
Ágrip  
Markmið rannsóknarinnar var að meta hvernig ungir nemendur nota mál- og 

hlustunarskilning sinn auk ímyndunarafls til sköpunar í textíl. Samið var kennsluverkefni 

þar sem tekið var á ofangreindum þáttum. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð. 

Farið var á vettvang með frumsamda sögu og voru þátttakendur nemendur í öðrum og 

þriðja bekk tveggja skóla á höfuðborgarsvæðinu. Markverðustu niðurstöður voru þær að 

mál- og hlustunarskilningur nemenda var almennt góður, einnig náðu þeir að virkja 

ímyndunarafl sitt og tengja það sem þeir „sáu“ í huga sér við hlustuna á sögunni til 

sköpunar í textíl. Nemendur áttu almennt mjög auðvelt með að tjá sig munnlega og voru 

fljótir að tileinka sér ný orð og hugtök. Hlustun nemenda var misgóð eftir því hvað hlusta 

átti á, þ.e. hlustuna á sögu eða fyrirmæli kennara. Þeir voru með frjótt ímyndunarafl og 

áttu auðvelt með að skapa í textíl. Einnig sýndi það sig að nemendur aldir upp í textíl eru 

öruggari með sig, frjórri í hugsun og eiga auðveldara með að tileinka sér viðeigandi tækni 

í textíl við skapandi verkefni. 
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Inngangur  
Mál og hlustun er hluti að daglegu lífi einstaklinga en fæstir gera sér grein fyrir hvernig 

þetta tvennt vinnur saman og stuðlar að auknum skilningi þeirra. Auðugt og ríkt 

málumhverfi er það sem einstaklingar ættu að eiga greiðan aðgang að, það stuðlar að 

auknum orðaforða þeirra og gera þeim kleift að eiga samskipti sín á milli. Ímyndunarafl 

býr innra með öllum einstaklingum og drífur sköpunina áfram. Sköpunin hjálpar 

einstaklingum við að tjá hugmyndir og tilfinningar sem bærast innra með þeim. 

 Samþætting yngri barna sviðs og textíls var sú nálgun sem höfundar vildu ná fram við 

gerð kennsluverkefnisins. Flestir hafa lesið bækur fyrir börn og upplifað að þau bíða 

spennt eftir að sjá þær myndir sem fylgja með. Þarna er upplifunin af sögunni ekki farin 

að snúast um innihald og þann heim sem sagan býr yfir heldur hvernig við eigum að 

upplifa og túlka söguna í gegnum þær myndir sem fylgja. Höfundar vildu sporna við 

þessu og stuðla að hlustun barna og auknu ímyndunaafli þeirra með því að semja sögu 

(sjá viðauka 2) þar sem engar myndir koma við sögu. Heldur krefja börnin til að hlusta 

vel og virkja ímyndunaraflið og sjá fyrir sér söguna í þeim töfraheimi sem 

ímyndunaraflið býður þeim upp á. Út frá þessum hugsunum höfunda vaknaði 

rannsóknarspurningin, hvernig ungir nemendur nota mál- og hlustunarskilning sinn ásamt 

ímyndunaraflinu til sköpunar í textíl.  

 Í fyrsta kafla er almennt fjallað um námskenningar en þær hafa víkkað skilning manna 

á hvernig börn læra, hvernig best sé að kenna þeim og hvers vegna. Notast er við 

kenningar fræðimannanna Piaget og Vygotsky en kenningar þeirra falla undir 

hugsmíðikenninguna. Einnig er fjallað um kenningu Bandura um herminám sem tilheyrir 

hugrænni sálarfræði. 

 Annara kafli fjallar um mál, málskilning og orðaforða. Hvernig börn læra móðurmál 

sitt að mestu sjálf, hvernig málskilningur og orðaforði þeirra þróast eftir því sem þau 

eldast og þroskast og af samskiptum þeirra við aðra. Jafnframt því hversu mikilvægt er að 

þau hljóti gott máluppeldi til þess að þau verði síðar góðir málnotkendur. 

 Í þriðja kafla er fjallað um hlustun, hlustunarskilning, sögur og áhrif þeirra. Hvernig 

hlustun er eitt af því fyrsta sem barn tileinkar sér í þessum heimi. Hvernig samskipti við 

aðra auka samtalsleikni þeirra. Ásamt því hvernig sögur móta og hafa áhrif á börn og 

menningu. 



5 

 Fjórði kafli eru um listgreinar, hvernig börn nýta sér ímyndunarafl sitt til sköpunar í 

textíl. Mikilvægi þess að nota réttan efnivið og áhöld við vinnu, auk þess að stuðla að 

réttri og aukinni hugtaknotkun tengt textíl. 

