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Ágrip 
 
Verkefnið sem hér fer á eftir var unnið á vormánuðum ársins 2007. Meiginhluti þess 

felur í sér textílverkefni fyrir 1. – 3. bekk grunnskóla. Markmiðið með því er að hjálpa 

almennum kennurum á yngsta stigi grunnskólans að uppfylla þær kröfur sem 

Aðalnámskrá grunnskóla gerir til þeirra um kennslu á textílmennt. Verkið felur einnig 

í sér fræðilega umfjöllum sem styður við verkefnin með umfjöllun m.a. um kenningar 

í námi og kennslu ungra barna. Verkefnin voru prófuð í kennslu hjá þeim aldurhópum 

sem þeim er ætlað og fóru fram 3 prófanir á hvoru verkefni fyrir sig. Með því að prófa 

verkefnin oftar en einu sinni gafst tækifæri til lagfæringa sem skila sér í betra 

verkefni. 
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Inngangur 
 
Við kennslu ungra barna er að mörgu að hyggja. Kennarinn þarf að koma til móts við 

alla nemendur sína sem mæta í skólann með mismunandi þarfir og reynslu. Til þess að 

það sé honum mögulegt þarf hann að notast við fjölbreytta kennsluhætti og aðferðir. 

Með samþættingu námsgreina nær hann að nýta sama námstækifærið með 

mismunandi markmið í huga og koma þannig til móts við nemendur sína.  

 

Nemendur þurfa að fá tækifæri til að virkja alla hæfileika sína við nám sitt og þannig 

byggja við þekkingu og reynslu sína. Í  listgreinum þurfa nemendur að beita bæði 

ímyndunaraflinu og rökhyggju til þess að öðlast skilning á því viðfangsefni sem 

fengist er við hverju sinni. Kennari ætti því að leitast við að samþætta listgreinar inn í 

kennsluna þar sem sumir nemendur finna sig betur í heimi lista en við bóklegt nám. 

Listir hafa mikil áhrif á líf okkar hvort sem það er tónlistin í útvarpinu, myndirnar sem 

við skreytum veggina með heima hjá okkur eða fötin sem við klæðumst dagsdaglega. 

 

Textílmennt er einn þessara listgreina sem kemur mikið við sögu í lífi okkar og hefur 

fylgt þjóðinni frá upphafi. Greinin felur í sér bæði handverk og hönnun og hefur tekið 

miklum stakkaskiptum hin síðari ár, hlutverk hennar hefur breyst. Fólk nýtir sér 

textílmennt í meira mæli til að skapa sinn eigin stíl. Þær vinnuaðferðir og sá efniviður 

sem í boði eru innan greinarinnar er nær óþrjótandi. Nemandinn ætti að fá að kynnast 

þessum heimi sem fyrst. Hugsa verður þá hvernig nemandinn muni nota þessa 

þekkingu sem hann fær í textílmennt. Best er að hann öðlist skilning á þeim aðferðum 

sem honum eru kynntar svo hann njóti sín betur í sköpuninni og setji sitt fingrafar á 

verkið.   

 

Í fyrstu bekkjum grunnskóla sér umsjónarkennari á yngsta stigi í flestum tilvikum um 

alla þá kennslu sem fer fram innan þess bekkjar sem hann hefur umsjón með. Þar með 

er talin sú listgreinakennsla sem Aðalnámskrá grunnskóla segir til um, jafnvel þó hann 

hafi takmarkaða reynslu á því sviði. Það sem getur gert kennaranum erfitt með að 

uppfylla þessi skilyrði Aðalnámskrár er að af litlu er að taka þegar kemur að 

námsefni tengt listgreinum. Hér hefur verið ákveðið að reyna bæta aðeins úr því með 

því að kynna tvö textílverkefni sem unnin er með það að leiðarljósi að koma til móts 
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við hinn almenna kennara á yngsta stigi og auðvelda honum að innleiða textílmennt í 

kennslu sína. Verkefnin fela í sér samþættingu textílmenntar við aðrar námsgreinar og 

tengingu við námsefnið Komdu og skoðaðu þar sem sá möguleiki er fyrir hendi að 

vinna þau samhliða því. Á undan verkefnunum er að finna fræðilega umfjöllun um 

samþættingu námsgreina, kenningar um nám ungra barna og grunnatriði 

textílmenntar. 
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Textílmennt 
 
Handavinna fékk nafnið Textílmennt þegar sú námskrá sem nú er í gildi  kom út árið 

1999, einnig var greinin færð undir listgreinahluta námskrárinnar. Með þessari færslu 

má segja að greinni hafi loksins verið fundin réttur staður, samfara því að stefna 

listgreina var mörkuð skýrar en áður.  

 

Í Aðalnámsskrá frá 1999 er mörkuð skýr stefna um hver markmið með kennslu 

listgreina eiga að vera. Listgreinar reyna á mannlega hæfni til hvorutveggja hugar og 

handar. Beita þarf jafnt ímyndunarafli og rökhyggju til að árangur náist. Nemendur fá 

tækifæri til að virkja öll sín hæfileikasvið, beita þekkingu, færni og skilningi til að 

meta og túlka upplýsingar. Nemendur verða virkir í athöfnum, rannsóknum og 

athugunum en slíkt nám er talið skilja mest eftir sig (Aðalnámskrá grunnskóla 

1999a:7). 

 

Með breyttri þjóðfélagsmynd við lok 20. aldar er markmiðið með kennslu í 

textílmennt orðin annað en áður var. Það sem rekur flest fólk áfram að útbúa sínar 

eigin flíkur eða hluti fyrir heimilið er ekki neyð heldur útrás fyrir sköpunarþörfina, 

verið er að skapa sinn eigin stíl sem ekki er hægt að kaupa út úr búð. Það að geta nýtt 

efnisheimin til þess að búa til hluti fyrir sig og aðra vekur upp mikla gleði og gefur 

mikla lífsfyllingu. Einnig er mikilvægt að þekkja eðli og vinnuferli efna og kynnast 

þeim möguleikum á endurnýtingu þeirra. Í nútíma samfélagi er endurnýting og 

endurvinnsla æ nauðsynlegri til að koma í veg fyrir aukna mengun og sóun efna 

(Aðalnámskrá 1999c:33). 

 

Kynna þarf fyrir nemendum að textílmennt er vaxandi atvinnuvegur sem getur verið 

spennandi að taka þátt í og að fagið felur í sér mikila möguleika s.s listsköpun, 

hönnun og framleiðslu. Textílhönnun skipar stóran þátt í umhverfi okkar og daglegu 

lífi hvort sem við á tísku eða listheiminn. Einnig er mikilvægt að nemendur 

framtíðarinnar geti gert sér grein fyrir þeim mikla menningararfi sem við eigum í 

textílverkum en meðal gersema íslenskrar listasögu er meðal annars að finna útsaum, 

prjón og vefnað sem þjóðin þarf að þekkja og sé ljóst hve mikin þátt handverk skipaði 

í þjóðfélaginu á árum áður (Aðalnámskrá 1999c:33).   
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Í listgreinahluta aðalnámskrá textílmennt er gert ráð fyrir því að börn byrji að nema 

textílmennt strax í fyrsta bekk en í flestum skólum fara börn ekki að sækja tíma til 

textílkennara fyrr en í 3.- 4. bekk. Kennsla textílmenntar er því höndum hins almenna 

bekkjarkennara í 1. – 2. bekk. Námsefni fyrir yngsta stigið í textílmennt er rýrt en 

kennarar vilja gjarnan fá verkefni til að vinna með og þau ættu að vera í boði jafnt í 

listgreinum sem og almennum greinum s.s móðurmáli og stærðfræði.  

 

Sé textílmennt sambyggð náminu og skapi jafnvægi frá byrjun minnkar hættan á því 

að áherslan á listgreinar, eins og textílmennt, verði mest í kringum einhver ákveðin 

tímabil. Þær séu dregnar fram til að búa til skreytingar t.d fyrir jól eða páska, eða 

jafnvel sem verðlaun til að brjóta upp hefðbundna kennsluhætti. Ef kennarar gæta ekki 

að gildi listgreina í námi barna og reyna ekki að samþætta þær námi nemenda sinna á 

einhvern hátt er hætta á að þær einangrist og þeir kennarar sem finnst þær mega missa 

sín finna sér afsakanir fyrir því að láta þær verða hornreka (Robinson 2002:144-145).      

 

Þegar listgreinar eru notaðar sem einhverskonar verðlaun er hætta á að nemendur séu 

aðeins að ,,leika“ þegar verið er að vinna með listgreinar. Hættan felst meðal annars í 

viðhorfi kennarans og því að verkefnið sem verið er að vinna tengist öðru námsefni 

ekki á nokkurn hátt t.d ,,jæja krakkar nú ætlum við að teikna“(Burnaford o.fl. 

2001:58)  

 

Það er staðreynd að sumir nemendur finna sig betur í listgreinunum en í bóklegu 

námi. Ef þeir fá ekki að kynnast því sem stendur þeim til boða í hvoru tveggja er 

hætta á að þeir fari á mis við hæfileika sína eða tækifæri til að rækta þá. Sýnt hefur 

verið fram á að nemendur veita námi sínu meiri áhuga þegar listgreinar eru 

samtvinnaðar námi þeirra og geta listgreinar því hjálpað þeim nemendum sem eiga á 

hættu að villast af leið í námi sínu til þess að ná góðum námsárangri (Koopman 

2005:86).  
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Samþætting námsgreina 

Tilgangur 
Með samþættingu námsgreina er leitast við að tengja saman fleiri en eina námsgrein. 

