar – íbúar lítils sjávarþorps 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir söguaðferðarverkefni sem samið er með 

hliðsjón af námsgreininni textílmennt. Farið verður yfir helstu atriðin í uppsetningu 

þess og fjallað um eftir bestu getu.  

Höfundur var forvitinn um það í upphafi vinnunnar hvort mögulegt væri að 

tvinna saman textílmennt og söguaðferðina og þá hvaða aðferðum best væri að beita 

við slíka vinnu. 

5.1 Grunnur verkefnisins  

Verkefnið er skipulagt með sjötta bekk í huga, að mestu af þeirri ástæðu að það er 

bekkurinn sem höfundur kenndi mest í æfingarkennslutímabili sínu. Unnið er út frá 

söguaðferðinni þar sem virkni nemandans í námi sínu er í hávegum höfð. Frásögnin 

sem unnið er útfrá snýst um börn sem búa í litlu sjávarþorpi. Hún var samin af 

höfundi í samræmi við vinnu við verkefnið.  

Er farið var af stað með þetta verkefni var ekki komið jafn mikið af efni fram á 

textílmenntarvef Námsgagnastofnunar og er í dag. Vefurinn var nánast auður og ekki 

mikið af námsbókum í boði heldur. Helst var að kennarar styddust við bókina 

Hannyrðir í 3.-6. bekk en ekki er að finna hugmyndir að verkefnum í henni, heldur 

almennar leiðbeiningar um margvíslegt handverk. Reyndir kennarar hafa raunar í 

gegnum tíðina byggt upp sinn eigin gagnabanka sem hefur að geyma margvísleg 

verkefni af ýmsu tagi en þau eru flest til einkanota og ekki í dreifingu milli skóla. Á 

meðan á þessu verki hefur staðið hefur bæst vel í hugmyndabanka 

Námsgagnastofnunar en alltaf er þó þörf fyrir gott úrval hugmynda.  

5.1.1 Tenging við námskrá 

Lagt er upp frá þrepamarkmiðum Aðalnámskrár grunnskóla – listgreinar 2007 fyrir 

sjötta bekk. Ekki er þó eingöngu unnið út frá þeirri námsgrein þar sem ýmiskonar 

úrvinnsla er tengd inn í aðrar greinar og unnið út frá markmiðum þeirra. Þar má til 

dæmis nefna gerð glærusýningar sem fellur undir upplýsinga og tæknimennt og 

ritunarverkefni sem hægt er að meta út frá sjónarhorni íslenskunnar. Hugmyndir um 

tengingar við jarðfræði og landafræði eru einnig settar fram þó því hafi ekki verið 

þætt inn í verkefnið að þessu sinni.  
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Dæmi um þrepamarkmið fyrir sjötta bekk úr Aðalnámskrár grunnskóla - listgreinar 

2007 sem unnið var með í verkefninu eru til dæmis: 

Nemandi  

• noti skriflegar leiðbeiningar og handbækur  

• sýni fram á skipulögð og vönduð vinnubrögð  

• sýni fram á sjálfstæði í lita- og efnisvali við eigin sköpunarverk 

• skoði gömul íslensk textílverk á minja- eða þjóðminjasafni og geri einfaldar 

athuganir m.t.t. aðferða, lita og mynstra.
79
 

 

Nánari tengingu við námskrána og einstök markmið má sá í verkefninu sjálfu, á 

skilaboðasíðu fyrir hvert verkefni fyrir sig. 

5.2 Uppsetning verkefnisins  

Söguaðferðarverkefnið Þorparar – íbúar lítils sjávarþorps er sett upp á vef. Það er að 

finna á geisladiski sem fylgir ritgerðinni. Eftir föngum verður leitast við að halda 

verkefninu á vefnum en spurning er hvar það verður vistað eftir að höfundur hefur 

lokið námi. 

Það að setja námsefni eða verkefni og verkefnalýsingar upp á þann hátt sem gert 

hefur verið í þessu verkefni gefur ýmsa möguleika. Það auðveldar þeim kennurum 

sem vinna með það að laga það að sínum nemendum og þeirra námslegu þörfum, 

gefur möguleika á breytingum á verkefnablöðum og eykur gæði þeirra mynda sem 

settar eru fram sem dæmi um afrakstur verkefnavinnunnar. Meðan sá möguleiki er 

fyrir hendi að halda verkefninu á vefnum helst sá möguleiki að breyta með einföldum 

hætti ef stafsetningar- eða málfarsvillur uppgötvast.  Nokkra vankanta má þó sjá í 

fljótu bragði á því að setja verkefnin ekki fram á prentuðu formi. Þar má helst nefna 

að ekki eru allir jafn færir um að nálgast efni á tölvutæku formi. Með aukinni 

tölvuvæðingu í skólum landsins hefur þó aukist færni kennara og nemenda.80  

Uppröðun kaflanna í verkefninu er eftir því skipulagi sem sett er fram í 

kaflanum hér á undan, um söguaðferðina. Í fyrsta kafla er umhverfið kynnt fyrir 

nemendum og miða lykilspurningarnar að því að þeir setji sig inn í hvernig það 

umhverfi er. Í öðrum kafla skapa nemendur sér persónur, í þessu tilfelli börn sem 

ganga í skólann í litla þorpinu. Þriðji kafli, sem fjallar um sundkennslu er inngangur 

                                                 
79 Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar:61 
80 Hafsteinn Karlsson og Þorsteinn Hjartarson 1999:30 
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að fjórða kaflanum sem fjallar um það atvik að nemendurnir fara saman í sjóferð. Í 

fimmta kafla er gerð tilraun til að gera verkefninu góð skil með ferð á minjasafn. 