 Í fimmta kafla er fjallað um námsmat, hvernig óformlegt námsmat hentar betur við 

mat á skapandi vinnu. Hvernig matið er notað til að veita sem skýrasta mynd af 

námsárangri nemenda auk þess sem kennarar geta fengið skýra mynd af því hvernig 

kennsla þeirra fór fram. 

 Sjötti kafli fjallar um aðferðafræðilega hluta rannsóknarinnar. Hvaða rannsóknaraðferð 

var stuðst við, þátttakendur kynntir og hvernig gangasöfnun fór fram.  

     Í sjöunda kafla eru niðurstöður og umræður. Helstu atriði dregin saman sem fram 

komu í kennsluverkefninu. Lokaorð, heimildaskrá og viðauki koma svo í kjölfarið.  
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1 Námskenningar 
Námskenningar eru kenningar sem hafa víkkað skilning manna á námi, þær geta hjálpað 

kennurum að gera sér grein fyrir því hvernig börn læra, hvernig kenna eigi börnum og 

hvers vegna. Þær gera einnig kröfur um fjölþætt námsskipulag og hjálpa kennurum að 

skapa spennandi og auðugt námsumhverfi fyrir börnin. Kenningarnar gefa mismunandi 

sýn á þekkingu og hvernig börn tileinka sér hlutina miða við þroska og umhverfi sem 

námið á sér stað í (M. Allyson Macdonald og Þuríður Jóhannsdóttir, 2007a). 

 Námskenningar hafa stuðlað að aukinni þekkingu okkar á þroskaferli mannsins. 

Þeir sem aðhyllast námskenningar hafa komist að því með hinum ýmsu tilraunum hvernig 

og af hvaða völdum þróun einstaklings verður (Shaffer, 2001:48-49). 

 

1.1 Hugsmíðakenning 

Helstu kennimenn hugsmíðahyggjunar eru Piaget og Dewey en kenningin á rætur sínar að 

rekja til þeirra. Börn skapa sér þekkingu og getur sú sköpun ekki verið aðskilin því ferli 

við að skilja og því að skilningur eða sú þekking verði til í samspili fyrri skilnings þeirra 

og nýrri reynslu sem þau afla sér. Við sköpun nýrrar þekkingar og skilnings í 

skólastarfinu ætti nemandinn að vera miðpunkturinn. Þegar nemandi fær upp í hendurnar 

nýtt verkefni, byrjar hann á því að velta fyrir sér innihaldi þess, í kjölfarið öðlast hann 

reynslu, bregst við henni, ígrundar málið og notar síðan þessa nýfengnu þekkingu sína 

sem byrjunarflöt til að byggja upp eigin skilning og þekkingu (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:16). 

     Kennari sem fylgir hugsmíðakenningunni leggur áherslu á að skapa góðar aðstæður til 

náms, vekja áhuga nemenda með að leiða efnið að raunveruleikanum í umhverfinu og 

jafnframt spyrja fjölbreyttra spurninga. Með þessu ætti kennarinn að hafa náð að vekja 

forvitni nemenda til þess að spyrja nýrra spurninga og örva þannig gagnrýna hugsun 

þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:16). 

 

1.1.1 Piaget 

Kenning Piaget um þróun vitsmunaþroska er veigamikil og eru fáar kenningar í 

námssálarfræðinni jafn miklar að vöxtum og hún. Út frá kenningunni hafa viðhorfin til 
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Samlögun, túlka upplýsingar samkvæmt þeiri    
þekking sem er til staðar 

 
Aðlögun 
 
 

Aðhæfing, breyta skemu vegna nýrrar 
reynslu 

barna tekið breytingum og sú staðreynd viðurkennd að börn hugsuðu á annan hátt (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1992:176). Piaget taldi að þroski barna væri algildur, þannig væri 

hugsun eins hjá öllum börnum í heiminum. Mikilvægt hugtak í kenningu Piaget er 

hugsmíðahyggja og með hugtakinu vísar hann til þess að börn séu sínir eigin hugarsmiðir. 

Þess vegna verði börnin að framkvæma hlutina sjálf til þess að skilja þá betur en með því 

verða börnin virkir aðilar að eigin þróun (Shaffer, 2002:217-218). Piaget lagði áherslu á 

gerð og innihald hugsunar og þannig fléttaði hann saman tilraunir og klíníska aðferð. 

Hann taldi að þroskinn væri stigskiptur (Sigurjón Björnsson, 1992:15).  