Með þessum tengslum er verið að dýpka skilning nemenda og auka möguleika þeirra 

á að tengja við fyrri þekkingu. Kenningar flestra fræðimanna eru sammála um að börn 

séu stöðugt að byggja við fyrri reynslu. Hlutverk kennarans er meira að styðja við 

nám þeirra heldur en að standa upp á töflu og predika (Burnaford og o.fl. 2001:25). Þó 

svo að kennarar vinni með einn bekk þar sem nemendur eru allir á sama aldri hafa 

þessir nemendur allir mismunadi þarfir og kennarinn þarf að reyna að koma til móts 

við þær. Með samþættingu námsgreina gefst tækifæri til að nýta sama námstækifærið 

með mismunandi markmið í huga. Þar sem nemendur eru misduglegir getur verið 

breytilegt eftir hverjum nemenda hver þessi markmið eru. Einn getur t.d verið að 

vinna að félagslegum markmiðum á meðan annar þjálfast í fínhreyfingum (Hafdís 

Guðjónsdóttir og o.fl. 2005:33). Á yngsta stigi hafa nemendur oft lítið úthald og þarf 

kennarinn að leita allra leiða til þess að koma til móts við nemendur sína sem halda 

athyglinni oft í stuttan tíma í einu, sumir jafnvel aðeins nokkrar mínútur. Þetta þýðir 

þó ekki að hægt sé að stytta skóladaginn niður í klukkutíma en reyndir kennarar reyna 

að vinna í kringum þessa athygli og er fjölbreytileikinn lykilorð í því sambandi 

(Merry 2002:93). 

 

Samþætting listgreina 
Samþætting listgreina við aðrar námsgreinar er ekki ný af nálinni og árið 1939 kom 

meðal annars út bókinn The Intergrated School Art Program eftir Leon Loyal 

Winslow þar sem hann lýsir líkani af kennslu þar sem listir og aðrar námgreinar eru 

samtvinnaðar til þess að skapa dýpri og merkingarbærri upplifun nemandans á námi 

sínu. Bók Winslow barðist sterklega fyrir því að listgreinar ætti að kenna þar sem þær 

hefðu mikið menningarlegt gildi í samfélaginu sem nemendur taka þátt í fyrir utan 

skólann (Burnaford o.fl. 2001:xxxix).  

  

Listgreinar eiga oft undir högg að sækja og eru sumir sem hunsa mikilvægi þeirra og 

líta á þær sem einhverskonar uppfyllingarefni og er oft litið fyrst í áttina til þeirra 

þegar skera á niður í skólakerfinu eða gerðar eru kröfur um mælanlegan árangur. 
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Réttlæting, grundvallarforsenda þess að kenna eigi listgreinar í skólum ætti að byggja 

á því nauðsynlega framlagi sem listir leggja til samfélagsins. Listgreinar eru kenndar 

vegna þess að þær rétt eins og stærðfræði, tungumál og vísindi eru nauðsynlegur 

grundvallarþáttur í skilningi á umheiminun og auka því lífsgæði og ánægju okkar í 

þeim heimi sem við lifum í (Hurwitz og Day 2001:29). 

 

 
Samþætting listgreina hvetur kennara til þess að tengja saman mismunandi svið 

þekkingar til að auðvelda nemendum að ná tengslum við það námsefni sem verið er 

að vinna með hverju sinni. Oft er of mikil áhersla lögð á utanbókarlærdóm sem byggir 

á því að leggja á minnið og kalla fram aftur sem reynir ekki á nógu flókna 

hugarstarfsemi. Sumum sem fást við kennslu kemur það á óvart að með því að 

samþætta listgreinar við hinar hefðbundnu bóknámsgreinar gefst góð leið til að fá 

börn til að hugsa á árangursríkari hátt þegar tekist er á við fræðileg úrlausnarefni 

(Hurwitz og Day 2001:31). Rannsóknir hafa sýnt fram á að heilinn lærir mest þegar 

hann getur skilið á sinn hátt upplýsingar sem honum eru veittar frekar en þegar þeim 

er troðið upp á hann. Nemandinn bregst betur við einhverju sem hefur merkingu fyrir 

hann eitthvað sem mótar líf hans og skoðanir eða kemur við tilfinningar. Hver 

nemandi er einstakur og þarf  að skapa honum margvísleg tækifæri til að skilja 

hugmyndir og upplýsingar sem honum eru veittar (Tomlinson 1999:19) 
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Kenningar um nám ungra barna 

Piaget og Vygotsky 
Kenningar um nám og kennslu ungra barna eru margar og hafa þær aðferðir sem börn 

nota við nám sitt verið vinsælt rannsóknarefni hjá sálfræðingum. Kennaranemar 

komast því ekki hjá því að lesa um menn eins og Piaget, Vigotsky og fleiri. 

 
Piaget taldi barnið taka virkan þátt í þroska sínum, vitsmunaþróun þess er ekki 

samfelld heldur fer hún fram í áföngum sem eru ólíkir hverjum öðrum og mynda 

fjögur þroskaskeið sem koma alltaf í sömu röð. Þessi þroskastig eru skynhreyfistig, 

foraðgerðastig, hlutbundið aðgerðastig og formlegt aðgerðastig (Valborg 

Sigurðardóttir 1991:33). Samkvæmt Piaget eru það einnig þrjú ferli sem eru mikilvæg 

í námi samlögun, aðhæfing og jafnvægi . Samlögun er t.d þegar barn sér hrafn í fyrsta 

skipti þá verður reynslan til þess að hrafninn er samlagaður hugmyndum 

einstaklingsins um fugla. Aðhæfing á sér svo stað þegar barnið sér fiðrildi og segir 

það fugl en er leiðrétt og sagt að þetta sé fiðrildi. Niðurstaðan verður því að ekki er  

allt fugl sem flýgur. Þegar einstaklingur getur samlagað og aðlagað nýjar upplýsingar 

kemst á jafnvægi. Þetta gerum við út allt lífið og þegar við getum ekki aðhæft nýjar 

upplýsingar og náum því ekki jafnvægi höfnum við upplýsingunum. Til þess að við 

náum sem oftast jafnvægi lagði Piaget það til að ný reynsla byggði á fyrri reynslu til 

að auðvelda þetta ferli (Berns 2004:193).  

 

Rússneski sálfræðingurinn Vygotsky, sem kannaði þroskaferil barna byggði kenningar 

sínar á því að menningarleg og félagsleg áhrif á manneskjuna væru líffræðilegum 

hneigðum yfirsterkari. Það verður til þess að maðurinn hegðar sér á ólíkan hátt við 

ólíkar aðstæður, lærir mismunandi hegðun í mismunandi menningarsamfélögum 

(Valborg Sigurðardóttir 1991:63). Vygotsky setti fram kenningu um ,,svæði mögulegs 

þroska“ (Zone of Proximal Development). ,,Svæði mögulegs þroska“ er það svæði 

sem er milli þess sem barn getur/skilur sjálft án aðstoðar og þess sem barnið 

getur/skilur með hjálp kennara eða jafnvel skólafélaga. Nám á sér stað í félagslegu 

samhengi og með því að aðstoða barnið og hvetja það til að leysa erfiðari verkefni 

eykst geta þess og þroski (Schaffer 2002: 248-249). 
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Kenningar þessara fræðimanna hafa með sér ákveðinn samhljóm um að nám byggir á 

tengslum, það er að nemandi tengir nýja reynslu sína við fyrri reynslu til þess að 

öðlast nýja þekkingu og skilja hana. Nemandinn er stöðugt að byggja upp þekkingu 

sína og námið er virkt ferli sem felur í sér samskipti við aðra og mikill lærdómur felst 

í því að fylgjast með öðrum. Þekking byggist upp í þrepum sem taka við hvert á eftir 

öðru (Marshall 2006:18). 

 

Fjölgreindarkenning Howard Gardner 
Þó svo að flest allt nám barna byggist á því að nemendur séu stöðugt að bæta við sína 

fyrri reynslu og þekkingu fer nám ekki fram á sama hátt hjá öllum. Hver nemandi er 

einstakur og lærir á sinn hátt. Fjölgreindarkenning Howard Gardner byggir á þessum 

grunni og felst í því að maðurinn búi yfir átta greindum sem starfa allar saman. Þessar 

greindir eru: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind. Ekki verður farið út það hér að ræða hverja greind fyrir sig enda það 

ekki markmiðið með umfjölluninni heldur hvernig nýta má kenninguna við 

samþættingu námgreina og til að koma til móts við nemendur (Armstrong 2001:14-

15).  

 

Thomas Armstrong var einna fystur til að skrifa um kenningar Gardner og vann hann 

út frá þeim bókina Multible Intelligences in the Classroom. Þar sýnir hann fram á 

hvernig sá möguleiki sé fyrir hendi að nýta megi fjölgreindarkenninguna við kennslu, 

námsmat og námskrárgerð. Bókin hefur einnig komið út á íslensku í þýðingu Erlu 

Kristjánsdóttur og nefnist þá Fjölgreindir í skólastofunni (Armstrong 2001:7).   

 

Við hefðbundna kennslu er einkum höfðað til tveggja greinda, málgreindar og rök-og 

stærðfræðigreindar en með því að auka fjölbreytni í kennsluháttum eykst um leið 

möguleikinn á að ná til fleiri nemenda sem er sterkari í öðrum greindum en þessum 

tveim (Burnaford o.fl. 2001:8) 

 

Fjölgreindarkenningin hentar vel við samþættingu námsgreina en ekki er um eiginlegt 

kennslulíkan að ræða heldur kenningu sem býður upp á notkun fjölbreyttra og ólíkra 
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kennsluaðferða. Kennarar velja úr hvað hentar best þeirra stíl og viðhorfum til kennslu 

(Armstrong 2001:55). Með þessu má segja að fjölgreindarkenningin felist í því að 

kennarar fari út fyrir textann eða bókina og veki áhuga nemenda sinna á annan hátt. 