Sjötti og síðasti hlutinn snýst um mat nemendanna, þeirra hugmyndir og gagnrýni á 

verkefnið.  

5.2.1 Skilaboðasíða kennara 

Á síðu sem sérstaklega er ætluð fyrir skilaboð til kennara er meðal annars að finna 

hugleiðingar höfundar um framvindu verkefnisins og möguleika þess. Tenging hvers 

kafla við þrepamarkmið Aðalnámskrár grunnskóla er einnig sett fram á þessari síðu. 

Þar má einnig finna upplýsingar um hvernig höfundur hefur hugsað sér að hægt sé að 

standa að námsmati. Tillögum er komið á framfæri um hverju hægt sé að safna í 

ferilmöppu nemandans hverju sinni. Í kafla 3.4.1  hér á undan er fjallað um 

ferilmöppur og hvað þær fela í sér. Möguleikar þess að vinna með markmið annarra 

greina eru einnig rædd á skilaboðasíðunni. 

5.3 Samantekt 

Söguaðferðarramminn heitir Þorparar – íbúar lítils sjávarþorps en hann er settur upp 

á vefrænan hátt. Hér er unnið út frá Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar sem gefin 

var út árið 2007. Uppsetning verkefnisins á vefnum hefur einnig sitt að segja um 

aðgengi að því.  
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6 Lokaorð 

Hér á undan hefur verið farið um víðan völl til að leita svara við 

rannsóknarspurningunni sem sett var fram í inngangi ritgerðarinnar. 

Rannsóknarspurningin hljómar svo: „Samrýmist söguaðferðin kennslu í 

textílmennt?“.  Í leit að svari var litið á virkt nám sem áhrifaþátt þar sem það er stór 

þáttur söguaðferðarinnar að nemendur taki virkan þátt í því námi sem fram fer. Þær 

kenningar og kennismiðir sem líta má á sem undanfara söguaðferðarinnar voru einnig 

skoðaðar. Kennismiðirnir sem rætt var stuttlega um höfðu allir sitt fram að færa til 

umræðunnar um virkni nemandans.  

Söguaðferðin er aðferð sem snýr að stórum hluta að því að nemendur skapi 

eitthvað með höndunum í samspili við hugsunina sem er þar að baki. Það er því 

rökrétt að álykta sem svo að aðferðin sem slík henti vel í kennslu listgreina svo sem 

textílmenntar.  

Við hönnun verkefnisins komst höfundur að því að aðferðin samrýmist að 

mestu þeim markmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar 

2007 hvað varðar verklega þáttinn en þó er að vissu leyti þörf fyrir markmið úr öðrum 

hlutum aðalnámskrárinnar til að ná fram heildarmynd á söguaðferðarverkefnið. 

Námskráin gerir meðal annars ráð fyrir samþættingu fræðilegrar kennslu í textílmennt, 

meðal annars með verkefnum og safnaheimsóknum. 

Í söguaðferðarverkefninu Þorparar – íbúar lítils sjávarþorps  er þætt inn 

íslensku og settar fram tillögur um dýpri samþættingu við meðal annars jarðfræði og 

landafræði. Þá er einnig gert ráð fyrir að nemendur fari í heimsókn á minjasafn. 

Það á við um allt virkt nám í framkvæmd að nemendur eru að fást við fjölbreytt 

viðfangsefni sem tengjast ýmsum námsmarkmiðum og námsgreinum sem saman 

skapa þá heildarmynd sem gerir nám að þekkingu. Þar ætti nám í textílmennt ekki að 

vera undanskilið. Ég tel því að vinna mín við þetta verkefni hafi leitt í ljós að 

rannsóknarspurningunni megi svara játandi. Söguaðferðin getur með góðu móti 

samrýmst kennslu í textílmennt. 
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Við vinnslu þessarar ritgerðar hefur margt verið skoðað og lesið í tengslum við 

verkefnið. Í ritgerð af þessari stærðargráðu er þó ekki hægt að fjalla um allt sem vekur 

áhuga í þeirri upplýsingaöflun. Þar verður að velja og hafna. Það er einlæg ósk 

höfundar að þessi umfjöllun gefir innsýn í hvernig nýta má hugmyndafræði 

söguaðferðarinnar til kennslu textílmenntar í grunnskóla. 
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