     Piaget notaði hugtakið „skema“ sem er skipulögð atferlis- og hugsanaheild á ákveðnu 

sviði. Skemað inniheldur alla þá þekkingu og reynslu sem börnin hafa á tilteknu fyrirbæri 

á hverjum tíma og er notað til túlkunar á nýrri reynslu. Atferlisskema er þegar börn nota 

skipulagt munstur hegðunar til að túlka og svara hlutum eða eigin reynslu. Táknrænt 

skema er þegar börn fara að notast við tákn eins og tungumálið, þá geta þau leyst 

vandamál og hugsað um atburði án þess að hafa framkvæmt þá áður. Aðgerðarskemu eru 

þegar börn nota hugsun til þess að komast að rökréttri ályktun. Piaget taldi að öll skemu 

og skilningur mótuðust út frá samverkan tveggja meðfæddra þátta sem hann kallaði 

skipulagningu og aðlögun. Með skipulagningu sameini börnin fyrri skemu nýrri 

vitneskju. Hann taldi að börn væru stöðugt að skipuleggja skemun sem þau búa yfir í 

flóknari atriði. Tilgangur skipulagningar væri að ná að aðlagast umhverfinu. Aðlögunin 

getur gerst á tvennan hátt annarsvegar með samlögun og hinsvegar með aðhæfingu. 

Samlögun er þegar börn túlka umhverfið út frá eigin vitneskju og reynslu. Börn laga þá 

umhverfið að eigin þekkingu. Aðhæfing, sem er þróaðari en samlögunin, á sér stað þegar 

börn verða fyrir reynslu 

sem er þeim ókunnug, 

taka við reynslunni og 

setja hana í skema sem 

þau breyta samtímis 

(Shaffer, 2002:219-220). 

 

                           Mynd 1. Aðlögun (Hugborg Erla Benediktsdóttir og Hulda Soffía Arnbergsdóttir, 2007). 
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Þegar færa á kenningu Piaget yfir á skólastarf er margt sem þarf að aðgæta. Huga þarf að 

skólastofunni, kennaranum sem og börnunum. Piaget sagði að skólastofan ætti að vera 

skipulega uppsett með tilliti til þroska barnanna. Í stofunni ætti að vera mikið af 

aðgengilegu efni fyrir börnin þannig að þau gætu sjálf valið námsefni. Það ætti að vera 

hægt að skipta skólastofunni upp í svæði til ýmissa mismunandi athafna eins og 

hópvinnu, einstaklingsnáms og fleira. Kennaranum væri ætlað að viðhalda góðum og 

óþvinguðum anda í skólastofunni (Charles, 1981:28-29). Kennaranum bæri að taka tillit 

til þroskastigs nemenda sinna og útdeila þeim verkefnum með tilliti til þess. Kennaranum 

væri gert að leggja áherslu á ferli verkefna í stað þess að einblína eingöngu á lok 

verkefnis og einnig væri honum gert að sýna nemendum sínum stuðning (Gannon, 2001). 

Nemendur eiga að fá að vinna verkefni út frá eigin áhuga og vinna sem mest með 

raunverulega hluti. Þeim ber að fá tækifæri til þess að rannsaka hugmyndir sínar á sinn 

eigin hátt og einnig er mikilvægt að þeir fái að viðra hugmyndir sínar og tjá sig um þær 

(Peck, 2000). 

 

1.1.2 Vygotsky 

Lykilhugtak hjá Vygotsky er þroskasvæðið. Það er fjarlægðin milli raunverulegrar getu 

barnsins og þeirrar getu sem barnið getur hugsanlega náð þegar það leysir verkefni með 

hjálp frá fullorðnum eða getumeiri félaga. Barnið getur framkvæmt eitthvað tiltekið án 

hjálpar, en með hjálp nær það lengra. Fyrir utan þroskasvæðið ræður barnið ekki við 

verkefnið þrátt fyrir að fá hjálp frá þeim sem eldri eru. Það sem er innan þroskasvæðisins 

reynir á barnið og þar þurfa verkefnin að vera sem lögð eru fyrir það (Shaffer, 2002:248-

249).   

   Barn getur ekki leyst með hjálp 

 

 

 

 

 

  

 

Þroskasvæði 
Barn getur með hjálp 

Barn getur án 
hjálpar 
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Mynd 2. Þroskasvæði (Hugborg Erla Benediktsdóttir og Hulda Soffía Arnbergsdóttir, 2007). 