Kennarinn notar til þess fjölbreyttar aðferðir og tengir greindir og námgreinar saman á 

skapandi hátt. Elín G. Ólafsdóttir segir í bók sinni Nemandinn í nærmynd að þeir sem 

aðhyllist kenningar Gardner telji að einhæf kennsla mismuni nemendum. Hún telur að 

ef nám eigi að gagnast nemendum verði að leggja ríka áherslu á að kennsla taki mið af 

mismunandi hæfni og áhuga nemenda. Elín segir enn fremur í bók sinni að Gardner 

telji að reyna verði á allar þessar mismunandi gáfur nemendanna á hverjum degi til að 

þeir njóti sín til fulls í náminu. Kennarinn sjálfur, tafla, krít, bók og blýantur eru langt 

frá því að geta verið einu kennslu- eða námstækin (Elín G. Ólafsdóttir 2003:16). 

 

Eftir skoðun á fjölgreindarkenningu Howard Gardner er augljóst að kennarar ættu að 

hafa hana í huga við starf sitt. Engir tveir nemendur eru eins og allir hafa ákveðna 

styrk og veikleika og miklu skiptir að nemendur fái tækifæri til að vinna með þá. Með 

kennslu í anda fjölgreindarkenningunar er auðveldlega hægt að samþætta margar 

námsgreinar. Með samþættingu list- og verkgreina aukast líkurnar á því að ná því 

besta fram hjá hverjum og einum nemanda. Aðstoða þarf hann við að öðlast sterka og 

örugga sjálfsmynd og þannig verður einstaklingurinn heildstæðari og betur undirbúinn 

til að takast á við framtíðina.  
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Reggio Emilia 
 

Reggio Emilia er hugmyndafræði sem á rætur sínar að rekja til Ítalíu. Nafn 

hugmyndafræðinnar kemur frá borginni Reggio Emilia á norður Ítalíu. Stuttu eftir 

seinni heimstyrjöldina voru mæður sem vildu byggja leikskóla úr húsarústum fyrir 

börn sín og var kennsla og þekkingarleit barnanna það mikilvægasta en ekki pössunin. 

Sálfræðingurinn og kennarinn Loris Malaguzzi var fenginn sem yfirmaður 

leikskólamála í bænum Reggio Emilia og mótaði hann stefnuna ásamt samstarfsfólki 

sínu. Malaguzzi sagði að börnin hefðu hundrað mál og það væri réttur þeirra að tjá sig 

á sem fjölbreytilegastan hátt til þess að skilja, túlka og miðla reynslu sinni (Wexler 

2004:13-14). 

 

Litið er á barnið sem sjálfstæðan og hæfan einstakling sem er hluti af samfélagi 

annara barna sem hefur í heiðri sínar reglur og gildi. Barnið er rannsakandi í leit að 

sínum lausnum. Með þessu læra börnin að taka ábyrgð á sjálfum sér og hópnum og 

einnig þeirri vinnu sem á sér stað. Barnið er í fyrirrúmi og allt umhverfi er hannað 

með það í huga. Það skal vera örvandi, fallegt og aðlaðandi, gefa færi á tilraunum og 

einnig að kennslustofur breytist eftir aldri barnana. Eitt af því sem er heillandi við 

hugmyndafræðina er að áhersla er lögð á það að sá efniviður sem unnið er með sé 

ekki endilega nýr heldur er oft leitast við að endurnýta hluti sem mega muna sinn fífil 

fegurri. Nemendur hafa aðgang að öllu því efni sem unnið er með og geta þeir því 

sjálfir valið þann efnivið er þeir vilja vinna með hverju sinni. Með því að hafa efnivið 

aðgengilegan og í vinnuhæð barnanna auðveldar það þeim að ganga frá eftir að vinnu 

lýkur. Þannig öðlast börnin virðingu fyrir því umhverfi sem þau vinna í og gera sér 

grein fyrir því að hlutirnir rata ekki sjálfir upp í hillu eða ofan í skúffu. (Wexler 

2004:14).  

 

Reggio Emilia hugmyndafræðin hvetur börn til að nota öll skilningarvit, spyrja 

spurninga og leita sjálf svara. Reynt er að örva og viðhalda forvitni barnsins og er 

mikil áhersla lögð á sjónræna skynjun og beitingu skynfæra. Börnin tjá uppgötvanir 

sýnar í skapandi efnivið. Þegar kennarinn ræður einn ferðinni er útkoman oft á einn 

veg þar sem það er aðeins eitt sjónarhorn sem ræður för. Með samvinnu eru málin 

skoðuð út frá fleiri en einu sjónarhorni og í hugmyndafræði Reggio er útkoman ekki 
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það sem skiptir aðalmáli, heldur það að listsköpunin sé leið að ákveðnu marki en ekki 

aðalmarkmiðið. Með það að leiðarljósi samþættast margar greinar við kennslu eftir 

hugmyndafræði Reggio Emilia (Wexler 2004:16). 

 

Með því að viðhalda forvitninni, hvetja barnið til að spyrja sig spurninga og leita sjálft 

svara verður það opnari fyrir nýjum hugmyndum og öðlast meira sjálfstæði til að 

standa með þeim og koma þeim í framkvæmd. Með því að stuðla að slíku hjálpum við 

nemendum okkar að verða sjálfstæðir skapandi einstaklingar.     
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Söguaðferð 
 

Söguaðferðin er upprunin í Skotlandi á áttunda áratug síðustu aldar og var kveikjan að 

henni tilmæli til kennara um að samþætta námsgreinar. Í söguaðferðinni gefst 

kennurum tækifæri á að brjótast úr viðjum hefðbundinna kennsluaðferða og nemendur 

eru fullir þátttakendur í námsferlinu (Falkenberg og Håkonsson 2000). 

 

Söguaðferð er kennsluaðferð þar sem meginhugmyndin er að börnin vinni út frá 

fyrirfram ákveðnu viðfangsefni sem fléttar saman margvíslegar námsgreinar. 

Sögaðferðin er lausnarleitarnám þar sem segja má að börnum sé ekki „kennt“ heldur 

fá þau tækifæri til að fræðast um efni og hluti. Eitt af markmiðum með söguaðferðinni 

er að gefa nemendum tækifæri á námi í umhverfi sem þeir þekkja til. Þar sem 

nemendur hafa einhverja ákveðna reynslu á viðfangsefninu fá þau að upplifa sjálf, 

útvíkka, íhuga og tala saman um hlutina og námið. Þegar þeir þekkja eða hafa 

einhverja vitneskju um efnið sem er verið að fjalla um eiga þeir auðveldara að með að 

tileinka sér nýja þekkingu, bera hana saman við þá sem fyrir er og byggja við 

(Falkenberg og Håkonsson 2000:29).   

 

Þegar kennari vinnur með söguaðferðina hefst vinna hans á því að gera svokallaðan 

söguramma sem er eins og nafnið gefur til kynna eins konar rammi utan um þá vinnu 

sem hann ætlar að setja í gang. Inn í rammann þarf hann að skipuleggja vinnuna og 

ákveða hvað hann vill fá út úr vinnunni þ.e. að markmiðin og tilgangurinn með 

verkefninu sé skýr strax í upphafi.  Þegar kennarinn hefur ákveðið tilganginn og þar 

með markmiðin þarf hann að undirbúa lykilspurningar til þess að vinna út frá. Hans 

hlutverk er að vera einskonar leiðsögumaður fyrir nemendur og hvetja þau áfram 

jafnframt því sem hann styður við nám þeirra. Vinnan við verkefnið hefst með því að 

kennarinn hefur umræðuna með því að spyrja nemendur sína lykilspurninga sem 

tengjast því viðfangsefni sem ætlunin er að vinna með. Með öðrum orðum kveikir 

hann umræðuna hjá nemendum sínum. Nemendur setja sig inn í einhvers konar 

hugarheim og þannig hefst vinnan. Verkefni nemendanna er að vinna út frá því sem 

kennarinn leggur fram og fer námið fram með því að nemendur nota sína eigin 
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reynslu auk þess sem þeir afla sér frekari þekkingar með margvíslegri upplýsingaöflun 

(Falkenberg og Håkonsson 2000:29). 

 

Með söguaðferð gefst tækifæri til tengingar á milli margra námsgreina og fjölbreyttra 

vinnuaðferða, ekki einungis að leysa verkefni á blaði. Hentar aðferðin því afar vel til 

þess að koma til móts við ólíkar þarfir innan nemendahóps. Þegar unnið er eftir 

söguaðferðinni eru það nemendurnir sem skapa verkefnið og allir sem leggja eitthvað 

að mörkum. Aðferðin býður upp á mikla möguleika til að vinna myndrænt úr ólíkum 

efnivið þar á meðal textíl og gefur nemendum tækifæri á að vinna með og efla þá 

skapandi hæfileika sem þeir eru gæddir. 
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Forhugmyndir 

  
Hugmyndin af verkefninu kviknaði þegar höfundur sem þetta ritar var staddur sem 

áhorfandi í listasmiðju hjá öðrum bekk í meðalstórum skóla í Reykjavík. Kennararnir 

sem sáu um kennslu í listasmiðjunni voru almennir bekkjarkennarar og nefndu þeir að 

samkvæmt námskrá væri það í þeirra höndum að kenna listgreinar s.s textílmennt á 

fyrsta hluta yngsta stigs. Ekki væri til mikið námsefni til að vinna með heldur þyrftu 

þeir að reyna finna upp eitthvað sjálfir en þar sem þeir hefðu ekki menntun eða 

reynslu í listgreinum væri það stundum erfitt. Ef  almennum bekkjarkennurum er 

ætlað að kenna listgreinar á fyrstu skólastigunum ætti að vera til námsefni í þessum 

greinum. Námsefni er fyrir hendi í flestum öðrum greinum s.s íslensku og stærðfræði 

og oft eru ýtarlegar kennsluleiðbeiningar sem fylgja því efni. Nemendur ættu ekki að 

þurfa líða fyrir það að kennarinn treysti sér ekki vegna skorts á reynslu að útbúa 

textílverkefni þá. Í mínu námi hef ég lagt áherslu á kennslu ungra barna og einnig 

tekið stóran hluta af kjörsviði í textílmennt og er einnig með sveinspróf í kjólasaum 

hef ég  því ákveðið að nota tækifærið og miðla af reynslu minni hér. Ég hef leitast við 

að samþætta textílverkefni öðrum námsgreinum í minni æfingakennslu og fyrir 

lokaverkefnið ákvað ég því að koma tveimur af þessum verkefnum niður á blað í 

þeirri von um að kennarar á yngsta stigi gætu notfært sér þau við kennslu á 

textílmennt. 
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Framkvæmd 
 
Verkefnin eru samþætt námsefninu Komdu og skoðaðu og unnið var með efnið 

Komdu og skoðaðu líkamann og Komdu og skoðaðu hafið.  Verkefnin henta vel við 

samþættingu námgreina þar sem þau eru fjölbreytt og koma til móts við nemendur 

með mismunadi áhuga, færni og þarfir. Hugmyndirnar af verkefnunum koma úr 

ýmsum áttum og voru þær þróaðar áfram í kennslu. Þetta eru einstaklingsverkefni. 

Verklegur hluti þeirra hefst með sýnikennlsu og eftir það fá nemendur einstaklings 

leiðsögn eftir þörfum. Auðvelt er að laga verkefnin að getu hvers og eins nemanda.  

 

Verkefnin voru prófuð oftar en einu sinni í kennslu hjá þeim aldurhópum sem 

námsefnið Komdu og skoðaðu líkamann  og Komdu og skoðaðu hafið er ætlað fyrir og 

voru þau unnin samhliða kennslu í báðum tilvikum. Nemendahópar voru misstórir og 

þar sem fjöldi nemenda var yfir 15 var verkleg kennsla unnin með aðstoðarmanneskju 

sem hjálpaði til eftir sýnikennslu. Við prófun á verkefnunum komu í ljós ýmisleg 

atriði sem betur máttu fara. Í sumum tilfellum er um að ræða smáatriði sem gleymdist 

að hugsa út í en geta skipt sköpun þegar á hólminn er komið í kennslustofunni og hver 

mínúta skiptir máli og ekki hægt að hlaupa eftir hinu og þessu sem vantar. Þessi atriði 

verða nefnd molar í kennsluleiðbeiningumnum. 

Allar myndir í verkefninu eru teknar af höfundi.  
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Grunnatriði í textílmennt 
 
Textílmennt felur í sér tvo meginþætti og eru þeir handverk og hönnun. Handverkið á 

sér langa sögu sem samofin er menningu þjóðarinnar þar sem unnið er út frá hefðum 

og þekkingu á efnum og aðferðum. Þessum menningararfi ber að koma til skila í takt 

við það þjóðfélag sem við lifum í hverju sinni. Hönnunin er sífellt vaxandi þáttur í því 

samfélagi sem við lifum í í dag og gefur mikla möguleika á að auka við þá skapandi 

vinnu í námi barna sem textílmennt felur í sér (Aðalnámskrá grunnskóla 1999c:34) 

  

Þegar nemendur hefja nám sitt í grunnskóla búa þeir yfir mismunandi þekkingu og 

reynslu. Eins og segir hér í upphafi þarf kennsla í textílmennt að taka mið að því 

þjóðfélagi sem við búum í hverju sinni og þó svo að nemendur umgangist textíl og 

handverk á degi hverjum t.d í formi fata er ekki hægt að gera ráð fyrir því að 

nemendur hafi einhverja reynslu í notkun efniviðs eða áhalda sem tengjast 

textílmennt.  

 

Við skipulagningu á námi þarf að gæta þess að nemendur fái tækifæri til þess að auka 

við þekkingu sína, þjálfa færni og efla skilning sinn á því viðfangsefni sem fengist er 

við hverju sinni. Í öllum námsgreinum eru ákveðin grunnatriði sem hafa þarf í huga 

og á það einnig um við textílmennt. Til þess að þau markmið sem sett eru í kennslu 

textílmenntar náist þurfa nemendur að kynnast  þessum grunnatriðum einnig þarf að 

hafa í huga þroska og fyrra nám nemandans. Með því að nemendur kynnist 

grunnhugtökum og þeim verkfærum sem nota þarf opnast fyrir þeim möguleikar til 

margvíslegrar vinnu sem eykur sjálfstæði þeirra og gefur þeim kost á að skipuleggja 

og hrinda í framkvæmd sínum eigin verkefnum (Steffensen 1978:231). 

 

Nemendur sem tengjast þessu verkefni eru á yngsta stigi og gott er að hafa til 

hliðsjónar eftirfarandi atriði til að ná eðlilegri samfellu í námi og leiðbeina 

nemendum: 

 - frá hinu einfalda til hins flókna 

 - frá hinu almenna til hins sérhæfða 

 - frá handleiðslu til sjálfstæðis í námi 

  (Aðalnámskrá grunnskóla 1999c:10) 



B. Ed lokaritgerð                                                                                                                                   
Vor 2007                                                                                                 Komdu og skoðaðu textílheiminn                          

 
                                                                                               

 21 

Færni 
Í textílmennt kynnist nemandinn textílum og þeim möguleikum sem þeir gefa. 

Árangur næst best ef  nemandi er virkur í vinnu við vekefnið og fær tíma til þess að 

tilkeinka sér vinnulag og tækni sem verkið kallar á og kanni möguleika sem það býður 

upp á (Steffensen 1978: 14). Samkvæmt kenningum Piaget um samlögun, aðlögun og 

jafnvægi sem fjallað er um hér áður þá þurfum við að samlaga og aðlaga nýjar 

upplýsingar til að ná jafnvægi. Ef jafnvægi næst ekki þá höfnum við þeim 

upplýsingum sem okkur eru gefnar. Þess vegna þarf að tengja verkefni reynsluheimi 

og þroska nemenda. Þannig aukast líkurnar á því að þeir nái að samlaga og aðlaga þær 

nýju upplýsingar sem þeim eru gefnar að fyrri reynslu sinni og þannig ná jafnvægi. 

Með endurtekningu þjálfast nemendur í notkun ákveðinna vinnuaðferða og færni 

þeirra eykst.  Hér er þó ekki verið að meina að nemendur endurtaki sama verkefnið 

heldur fái áfram ögrandi ný verkefni sem byggja á álíka tækni og færni og notuð var 

áður  og nái þannig jafnvægi (Steffensen 1978:72).  

 

Þar sem nemendur eru ungir getur borgað sig að vera ekki of smámunasamur þegar 

kemur að færni og vandvirkni nemenda. Gera þarf þeim grein fyrir að úkoman verður 

ekki alltaf eins og maður sér það fyrir í huganum. Sumir nemendur gera of miklar 

kröfur til sjálf síns geta því orðið fyrir vonbrigðum þegar vinnan heppnast ekki 

fullkomlega. Gott er notast við jákvæða og uppbyggilega gagnrýni á verkum nemenda 

jafnvel á meðan á verki stendur og þannig hvetja nemendur áfram. Þar sem nemendur 

eru staddir á mismundi stigi í þroska og getu, vinna þeir á mismunadi hraða og verður 

að gæta þess að aðlaga verkefni að þessum nemendum svo þeir dragist ekki aftur úr 

(Steffensen 1978:74-75). 

 

Vinna í textílmennt getur oft verið krefjandi fyrir unga nemendur t.d þar sem verið er 

að fást ný vinnubrögð sem ekki hefur verið fengist við áður getur verið gott að brjóta 

upp vinnuna með því að standa upp og hreyfa sig á meðan vinnu stendur (Steffensen 

1978:87). 

 

Skapandi vinna 
Flestir fræðimenn á sviði uppeldisvísinda eru sammála um að nám sem reynir á 

hugmyndaflug barna og gefur þeim tækifæri til að tjá sig á skapandi hátt skilji mikið 
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eftir sig. Frjó hugsun gerir nemendum auðveldara með að lifa sig inn í mismunadi 

aðstæður, skoða hluti frá öðru sjónarhorni og setja í nýtt samhengi (Steffensen 

1978:34-35).  Með því að nýta textílmennt í kennslu ungra barna má auka tækifæri til 

skapandi vinnubragða. Nemendur þurfa að fá tækifæri til þess að komast í snertingu 

við fjölbreyttan efnivið of finna þannig leið sem hentar þeirra persónulega 

tjáningarformi (Steffensen 1978:229).  

 

Eins og í öðrum listgreinum er mikilvægt að verkefnið hafi einhverja merkingu fyrir 

nemendur og byggi á þeirra reynslu. Það er þeim hvatning þegar þeir sjá verkefnið sitt 

verða að einhverjum hlut sem þeir geta verið stoltir af (Steffensen 1978:72). 

Textílmennt í kennslu ungra barna styður einnig afar vel við aukin hreyfiþroska 

(fínhreyfingar) og í gegnum verklega vinnu sína þróa börn með sér meðvitund um þau 

hugtök sem faginu tengjast bæði út frá tengd efnum og áhöldum (Steffensen 

1978:232). 

 

Hugtök 
Við kennslu er mikilvægt að nota þau hugtök sem við á hverju sinni. Þar sem 

nemendur búa yfir mismunadi reynslu er ekki víst að allir noti rétt hugtök yfir þau efni 

og áhöld sem unnið er með. Dæmi um þetta er t.d nál sum börn geta notað hugtakið 

nál yfir títupróna, nálar og nælur. Með því að efla skilning á hugtökum samfara vinnu 

að verkefnum má auðvelda nemendum áframhaldandi nám og þar með styrkja hæfni 

þeirra ti sjálfstæðrar vinnu. Þannig má einnig koma í veg fyrir óþarfa misskilning á 

milli nemenanda og kennara (Halme o.fl. 1994:14) 

 

Áhöld og beiting þeirra 
Áhöldin sem notuð eru við verklega vinnu í textílmennt gegna stóru hlutverki. 