Vygotsky leggur mikla áherslu á hlutverk kennarans og þeirra sem eru í hlutverki 

uppalandans. Hann telur það mikilvægast að veita barninu leiðsögn. Með því væri 

kennarinn að virkja hvert einstakt barn á sínu þroskasvæði, Vygotsky leggur áherslu á 

varðaða þátttöku (Shaffer, 2002:249). Vörðuð þátttaka byggir á samskiptum barns og 

fullorðins sem örvar vitsmunaþroska þess. Barnið er lærlingur í hugsun hjá þeim sem 

eldri eru, barnið lærir í gegnum orðuð og þögul samskipti í hversdagslífinu. Hin eldri og 

reyndari byggir brúna milli þess þekkta og hins óþekkta hjá barninu, þannig mótar og 

styður sá eldri þátttöku barnsins. Með þessu verður barnið virkur þátttakandi (Shaffer, 

2002:249-250). Vygotsky leggur áherslu á virkt frekar en óvirkt nám nemenda og leggur 

mikið upp úr því sem nemandi þegar veit, á þann hátt getur hann metið hvað nemandi er 

fær um að læra. Kennari ætti að byggja leiðsögn sína á varðaðri þátttöku þar sem hann 

styður við virkt nám með góðum ábendingum eða leiðsögn sem sniðin  er að þörfum 

nemendans á því þroskastigi sem hann er á (Shaffer, 2002:250).  

 

1.2 Hugræn sálarfræði 
Í hugrænni sálarfræði er lögð megináhersla á hæfni manna til þess að geta gert sér í 

hugarlund mynd af ytri veruleika innra með sér og gera tilraunir með. Rannsóknir hafa 

sýnt að maðurinn getur lært margt með því aðeins að fylgjast með öðrum. Þetta getur 

hann vegna þess að hann býr við flókna menningu og getur á margvíslegan hátt miðlað 

upplýsingum öðrum til handa. Ekki þarf endilega að vera um beina kennslu að ræða, öllu 

heldur hermir fólk einfaldlega eftir því sem það sér annað fólk framkvæma (Aldís 

Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind, 2003:189-190).  

 

1.2.1 Bandura 

Helsti fræðimaður hugrænnar sálarfræði er Bandura, en undir hana fellur námskenningin 

um herminám. Herminám er ein tegund náms og er í fólgið að einstaklingar herma eftir 

atferli annara manna, skrá það og geyma í minni sínu. Mun líklegra er að einstaklingur 

hermi eftir fyrirmynd sinni ef fyrirmyndin hefur hlotið umbun fyrir atferli sitt, er 

aðlaðandi, valdamikil og/eða á einhvern hátt lík viðkomandi einstaklingi sem horfir á. 

Bandura taldi að fólk þyrfti ekki endilega sjálft að læra af reynslunni, heldur gæti lært af 
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atferli og reynslu annara og þeim afleiðingum sem þeim fylgja (Aldís Guðmundsdóttir og 

Jörgen L. Pind, 2003:190-191; Shaffer, 2002:46-47).  

2 Mál 
Manneskjum virðist vera það áskapað að læra mál. Það er í raun aðdáunarvert að 

ungabörn geti tileinkað sér jafn flókið kerfi af reglum og táknum eins og móðurmál okkar 

byggist á, á jafn stuttum tíma og raun ber vitni. Þá um leið og börn fæðast í þennan heim 

virðast þau hafa einhverja hugmynd um það hvernig mannlegt mál byggist upp (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2001). Talað er um að markaldur mannlegs máls sé frá fæðingu til 

fjögurra til sex ára aldurs en ljúki í raun ekki fyrr en við kynþroskaaldur (Fromkin, 

Victoria, Robert Rodman, Nina Hyams, 2003:51-52). 

     Þegar hugtakið máltaka er notað er átt við það ferli þegar börn tileinka sér móðurmál 

sitt í æsku, sem er þeirra fyrsta mál. Öll börn hvaðan æva úr heiminum virðast feta sömu 

fótspor í máltökunni. Máltakan er frá upphafi reglubundin og hvert stig málþroskans 

hefur sínar reglur sem síðar leiða til þess að málþroska barna svipar mjög til málkerfis 

fullorðinna (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001).  

     Börn læra móðurmál sitt að mestu leyti sjálf en af samskiptum við annað fólk læra þau 

orðaforða málsins og reglur þess. Það er afar mikilvægt að börnin alist upp með góðar 

málfyrirmyndir sér við hlið svo þau verði síðar góðir málnotkendur og nái að þroska með 

sér gott mál. Miklu máli skiptir að þau nái að öðla með sér góðan orðaforða sem seinna 

hjálpar þeim í áframhaldandi námi þeirra, má þar nefna lestrarnámi (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2001).  

     Rannsókn Maccoby og Jacklin gefur til kynna að munur sé á kynjunum. Þar sýnir að 

stúlkur búi yfir betri orðfærni en drengir. Stúlkur þroska mál- og orðfærni mun fyrr en 

drengir og sýna lítið en stöðugt forskot á prófum um leskilning. Stúlkur hafa einnig betra 

vald á tungumálinu í gegnum barnæskuna og unglingsárin (Shaffer, 2002:458). 

 

2.1 Málskilningur 
Um allan heim sýna börn á sama aldri svipaðar framfarir á máli sínu. Þau byrja að hjala 

um fjögurra til sex mánaða, segja fyrsta mikilvæga orðið um tólf til þrettán mánaða og 

byrja að sameina orð tæplega tveggja ára. Við fjögurra til fimm ára aldurinn skilja þau 
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mörg þúsund orð og eru að byggja upp gífurlegan lista af málfræðilegum setningum. 

Þessi sameiginlega málþróun allra barna í heiminum segja erfðahyggjumenn vera 

líffræðilegan þátt sem feli í sér ákaflega sérhæfða málvinnslu og hæfileika til að starfa á 

mjög skilvirkan hátt snemma í æsku. Þeir sem aðhyllast víxlverkunarkenningar telja hins 

vegar að málþroski sýni margþætt samspil milli líffræðilegra tilhneiginga barna, 

vitsmunaþroska og eigindi af einstöku málumhverfi þess. Skinner heldur því fram að börn 

læri að tala viðeigandi og málfræðilega rétt vegna þessa að þau eru styrkt til þess af 

fullorðnum. Bandura bætir því við að börn öðlist mikið af málþekkingu sinni með því að 

hlusta vandvirknislega og einnig með þvi að herma eftir máli eldri félaga (Shaffer, 

2002:341). 

     Vit- og málþroski barna þróast eftir því sem þau þroskast og eldast. Allt frá því að 

börn eru á aldrinum fjögurra til fimm ára eykst málskilningur þeirra mikið, samfara 

mikilli spurningagleði þeirra.  Börnin læra með því að spyrja þá sem eldri eru hinna ýmsu 

spurninga. Spurningar á borð við hvernig og hvers vegna eru ekki óalgengar en börnin 

spyrja ekki einungis í leit sinni að svörum heldur einnig til þess að hlusta á sjálf sig og 

athuga hvernig þeim gengur að orða setningar sínar. Frá fjögrra ára aldri öðlast börnin 

hæfileika til þess að skilja og nota flóknari hugtök en þau gerðu áður. Þau verða fær um 

að tala skiljanlega og mynda fullkomnar setningar (Álfheiður Steinþórsdóttir, 2003:88). 

     Á fimmta aldursári líkist tal barna hinsvegar fullorðinstali, þau nota eðlilegar setningar 

og beygja orð rétt, auk þess að vera fær um að tengja mál sitt meira raunveruleikanum. 

Þau eiga auðvelt með að læra það sem er skýrt og skilmerkilegt, bæði það sem þau sjá og 

heyra og eru fær um að bæta ofan á þá þekkingu sem fyrir er. Á þessum aldri hafa þau 

ákaflega gaman af sögum og myndum sem fjalla um venjulegt líf, auk þess sem þau hafa 

áhuga á spennandi sögum og ævintýrum. Á þessu aldursári uppgötva þau líka hvernig þau 

geta notað málið í skapandi tilgangi (Álfheiður Steinþórsdóttir, 2003:94-96).  

     Orðaforði sex ára barna eykst gífurlega þar sem þau eru ákaflega vakandi og forvitin 

og metnaður þeirra mikill, þau vilja ólm bæta við þekkingu sína. Þau spyrja ekki aðeins 

hvernig og hvers vegna heldur bætast við spurningar á borð við af hverju, heldur hvernig, 

hvenær og hvar (Álfheiður Steinþórsdóttir, 2003:101).  

     Þegar börn eru komin á sjöunda aldursárið og allt fram til tólf ára gerist mikið í lífi 

barna og ákveðin togstreita og tilfinningaleg átök eru algeng. Börnin eru þó mun rólegri 
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og einbeittari og í meira jafnvægi en þau hafa áður verið. Helsta takmark barna á þessum 

aldri er að vita, geta og öðlast ákveðna færni á öllum sviðum. Það skiptir því ákaflega 

miklu máli að foreldrar og þeir sem eldri eru hjálpi barninu að orða hugsanir sínar og láta 

í ljósi tilfinningar sínar (Álfheiður Steinþórsdóttir, 2003:105). 