Til þess að nemendur læri að bera virðingu fyrir þeim áhöldum sem þeim er ætlað að 

vinna með þurfa þau að vera valin með tilliti til getu nemenda í hvert sinn, vera í lagi 

og í samræmi við það verkefni sem unnið er að. Ekki þýðir að bjóða upp á bitlaus 

skæri eða nálar sem ekki passa því efni sem unnið er með. Líklega er hægt að fá 

leiðbeiningar frá textílkennara hvað gott er að hafa við höndina í kennslustofunni. Ef 

þau áhöld sem nota þarf eru ekki til staðar er nauðsynlegt að fá þau  lánuð úr 
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textílstofu í stað þess að bjóða nemendum upp á verkfæri sem ekki henta vinnunni og 

gera hana einungis erfiðari bæði fyrir nemendur og kennara. 

 

Hér er listi sem er þó ekki tæmandi en gefur mynd af því sem gott væri að hafa við 

hendina í almennri kennslustofu á fyrstu árunum í textílmennt: 

 

Nálar, eru til í mörgum stærðum og gerðum og ætlaðar til mismunadi verka. 

Mismunurinn felst í nálaroddinum og nálarauganu. Oddlausar nálar (jafa nál) eru t.d 

notaðar úttalinn útsaum s.s þræðispor og krosssaum en nálar með oddi t.d í fatasaum 

s.s að festa tölu eða saman saum í höndunum. Nálaraugu eru misstór þarf sá þráður 

sem nota á að vera í samræmi við það. Nál með fínu auga fyrir fínt garn eða tvinna og 

nál með grófu auga fyrir gróft garn.Velja verður nál sem hentar því efni og þræði sem 

nota á hún má ekki vera það gróf að það þurfi að þröngva henni í gegnum efnið sem 

notað er (Halme o.fl. 1989:30).  

 

Skæri, til eru margar tegundir af skærum sem henta þau til mismunandi verka. Þau 

sem eru notuð til að klippa pappír henta ekki til að klippa efni þar sem pappírinn 

sljóvgar bitið í skærunum. Slíkt skapar pirring meðal nemenda ef skærin bíta ekki 

nægilega vel á efnið. Því getur verið gott fyrir kennara að hafa nokkur skæri sem 

ætluð eru til að nota á efni annarsvegar og pappír hins vegar. Einnig getur verið gott 

að hafa skæri fyrir örvhenta . Þegar verið er að nota skæri er gott að brýna sem fyrst 

fyrir nemendum að láta efnið sem verið er að klippa liggja á borði og klippa þannig í 

stað þess að klippa út í lausu lofti (Steffensen 1978:83). 

 

Málbönd, málstikur, er gott að hafa við hendina. Þau eru ekki eingöngu nýtanleg við 

textílkennslu heldu einnig stærðfræði. 

 

Blýantar, fatakrít og litir, börn vinna oft kippimyndir úr allskynns textílum og getur 

þá verið gott að hafa við hendina góða blýanta, krít eða liti sem nota má við að teikna 

á efnið áður en klippt er út svo verkið verði nákvæmara. Þess skal alltaf gætt að klippa 

ekki inn í mitt efni heldur byrja í efnisbrúninni (Steffensen 1978:84). 
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Nemendahópur 
Við kennslu á textílmennt er hentug stærð hóps 10-12 nemendur þar sem þeir þurfa 

oft mikla aðstoð. Þar sem almenn bekkjarstærð er oft um og yfir 20 nemendur getur 

verið hentugt að vinna að textílverkefnum þegar hægt er að skipta bekknum í tvennt. 

Kennarar vinna oft saman við kennsluárganga og er þá hægt í samvinnu við annan 

kennara að skipta nemendahópnum upp eftir hentugleika. Stundum hafa kennarar með 

aðstoð aukakennara eða stuðningsfulltrúa inn í bekk og er þá möguleiki að nýta þann 

tíma til textílkennslu (Steffensen 1978:73). 

 

Námsmat 
Hlutverk námsmats er að styðja við nám nemenda með því að veita þeim ábendingar 

um framfarir og getu og að hjálpa kennara að meta kennslu sína og hvort þau 

markmið sem sett voru í upphafi komust til skila. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur 

fram að megintilgangur með námsmati sé að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum 

við nám sitt og hvetja þá til að leggja sig betur fram (Aðalnámskrá grunnskóla 

1999a:35). Hægt er að skipta námsmati í þrjá flokka format sem kannar hvar 

nemandinn er staddur við upphaf námsferils og getur því skipulagt nám nemenda 

sinna með því að byggja við þekkingu þeirra, símat sem er í gangi allt námsferlið og 

lokamat sem fer fram við lok námstímabils og kannar árangur og framfarir ( Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl. 2005:84).  

 

Með samþættingu námsgreina er hægt að meta fleiri en einn þátt í einu t.d í 

textílmennt er ekki einungis verið að læra textílmennt heldur fléttast hún oftar en ekki 

við aðrar námsgreinar t.d stærðfræði  mælingar og rúmfræði. Í textílmennt er verið að 

efla mismunandi tjáningaraðferðir nemenda og ætti námsmat að geta verið jákvætt og 

leiðbeinandi. Þar sem þeir nemendur sem hér um ræðir eru ungir verður að taka tillit 

til þess í mati á vinnu þeirra að ekki er hægt að gera of miklar hæfniskröfur til 

nemenda hvað varðar ákveðna verklega þætti eða beitingu áhalda þar sem þeir eru 

ennþá að ávinna sér færni í þessum þáttum. Má því frekar líta í áttina að áhuga, 

sköpunargleði og vinnusemi í námsmati (Aðalnámskrá grunnskóla 1999c:39, 

Steffensen 1978:71 og 228). 
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Komdu og skoðaðu 
 
Komdu og skoðaðu er námsefnisflokkur sem gefinn er út af Námsgagnastofnun. Hann 

er einkum ætlaður nemendum á yngsta stigi grunnskólans. Efnið samanstendur af 

nemendabókum ásamt fjölbreyttu efni á vef. Vefurinn er unnin í samvinnu við níu 

rannsóknarstofnanir og er styrktur af Rannís. Þar er meðal annars að finna 

kennsluleiðbeiningar, leikjahugmyndir, sögur o.fl. skemmtilegt efni. Bækurnar í 

flokknum eru nú orðnar tólf talsins og spanna þær hin ýmsu svið má meðal annars 

nefna líkamann, bílinn, hringrásir, sögu mannkyns og margt fleira 

(Námsgagnastofnun 2007). 

 

Komdu og skoðaðu flokkurinn er í miklum vexti og eins og áður sagði og nú þegar eru 

komnar út tólf bækur í þessum flokki og er von á fleirum. Flestir skólar nota þetta efni 

við kennslu á yngsta stigi og er það byggt upp með samþættingu námgreina í huga. 

Með því að notast við samþættingu námsgreina þar sem list og verkgreinar vinna með 

bóklegum greinum kemur kennarinn til móts við nemendur sem einstaklinga sem allir 

hafa sérstöðu. Komdu og skoðaðu námsefnið er því tilvalin tenging við þau 

textílverkefni sem eru kynnt hér síðar. En eins og áður hefur komið fram er mikilvægt 

að listgreinaverkefni tengist öðru námsefni og öðalist þannig ákveðin tilgang fyrri 

nemendur en séu ekki unnin sem einhverskonar uppfyllingarefni í tíma og ótíma. 
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Komdu og skoðaðu líkamann – Verkefni 1 
 

Námsefnið Komdu og skoðaðu líkamann er ætlað til kennslu í 1.- 2. bekk og fjallar 

um gerð líkamans, starfsemi hans og þarfir. Á vef námgagnastofnunnar er sögurammi 

sem kallast ,,ég er frábær eins og ég er“ (fylgiskjal 1) og þar er lögð áhersla á barnð 

sjálft og umhverfi þess. Í sögurammanum eru gefin dæmi um það hvernig nálgast má 

ýmis umfjöllunaratriði með Söguaðferðinni.  

 

Viðfangsefni 
Verkefnið með námsefninu Komdu og skoðaðu líkamann tengist eins og áður sagði 

sögurammanum ,,ég er frábær eins og ég er“ og fellur undir lið 2 er nefnist ,,ég 

sjálfur.“ Verkefnið kallast stafurinn minn. Það felst í því að nemendur byggja 

upphafsstaf úr nafni sínu með sentikubbum (sem þeir hafa notað áður í stærðfræði) og 

færa inn á rúðunet. Nemendur sauma hann í grófan stramma með þræðispori og útbúa 

að því loknu ramma utan um verkið. Hér fléttast saman nokkrar námsgreinar meðal 

annars textílmennt, íslenska og stærðfræði. 

 

Allir eiga sinn staf, upphafsstaf í nafni sínu. Hann er yfirleitt sá fyrsti sem börn læra 

að þekkja einnig fræðast þau um upphafsstafi í nafni bekkjarfélaga sinna og kynnast 

þannig fleiri bókstöfum. Mikilvægt er að kennari nýti sér fjölbreyttar vinnuaðferðir til 

að viðhalda áhuga nemenda á lestrarnámi sínu og getur vinna við upphaf lestrarnáms 

oft reynst sumum nemendum þung og einhæf vinna (Ásthildur Snorradóttir og 

Sigurlaug Jónsdóttir 2000:47). Einnig gefst hér tækifæri á að ræða um lítinn og stóran 

staf þar sem öll nöfn byrja á stórum staf.  Ákveðin stærðfræðileg hugsun á sér stað hér 

þar sem nemendur þurfa að flytja stafinn fyrst úr kubbabyggingunni og yfir í 

rúðunetið og þaðan á strammann. 