 

2.2 Orðaforði 
Orðaforði felur í sér merkingu og framburð á orði sem við notum í samskiptum. Það er sá 

fjöldi orða sem við skiljum og getum á áhrifaríkan hátt notað til þess að hlusta, tala, lesa 

og skrifa. Hver einstaklingur býr yfir þeim hæfileika að hafa fernskonar orðaforða, 

hlustunar-, tal-, les- og skriftarorðaforða. Hlustunarorðaforði er þeirra mestur og fyrstur 

til þess að þróast en á eftir honum þróast talorðaforði. Lesorðaforði þróast því næst en á 

eftir honum þróast skriftarorðaforðinn. Hver flokkur heldur áfram að stækka og þróast 

eftir því sem tímanum líður (Tankersley, 2003:52).  

     Börn fara í gegnum mörg stig þegar þau þróa með sér orðaforða. Fyrsta stigið er þegar 

þau hafa enga þekkingu á orðinu sama í hvaða orðaforðaflokki það er. Annað stigið er 

þegar þau heyra orð en eru óviss um merkingu þess. Þriðja stigið er þegar þau hafa 

óákveðna hugmynd um hver merking orðsins er en geta útskýrt merkingu þessa orðs í 

almennum skilningi. Síðasta stigið er svo þegar barn er fært um að skilja merkingu orðs 

og geta tengt við þá fjóra orðaforðaflokka sem það býr yfir (Tankersley, 2003:52-53). 

     Orðaforði er þýðingarmikill þáttur þegar kemur að því að segja til um gengi barna í 

lestri. Börn sem heyra mikið af sínu móðurmáli og eru í nálægð við ríkan orðaforða og 

fjölbreyttar formgerðir setninga standa betur að vígi í sambandi við orðaforða og 

málfræði heldur en þau börn sem búa ekki við fjölbreytt málumhverfi (Hoff, 2006:163). 

Fram hefur komið í rannsókn Eriku Hoff, að mæður hafa mikil áhrif á orðaforða barna 

sinna. Þær mæður sem tala mikið, nota fjölbreyttan orðaforða og nota langar setningar 

eiga börn sem eru með fjölbreyttari orðaforða en þau börn sem eiga mæður sem tala lítið, 

beita fátæklegum orðaforða og tala í stuttum setningum. Þessar niðurstöður gefa til kynna 

að málnotkun mæðra hafi áhrif á vöxt orðaforða barna. Einnig kemur í ljós að veruleg 

aukning á sér stað á orðaforða barna ef börnin eru í umhverfi þar sem þau heyra mikið af 

flóknu les- og setningafræðilegu tali. Það kemur á óvart að fjölbreytt mál er betra til að 

auka orðaforða heldur en fábrotið og einfalt mál. Börn geta ekki lært orð sem þau ekki 
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heyra. Þau börn sem heyra einungis fábrotinn orðaforða munu einungis öðlast 

takmarkaðan orðaforða. Einnig njóta þau góðs af því að heyra langar setningar með 

fjölbreyttum orðaforða. Langar setningar geta gefið börum vísbendingar um það hvað orð 

þýða sem þau hafa ekki heyrt áður, t.d. getur þú notað skeiðina þína? eða getur þú notað 

skeiðina sem er við hliðina á disknum þínum? Börn virðast ekki ruglast á því að heyra 

flókin orð og eru fær um að greina hvað þau eru tilbúin til að nýta sér (Hoff, 2006:165-

166). 

     Þekking á orðaforða hefur beina tengingu við reynslu, skilning og úrvinnslu 

einstaklingsins á tali og texta. Hæfileikinn til að álykta um og leggja á minnið ný orð 

byggir á reynslu einstaklingsins af öðrum orðum og hugtökum. Það að þróa og auka 

fjölbreyttan orðaforða nemenda er flókið ferli sem krefst margvíslegrar nálægðar við orð 

og merkingu þeirra. Kennarar verða að hjálpa nemendum að byggja upp reynslu sem 

tengjast nýjum orðum og merkingu þeirra (Tankersley, 2003:54). Til eru tvær leiðir til 

þess að auka við orðaforða. Er það gert í gegnum daglegar athafnir eða þegar einhver 

útskýrir orð. Við lærum ný orð í gegnum allt lífið þegar við heyrum og sjáum þau 

(Tankersley, 2003:52). 

     Kennarar verða að leggja áherlsu á að verja tíma til þess að auka hlustunar- og 

málrænanskilning nemenda og aðstoða þá við að færa ný orð yfir í les- og 

skrifarorðaforða sinn. Það er afar miklvægt að kennarar stuðli að margbreytilegum 

orðaforða sem felur í sér ný orð, mismunandi merkingar við ólíkar aðstæður. Kennurum 

ber einnig að hjálpa nemendum að raða nýjum hugtökum á viðeigandi staði. Hugmyndir 

manna tengjast öðrum hugmyndum og þannig myndum við net sem hefur að geyma 

samband okkar við fyrri reynslu. Eftir því sem netið okkar er stærra því auðveldara eigum 

við með að flokka og skilja ný orð sem við rekumst á í texta og koma þeim fyrir í 

minninu. Hvenær sem færi gefst ættu kennarar að hjálpa nemendum að byggja upp 

trausta tengingu á milli nýrra orða og þeirra eigin reynslu (Tankersley, 2003:55). 

     Rannsakendurnir Robbins og Ehri hafa rannsakað hvaða aðferðir hafa mest áhrif á 

þróun og aukningu orðaforða. Þar er sýnt fram á að fyrirmæli þar sem nemendum er gefin 

útskýring á orði, útskýring á notkun þess og að nemendur fái æfingar þar sem tiltekið orð 

kemur fyrir henti hvað best til að auka skilning á orðaforða og hlustun (Tankersley, 

2003:62). 
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3 Hlustun 
Til málnotkunar teljast 4 atriði, hlustun, talað mál, lestur og ritun. Hlustun er það fyrsta 

sem barn tileinkar sér af þessum atriðum. Þegar barn fæðist inn í þennan heim fer það 

samstundis að hlusta auk þess sem barn skilur margt áður en það byrjar að tala 

(Guðmundur B. Kristmundsson, 2002:37). Athyglivert er talið að fóstur í móðurkviði 

heyrir rödd móður sinnar á meðgöngutíma. Komið hefur í ljós í rannsóknum að 

dagsgömul börn kjósa frekar rödd móður sinnar heldur en rödd annarrar konu. Það hefur 

hins vegar ekki verið staðfest hvort börnin lærðu að meta rödd móður sinnar á 

meðgöngutímanum eða eftir fæðingu og ef svo er, má heita undravert hvernig þau hafa 

farið að því á svo skömmum tíma eða á rétt tæpum sólarhring (Jörgen Pind, 1997:135).  

     Einmas og samstarfsmenn hans rannsökuðu skynjun ungra barna í gegnum 

sogviðbrögð þeirra. Niðurstöður rannsókna Einmas eru athygliverðar, því þær benda til 

þess að ungabörn skynji málhljóðin á svipaðan hátt og fullorðnir og geti greint mun ef um 

ólík fónem er að ræða (Jörgen Pind, 1997:136-138). Einnig hafa aðrar rannsóknir leitt það 

í ljós að börn eru ekki aðeins næm á mismunandi málhljóð heldur einnig á mismunandi 

tungumál (Jörgen Pind, 1997:141). 

     Það má því segja að hlustun sé eins konar frumgrein á þeim meiði sem málnotkun 

myndar. Fólk tekur nánast ekki eftir hlustun sem ákveðnu fyrirbæri og má í raun segja að 

hún sé ósjálfráð og reyni ekki eins mikið á eins og lestur og ritun. Hlustun skiptir þó 

gífurlegu máli, því hún hefur mikil áhrif á líf fólks. Einstaklingar þurfa að tileinka sér 

færni í að hlusta og viða að sér upplýsingum sem þeir síðar greina og velja þaðan úr það 

sem máli skiptir og geta síðan miðlað áfram. Góð hlustun er einnig ákaflega mikilvæg í 

daglegum samskiptum fólks. Talað er um að góður hlustandi sé bæði traustur og góður 

einstaklingur, sem eigi auðvelt með að skapa sér jákvæða ímynd og eigi þar af leiðandi 

betra með að ná góðum tengslum við fólk heldur en einstaklingur sem er slakur hlustandi 

(Guðmundur B. Kristmundsson, 2002:37). Lykillinn að mannlegum samskiptum er 

heyrnin, í heyrn felst skynjun og er hún forsenda þess að hlustun geti átt sér stað. Hlustun 

er vitsmunalegt ferli en það tengir saman það sem eyrað nemur við vitsmuni og 

tilfinningar þess sem hlustar, þannig að sá einstaklingur geti numið boðin, skilið þau og 

brugðist við þeim (Guðmundur B. Kristmundsson, 2002:39).  
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3.1 Hlustunarskilningur 
Börn á leikskólaaldri öðlast samtalsleikni sem hjálpar þeim á áhrifaríkan hátt í 

samskiptum og við að ná markmiðum sínum. Þriggja ára börn eru þegar farin að skilja ef 

orð eru sögð vitlaust með ásetningi. Börn á aldrinum þriggja til fimm ára eru einnig farin 

að læra það að þau verða að sníða tal sitt að áheyrandanum ef þau vilja ná til þeirra á 

áhrifaríkan hátt. Rannsókn Shatz og Gelman sýna að fjögurra ára börn eru þegar farin að 

aðlaga mál sitt að þeim sem hlustar á þau. Þegar fjögurra ára barn talar við tveggja ára 

gamalt barn notar það stuttar setningar og velur vandlega orðasambönd sem mun er til 

þess ætlað að vekja áhuga yngra barnsins og halda athygli þess. Rannsóknin leiddi einnig 

í ljós að þegar fjögurra ára gamla barnið útskýrir það sama fyrir fullorðnum notar það 

flóknar setningar og sýnir almennt af sér meiri kurteisi (Shaffer, 2002:366). 