 

Tengsl við kenningar 
Verkefnið tengist hluta þeirra kenninga sem fjallað var um hér áður. Það er hluti að 

söguramma þar sem fjallað er um barnið sjálft. Eitt af markmiðum söguaðferðinnar er 

að samþætta námsgreinar og gefa nemendum tækifæri á að vinna með viðfangsefni 
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sem þau þekkja til eða hafa reynslu af. Þeirra eigið skírnarnafn hlýtur að standa þeim 

næst og þar af leiðandi upphafsstafur þess. Vegna þess hversu vel nemendur þekkja til 

viðfangsefnisins, stafurinn minn, eiga þeir auðveldara með að tileinka sér nýja 

þekkingu í þessu tilfelli þeir tengja stafina við bekkjarfélagana. Í kenningum Piaget og 

Vygotsky kemur það fram að nám er virkt ferli sem felur í sér samskipti við aðra og 

mikið er hægt að læra með því að fylgjast með öðrum. Þó svo að nemendur séu 

stöðugt að byggja við reynslu sína og þekkingu fer nám þeirra ekki endilega á sama 

hátt fram hjá öllum. Með því að höfða til mismunandi greinda nemenda og nota til 

þess fjölbreyttar aðferðir eykur kennarinn möguleikan á því að ná til sem flestra 

nemenda í einu. Samkvæmt fjölgreindarkenningu Howards Gardner er hér í þessu 

verkefni meðal annars komið inn á málgreind, sem væri stafaþekking, rök- og 

stærðfræðigreind í formi mynsturgerðar, rýmisgreind með litavali, byggingu úr 

sentikubbum og notkun rúðunets og að lokum líkams- og hreyfigreind sem felur í sér 

útsaum.  

 

Markmið 
Þau markmið sem ætlað er að ná með verkefninu eru að nemendur kynnist nokkrum 

hugtökum sem tengjast útsaumi og nái færni í að sauma einfalt þræðispor og þjálfi 

fínhreyfingar. Einnig er lögð áhersla á að auka þekkingu á bókstöfum og stórum og 

litlum staf og mynstur gerð. Þessi markmið tengjast svo Aðalnámskrá grunnskóla á 

eftirfarandi hátt: 

 

Textílmennt 

Að nemendur  

-  þræði grófa nál 

-  saumi þræðispor 

-  læri að ganga frá enda 

-  geti unnið eftir fyrirmælum frá kennara 

(Aðalnámskrá Grunnskóla 1999c). 
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Stærðfræði 

Að nemendur 

- tákni mynstur með mismunandi gögnum, t.d. kubbum, litum, orðum,    

hljóðum eða teikningum 

-  leysi þrautir þar sem raða þarf saman hlutum eða flatarmyndum 

- geti hliðrað flatarmyndum 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1999f). 

Íslenska 

Að nemendur 

- kynnist bókstöfum 

-  vinni fjölbreytt verkefni sem hvetja til lestrar 

-  fái tækifæri til að tjá sig fyrir framan bekkjarfélaga sína 

-  kynnist þeim reglum sem gilda þegar margir þurfa að tjá sig í einu 

-  séu færir um að nota einföld hugtök í umræðu um stafsetningu og ritmál 

  

                (Aðalnámskrá grunnskóla 1999b). 

Notkun hugtaka 
Við kennslu er mikilvægt að nota þau hugtök sem við á hverju sinni. Þetta á ekki síður 

við í kennslu textílmenntar. Með því að efla skilning á hugtökum samfara vinnu að 

verkefnum má auðvelda nemendum áframhaldandi nám og þar með styrkja hæfni 

þeirra til sjálfstæðra vinnubragða. Þannig má einnig koma í veg fyrir óþarfa 

misskilning á milli nemenda og kennara (Halme o.fl. 1994:14). 

 

Hugtök sem leggja ber áherslu á hér eru: 

- strammi 

- saumnálar 

 -  fínar/grófar nálar 

 -  oddur 

 -  auga  

- þráður 

-  fínn/grófur þráður 
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Vinnulag 
Útsaumsverkefni 4 – 5 kennslustundir 

Skipulag kennslu 

Þar sem almennir bekkir innihalda oft í kringum 20 börn getur verið gott að skipta 

hópnum til helminga eða jafnvel að fá aðstoð. Þetta á aðallega um þann hluta þegar 

verið er að sauma út. Verkefnið byrjar með sameiginlegri innlögn t.d í heimakrók ef 

hann er fyrir hendi. Þegar komið er að því að sauma út er gott að hafa sameiginlega 

sýnikennslu og umræður í heimakrók. Þegar sýnikennslunni er lokið tekur svo við 

einstaklingsbundin leiðsögn.  

 

Efni og áhöld 

- sentikubbar  

- rúðunet (fylgiskjal 2)  

- litir 

- tússlitir 

- grófur strammi 

- gróft garn 

- grófar oddalausar nálar  

- skæri 

 

1.Tími. 

Innlögn 

Verkefnið byrjar á því að kennari og nemendur ræða um að nöfnin okkar byrji öll á 

mismunandi staf. Hægt er að tala um að hann sé alltaf skrifaður með stórum staf. 

Kennari skrifar mismunandi stafi frá börnum. Einnig er hægt að kanna hvaða stafir 

eru algengastir í bekknum. Kennari prufar að gera tvo stafi á rúðunetið og velur til 

þess tvo ólíka stafi t.d einn sem hentar vel í rúðunetið s.s eins og H, T, L og svo 

einhvern sem breytist þegar hann er settur í rúðunetið s.s eins og S, B, K. Kennarinn 

ræðir þá hvers vegna þessir stafir passa ekki inn í netið og hvaða leiðir eru færar. 
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búið að lita staf inn á stramma 

 

 

 

 

Vinna með sentikubba. 

Nemendur byggja stafinn sinn úr 

sentikubbum sem þeir hafa áður unnið 

með í stærðfærði og færa inn á rúðunetið. 

Kennari minnir þá á að telja hvað þeir 

notuðu marga kubba til þess að byggja 

stafinn sinn og nota sama fjölda þegar þeir 

færa hann inn á rúðunetið. 

 

 

 

 

2.- 3. Tími  

Útsaumur 

Kennari sest með nemendum í heimakrók  

og sýnir þeim stramma og spyr nemendur     

hvort þeir viti hvað þetta sé og leyfir þeim 

að handfjatla bút af stramma. Hann tekur 

svo rúðunetið frá síðasta tíma og sýnir 

nemendum að hér sé hann með mynstur sem 

hann ætlar að sauma út. Gott er að vera með 

annan stramma þar sem kennari er búin að 

telja stafinn út og lita hann inn á strammann 

með tússlit.  

 

 

 

 
vinna með sentikubba 

Moli:  

- mikilvægt er að sýna nemendum hvernig á að byrja inn á miðjum 

strammanum að lita mynstrið, því annars er hætt við að þeir setji 

stafinn alveg við brúnina. 
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Kennarinn sýnir nemendum næst nál og þráð og      

útskýrir hlutverk þeirra í útsaumnum. Nálar eru til í  

ýmsum stærðum og gerðum og getur verið nauðsynlegt 

að kynna fyrir nemendum mismunadi tegundir þeirra 

og velta fyrir sér hvaða nál henti best fyrir þeirra verk.  

Ef við erum með grófan þráð eins og í þessu tilfelli  

þá þurfum við grófa nál. Því næst sýnir kennarinn 

 nemendum hvernig þræða á nál.  

 

Að lokum tekur kennari fram strammann sem hann var búin að lita stafinn á og sýnir 

nemendum hvernig sauma á þræðisspor.  

 

   

 

   

  Molar: 

- þar sem nemendur eru ungir er gott að gefa sér góðan tíma í það að æfa 

nemendur í því að þræða nál.  

- sumir nemendur eiga það til að afþræða nálina oft og hjá þeim getur 

verið gott að setja smá hnút við nálaraugað. 

- mikilvægt að minna nemendur á að staðsetja stafinn inn á miðjan 

stramman, þar sem ramma á myndina inn. 

- þegar stafurinn er litaður á stramman þarf að hafa blað undir svo ekki 

fari litur á borðið. 

- þegar unnið er með stramma er best að nota java nálar sem eru með 

ávölum oddi. Stærð nála og grófleiki garns þurfa einnig að vera í 

samræmi ekki þýðir að bjóða upp á of gróft garn fyrir nálaraugað.Það 

skapar aðeins pirring á meðal nemenda og aukavinnu fyrir kennara að 

reyna að þræða nálar.  

 

 

 

oddlaus nál með hnút við 
nálaraugað 
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útsaumi nærri lokið 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rammi með reglulegu mynstri 
 

 

 

Nemendur færa stafinn sinn af rúðunetinu yfir á 

strammann með því að lita hann þar í fyrstu. Næst 

er valinn litur og þráður til að sauma út með. 

Nemendur sauma út stafinn sinn með þræðisspori 

ofan í lituðu reitina. Kennari gengur á milli og 

aðstoðar eftir þörfum og sýnir nemendum hvernig 

ganga má frá endunum. Best er að gera það með 

að sýna hverjum og einum. Flestir nemendur ná 

að þræða auka hring utan um stafinn sem gefur 

myndinni meira líf. 

 

 

 

 

 

 

Rammi 

Hér er fjallað um mynstur. Gott getur  

verið að mæta í mynstruðum fötum 

eða með eitthvað sem hefur mynstur. 

Kennari ræðir um reglulegt mynstur 

við nemendur sína, og sýnir þeim 

rammann sem þeim er ætlað að skreyta 

með reglulegu mynstri og hafa til þess 

frjálsar hendur. Líma þarf svo 

strammann aftan á rammann, gott er 

að nota til þess breitt límband. 
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verkið komið upp á vegg 

Þá er ekkert eftir nema að festa  myndina upp á 

vegg og njóta listaverksins. Hér hefur myndin verið 

sett inn í hring sem var fyrir á veggnum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námsmat 

Námsmat er mikilvægt ekki aðeins til að meta gengi nemandans heldur einnig til að 

meta hvort þeim markmiðum sem sett voru í upphafi verkefnis hafi verið náð. Þegar 

skoðað er það námsmat sem fylgir kennsluleiðbeiningum Komdu og skoðaðu 

líkamann má sjá að námsmat þar er mjög fjölbreytt og þarf námsmat þessa verkefnis 

að samræmast því. Hér er sá möguleiki fyrir hendi að notast við sjálfsmat þar sem 

nemendur meta sjálfir vinnu sína og þurfa að hafa í huga meðal annars hvað 

heppnaðist vel og hversvegna. Með sjálfsmati þjálfast nemendur í gagnrýnni hugsun 

og fá að tjá sig um verkefni sín (Aðalnámskrá grunnskóla 1999c:36). Einnig er hægt 

að meta hvort nemandi hafi farið eftir þeim fyrirmælum sem gefin voru t.d í sambandi 

við mynsturgerð og útsaum.   
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Komdu og skoðaðu hafið – Verkefni 2 
 
Námsefnið Komdu og skoðaðu hafið er ætlað til kennslu í 2.- 3.bekk og er í því m.a 

fjallað um fjölbreytileika í lífríki hafsins, sjávarþorp og samskipti manns og hafs. 

Sjórinn er nálægur okkur Íslendingum þar sem hann umlykur landið og því er 

mikilvægt að börnin fræðist um hann.  

 

Í kennsluleiðbeiningum kemur fram að vinnubrögð í sambandi við Komdu og skoðaðu 

hafið ættu að vera fjölbreytt og taka þurfi tillit til þess að áhugi og hæfileikar barna 

liggi á mismunandi sviðum. Eitt af því sem skipti máli er að gefa nemendum lausan 

taum innan ákveðinna marka sem er þroskandi og veitir þeim aukna ánægju við vinnu 

sína (Sólrún Harðardóttir 2005:2). 

 

Viðfangsefni 
Verkefnið með námsefninu Komdu og skoðaðu hafið felst í því að nemendur þæfa 

mynd er tengist hafinu og lífríki þess. Eftir að nemendur hafa lokið við myndina 

kynna þeir hana fyrir bekkjarfélögum sínum, festa hana á veggspjald og gefa henni 

nafn. Með þessu verkefni er verið að vinna í anda þeirra markmiða sem tekin eru fram 

í kennsluleiðbeiningum sem fylgja námsefninu, að stuðla að fjölbreytttum 

vinnubrögðum og auka tækifæri nemenda til þess að rækta skapandi hæfileika sína. 

 

Tengsl við kenningar 
Verkefnið tengist hluta af þeim kenningum sem fjallað er um fyrr hér í ritgerðinni. 

Hér vinna nemendur að því að tjá uppgötvanir sínar á sjávarlífverum, á sjónrænan 

hátt, í ull með því að nota þæfingu. Samræmist þessi vinna hugmyndafræði Reggio 

Emilia þar sem leitast er við að barnið noti öll skilningarvit í leit sinni að þekkingu og 

tjái nýjar uppgötvanir sína í skapandi efnivið. Þar sem hér er um að ræða unga 

nemendur sem eru jafnvel að þæfa ull í fyrsta skipti þarf að hafa í huga það sem 

kemur fram hér fyrr í kaflanum um Grunnatriði í textílmennt, færni, að með 

endurtekningu þjálfast nemandinn í notkun ákveðinna vinnuaðferða. Þannig borgar 

sig ekki í upphafi að gera of miklar kröfur um verklegafærni sem hér í þessu tilviki 

væri þæfingin sjálf. Kallast þetta á við hugmyndafræði Reggio Emilia þar sem það 
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ekki endilega útkoman sem skiptir höfuðmáli heldur leiðin í sköpuninni að 

listaverkinu og upplifun barnsins á því.  

 

Tilgangur með samþættingu námsgreina er meðal annars að dýpka skilning nemenda 

og auka möguleika þeirra á því að tengja við fyrri þekkingu. Þó að kennari vinni með 

einn bekk hafa nemendur hans mismunandi þarfir og með samþættingu námsgreina er 

sá möguleiki fyrir hendi að nýta sama námtækifærið með mismunandi greindir 

samkvæmt kenningu Howards Gardner. Í þessu verkefni er meðal annars komið inn á 

rýmisgreind með því að nemendur skapa á sjónrænan hátt, líkams- og hreyfigreind 

nemendur þjálfa fínhreyfingar með þæfingu og málgreind þar sem nemendur tjá sig 

um verk sitt fyrir framan bekkjarfélagana. 

 

Markmið 
Þau markmið sem sett eru með verkefninu eru að nemendur þjálfi fínhreyfingar og 

fáist við skapandi vinnu með því að útbúa verk með þæfingu á ullarkembu. Kynnist 

nokkrum hugtökum sem tengjast ull og vinnu með hana. Einnig að nemendur þjálfist í 

að tjá sig um verk sín bæði munnlega og skriflega. Nemendur fái að kynna verk fyrir 

bekkjarfélögum sínum og þjálfist í því að tjá sig fyrir framan þá. Þessi markmið  

tengjast svo Aðalnámskrá Grunnskóla á eftirfarandi hátt 

 

Textílmennt 

Að nemendur 

-  þjálfist í að þæfa ullarkembur 

- þjálfist í að nota hugtök og heiti sem tengjast viðfangsefnum  

greinarinnar 

-  fræðist um íslenska ull 

-  þjálfist í að meta eigin verk 

-  geti nýtt sér fagurfræðilegt sjónarmið (liti og form) við eigin sköpun 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1999c). 
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Íslenska 

Að nemendur 

-  þjálfist í að tjá sig frammi fyrir bekkjarfélögum sínum 

-  fái tækifæri til að kynna vinnu sína fyrir bekkjarfélögum 

-  semji texta við eigin myndir og skrifi sjálfir eða með aðstoð 

     (Aðalnámskrá grunnskóla 1999b). 

 

Notkun hugtaka 
Við kennslu er mikilvægt að nota þau hugtök sem við á hverju sinni. Þetta á ekki síður 

við í kennslu textílmenntar. Með því að efla skilning á hugtökum samfara vinnu að 

verkefnum má auðvelda nemendum áframhaldandi nám og þar með styrkja hæfni 

þeirra ti sjálfstæðrar vinnu. Þannig má einnig koma í veg fyrir óþarfa misskilning á 

milli nemeanda og kennara (Halme o.fl. 1994:14). 

 

Þau hugtök sem hafa ber í huga hér: 

 - ull 

- ullarkemba 

- þæfing 

 

Vinnulag 
Þæfingarverkefni 4 kennslustundir 

Skipulag kennslu 

Nemendur hafa verið að læra um hafið og lifríki þess í bókinni Komdu og skoðaðu 

hafið og hafa því skoðað hinar ýmsu lífverur og gróður sem er þar að finna. 

Þar sem algeng stærð á bekk inniheldur um og yfir tuttugu nemendur getur verið gott 

að skipta bekknum í tvennt á meðan sjálf þæfingin á sér stað eða jafnvel fá aðstoð frá 

einhverjum. Best er að áætla tvær kennslu stundir fyrir þæfinguna sjálfa. Þar sem 

notað er vatn við þæfinguna er hentugt að nota hvítar skúffur sem eru til staðar í 

flestum yngri barna kennslustofum við vinnuna. Ef þær eru ekki fyrir hendi er 

möguleiki að leita ráða hjá textílkennara hvaða möguleiki sé fyrir hendi, í sumum 

textílstofum hafa kennarar bakka sem þeir nota við þæfingu. Verkefnið byrjar með 
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innlögn og sýnikennslu þar sem kennari sýnir nemendum skref fyrir skref hvernig 

þæfingin fer fram. Eftir að allir eru komir af stað gengur kennari á milli og aðstoðar 

nemendur eftir þörfum.  

 

Efni og áhöld  

- ullarkemba í fjölbreyttum litum 

- bóluplast 

- skúffur eða bakkar 

- fötur undir vatn 

- sápa/gott er að nota brúnsápu 

- heitt vatn 

- handklæði og tuskur 

- grisja 

- plastsvuntur  

- hanska fyrir þá nemendur sem hafa ofnæmi fyrir ull 

 

 

 

 

  Molar 

- áður en kennsla hefst þarf að láta alla nemendur ganga frá dóti á 

borðum og setja skólatöskur á ákveðinn stað, ekki má gleyma þeim  

sem fara í  burtu ef bekknum er skipt til helminga. 

- vera búin að ákveða stað fyrir bækur nemenda ef þeir nota skúffurnar  

 sínar 

- gott getur verið að raða borðum upp í U- laga form svo kennarinn geti  

 verið inn í  miðju og gengið auðveldlega á milli nemenda til að aðstoða  

 þá. 
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Innlögn og þæfing  
Tími 1 og 2 
Innlögn 

Kennari ræðir stuttlega við nemendur í heimakrók ef hann er til staðar um íslensku 

ullina, hvaðan hún kemur og hvernig hún er notuð og hugtök sem tengjast henni. 

Hann fjallar meðal annars um liti ullarinnar og liti hafsins og leyfir nemendum að 

handfjatla ullarkembu. Kennarinn segir nemendum frá því að nú ætli þeir að þæfa 

mynd úr ull. Hann spyr nemendur hvort þeir viti hvað þæfing sé og hvort einhver hafi 

þæft áður að lokum útskýrir hann í stuttu máli í hverju ferlið við að þæfa ull felst (sjá 

ferli við þæfingu ullar á bls 36-37). Hægt er t.d að útskýra hvernig við notum lófann 

við það að nudda ullarkembuna með hringlaga hreyfingum en ekki má nudda of fast. 

Einnig að við notum heitt vatn og sápu sem þarf að fara varlega með og gæta þess að 

sulla ekki of mikið. Nemendur ná svo í þau efni og áhöld sem vinna þarf með og 

setjast svo í sætin sín.  

 

   

  Molar 

- hér er verið að vinna með hafið og gott er að allir noti bláan bakgrunn 

sem táknar hafið. Gott að vera búin að skipta bláu ullarkembunni niður 

 í þá stærð sem passar í bakkann, það sama á við bóluplastið. 

- gæta að því að bláa ullarkemban sé ekki of þunn. 

- gæta að því að ullarkemban sem notuð er til skreytingar sé ekki  

  of þykk því þá mun hún festast illa við bakgruninn. 

- oft eru til handklæði í textíl stofum sem notuð eru við þæfingu en  

gott er að biðja alla nemendur að koma með eitt handklæði með sér í 

skólann og þá jafnvel með nokkura daga fyrirvara svo nóg sé af 

handklæðum. 

- í mötuneytum skóla er oft hægt að fá stórar fötur sem eru undan mat. 

Gott er að nokkrir nemendur sameinist um hverja fötu og geti hellt 

þar úr bakkanum ef skipta þarf um vatn og ekki er nægjanlega góð 

aðstaða við vask inn í stofunni. 

- einnig getur verið gott að nota flöskur undir sápuvatnið t.d gosflöskur 

eða athuga í mötuneyti með flöskur undan sósum en þær eru oft með 

þægilegum sút. Gæta þarf þess að þrífa þær vel áður en notkun hefst. 
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myndinni rúllað upp og sápan kreist úr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

búið að leggja ullarkembu í skúffuna   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ullarkemban nudduð með hringlaga hreyfingum 
 

Þæfing 

Þar sem hér er um sýnikennslu að 

ræða getur verið gott að kennari 

standi við borð inn í miðju ef 

borðunum er raðað upp í U-laga 

form. Þá  hann á því aðvelt komast 

til að aðstoða nemendur. Hann 

leiðbeinir nemendum hvernig þeir 

leggja bóluplast í botn súffunar, með 

bólurnar upp. Bólurnar hjálpa til við að nudda ullarkembuna.  

Því næst fá nemendur bláu ullarkembu sem nota á í bakgrunninn þar sem verið er að 

búa til mynd tengda hafinu. En eins og kemur fram í molanum getur það sparað tíma 

og fyrirhöfn að vera búin að skipta henni niður. Nemendur ná sér svo í þá liti sem þeir 

vilja nota til að skapa neðansjávarlífveruna sína. Kennarinn minnir nemendur á að 

hafa lituðu kembuna ekki of þykka því þá festist hún illa við bakgruninn. 

 

 

Næst er grisjan lögð yfir og          

kennarinn sýnir nemendum, sem 

fylgjast með úr sætum sínum, 

hvernig hella á heitu sápuvatninu 

rólega yfir myndina og þrýsta ofaná 

hana. Byrja svo að nudda rólega með 

hringlaga hreyfinugm. Hér með 

lýkur sýnikennslu þar sem kennari 

þarf að aðstoða nemendur og getur  

því ekki staðið og þæft sjálfur þá mynd sem hann byrjaði á. Kennari gengur á milli  

nemenda aðstoðar þá eftir þörfum og leiðbeinir hverjum nemenda fyrir sig eða 

nokkrum í einu. Gott getur verið að skipta um vatn þegar það hefur kólnað. Þegar 

ullin fer að gægjast í gegnum grisjuna er hún tekin af og haldið áfram að nudda 

varlega eftir það. 
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búið að setja texta við myndina og festa á karton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myndinni rúllað upp og kreist 
 
 

Gott er að rúlla myndinni upp til skiptis         

lárétt og lóðrétt og kreista hana til að ná úr 

henni mestu sápunni. Gott er að dýfa 

henni í heitt vatn án sápu og kreista 

varlega en hún aðeins þéttist við það, 

einnig má kasta henni ofan í bakkann, eftir 

að sápuvatninu hefur verið hellt úr. 

Strákar hafa oft mjög gaman af þessum 

hluta. Hægt er að kanna hvort myndin sé 

orðin nægilega þæfð með því að toga í hana,  

ef hún teygist vantar upp á þæfinguna. Varast ber þó að gera of miklar kröfur um 

þæfinguna þar sem nemendur eru flestir að þæfa í fyrsta sinn og kröfurnar gætu 

skyggt á þá ánægju er fellst í myndsköpuninni. Að lokum er myndin skoluð vel úr 

köldu vatni, undin og lögð flöt til þerris. Gott er að pressa yfir myndirnar frá röngunni 

t.d daginn eftir þegar þær eru orðnar þurrar. 

 

 

Tímar 3og 4 

Frásögn/túklun 

Kennari safnar myndunum saman og 

setur ofan í tösku. Nemendur safnast 

svo saman í heimakrók ásamt kennara 

sem dregur upp eina mynd í einu og 

spyr hver eig hana. Viðkomandi 

nemandi sækir myndina og kennarinn 

biður hann að segja frá myndinni og 

spyr hann meðal annars út í þau 

hugtök sem lögð voru inn og  

tengjast ullinni. Þegar allir nemendur hafa lokið við kynningu á sinni mynd fá 

nemendur karton til að festa myndina á og pappírsrenning þar sem þeir skrifa heiti 

myndarinnar eða jafnvel skrifa litla frásögn. Kennari hjálpar þeim nemendum sem 

eiga erfitt með ritun. Að lokum eru myndirnar hengdar upp til augnayndis. 
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      Molar 

- gott er að nota smá kennaratyggjó til að festa myndirnar á kartonið. 

- hafa renninga í fleiri en einni stærð svo nemendur geti valið hvað þeir 

vilja skrifa mikið við myndina sína. 

 

 

Námsmat 
Þar sem þessu verkefni er ætlað að vera hluti af námsefninu Komdu og skoðaðu hafið 

ætti námsmatið að vera í samræmi við það sem kennari notar við mat á því námsefni. 

Við skoðun á kennsluleiðbeiningum með Komdu og skoðaðu hafið er ekki að finna 

leiðbeiningar um námsmat. Hentugt gæti verið að nota símat sem er í gangi allt 

námferlið og gengi nemandans metið jafnt og þétt á meðan kennsla á Komdu og 

skoðaðu hafið stendur yfir. Í jákvæðu og uppbyggjandi námsmati er símat 

nauðsynlegt. Kennarinn hefur tækifæri til að sjá hvort að viðfangsefni séu rétt valin og 

nemendur fá vitneskju um eigin framfarir (Aðalnámskrá grunnskóla 1999c:36).  

 

Þegar ferli verkefnisins skiptir ekki síður máli eins hér um ræðir í þessu verkefni en 

niðurstöðurnar getur verið gott að útbúa gátlista sem fylgir ferlinu eftir.Með því ætti 

kennarinn að hafa yfirlit yfir stöðu hvers og eins nemanda (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl 

2005:86). Þar sem þeir nemendur sem hér um ræðir eru í 2.- 3. bekk og jafnvel að 

vinna með þæfingu í fyrsta sinn ætti ekki að gera of miklar kröfur um verklega þáttinn 

sem tengist þæfingu. Eins og kemur fram í kaflanum grunnatriði í textílmennt má þá 

frekar líta í áttina að hlutum s.s áhuga nemandans á verkefninu og vinnusemi. Með 

þessu verkefni fylgir gátlisti (fylgiskjal) þar sem metin eru þau markmið sem sett voru 

í upphafi verkefnis. Kennari getur nýtt sér hann til skráningar samhliða vinnu á 

verkefninu og þannig haft yfirlit yfir ferli verkefnisins og stöðu nemandans í því.  

 

Kennari merkir inn á gátlistann þegar við á t.d í tímanum þar sem túlkun/tjáning fer 

fram hvort nemendur noti þau hugtök sem lögð voru inn í upphafi s.s ull, þæfing og 

einnig hvernig þeim gengur að tjá sig. Skráning getur verið í formi orða s.s gott, í lagi, 

o.s.f.v.   
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Lokaorð 
 

Mikilvægt er að nemendur upplifi skólagöngu sína á jákvæðan hátt og að námið vekji 

áhuga þeirra. Það er eitt af hlutverkum kennarans að sjá til þess að námið verði þeim 

ánægjulegt. Börnin eru misjafnlega vel stödd og er það þá kennarans að finna út 

hverjar eru þeirra sterku og veiku hliðar. Heppilegt er að þau geti nálgast 

viðfangsefnið út frá sínum forsendum og byggt það á reynslu sinni. Með vinnu minni 

að þessu verkefni og því að fara á vettvang og prufa verkefnin er ég enn sannfærðari 

um gildi þess að samþætta listgreinar við almenna kennslu. Börn á fyrstu stigum 

grunnskólans búa yfir mikilli sköpunargleði og á þessum aldri eru mörg þeirra 

ófeimin við að tjá sig og prufa sig áfram við vinnu með skapandi efnivið. Með því að 

þau kynnist vinnu með ólíka miðla verður það þeim eðlilegt í framtíðinni en ekki 

eitthvað sem notað er til hátíðarbrigða. Börn eiga auðvelt með að tileinka sér það sem 

þeim finnst skemmtilegt og textílmennt býður upp á endalausa möguleika í kennslu. 

Ef kennarar á yngsta stigi hafa aðgang að námsefni sem tengist textílmennt ætti ekki 

að vera erfitt fyrir þá að sjá til þess að nemendur eigi ánægjulega upplifun á 

skólagöngu sinni.  

 

 

 Reykjavík 2. maí 2007   

 

 

  

__________________________ 

Bryndís Stefánsdóttir 
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Fylgiskjal 
 
 

Gátlisti fyrir mat á þæfingarverkefni 
  

Nafn: Vinnusemi 
við þæfingu 

Skapandi Sýnir 
verkefninu 
áhuga 

Notar 
viðeigandi 
hugtök 

Tjáning 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 