     Þegar ung börn hlusta á sögu þroska þau með sér tilfinningu til að skynja uppbyggingu 

frásagnar sem er kjarni hugsunar- og málferils. Börn sem alin eru upp í þroskandi 

söguumhverfi, munu þroskast sem hugsandi verur og eiga auðvelt með að segja sögur 

(Booth og Barton, 2000:9).  

     Susan Engel leggur til nokkur atriði fyrir foreldra, kennara og aðra fullorðna 

einstaklinga í þeim tilgangi að hvetja börn áfram til að segja sögur og taka þátt í því að 

byggja upp söguþráð; 

• Hlustaðu af áhuga, áheyrandi getur hjálpað við mótun á sögunni  

• Svaraðu sem áhugasamur áheyrandi, frekar en að gagnrýna  

• Spyrðu spurninga sem hjálpa nemandanum að móta og stýra sögunni.  

• Notaðu mismunandi blæbrigði á röddinni, sem hæfa hverri sögu fyrir sig  

• Gott er að hvetja nemendur til að nota mismunandi form frásagnar  

• Leyfðu sögur sem skipta máli, því að endursegja er mikilvægt  

Þessir punktar hvetja til þroska á sjálfinu og ímyndunaraflinu, þeim heimi sem leyfir 

einstaklingum að búa í fortíðinni, framtíðinni, gera hið ómögulega, þeim heimi þar sem 

söguþráðurinn leyfir þeim að deila sjálfi sínu með öðrum (Booth og Barton, 2000:20). 

 

3.2 Sögur 
Frá örófi alda í öllum menningaheimum hefur fólk sagt sögur. Sögur móta einstaklinga 

og menningu þeirra. Sem þátttakendur í samfélagi þurfa einstaklingar að fá tækifæri til að 
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tengjast öðrum í samfélaginu og tjá sig til þess að koma reglu á hugsanir sínar og að geta 

tengt þær fyrri reynslu. Einstaklingar leitast við að tilheyra samfélagi með því að segja 

sögur, frásögnin þarf hvorki að vera flókin eða löng til þess að hlustendur bíði spenntir 

eftir sögunni þrátt fyrir að aðeins er sagt , „veistu hvað kom fyrir mig?“. Einstaklingar 

segja sínar eigin sögur, sem aðrir einstaklingar endursegja svo stundum og gera að sínum, 

en það gera þeir með því að endursegja þær með sínum eigin orðum og sinni eigin 

reynslu. Þriðji einstaklingurinn sem heyrir sögurnar getur svo endursagt söguna á allt 

annan hátt heldur en gert var, með sínum orðum eftir hans upplifun af sögunni, auk fyrri 

reynslu. Í gegnum sögur verða einstaklingar mannlegir. Allir einstaklingar þurfa á bókum 

að halda og geta góðar sögur auðgað og aukið við alla þekkingu sem verða að mynstri og 

hugmyndum að meira námi og kunnáttu (Booth og Barton, 2000:21). 

     Börn vaxa og þroskast í gegnum sögur. Í gegnum sögur getum þau upplifað þátíð, 

nútíð og framtíð, einnig er hægt að upplifa allan tilfinningaskalann (Booth og Barton, 

2000:11). Sagan segir þeim að lífið haldi áfram, hvað geti komið til með að gerast og sett 

reglu á reynslu þeirra, t.d. í gegnum fjölskyldusögur. Börn verða að heyra sögur frá þeim 

sem eldri eru til að vera viss um að þeirra eigin innri saga sé í lagi, þeirri sem stjórnar 

meðal annars forvitni, hræðslu og áhyggjum. Með þessu tengjast börn við annað fólk, 

önnur tímabil, annað sjálf og auðvitað aðrar sögur. Saga er stöðugt ferli. Börn fá að láni 

reynslu frá öðrum til að sjá hvernig hún passar við þau, því næst endurvinna þau söguna, 

bæta við hana og breyta, segja hana aftur, börn eru stöðugt að finna nýja og ferska 

möguleika. Reynsla þeirra af sögu í annað sinn er allt önnur en sú fyrsta. Börn hafa tekið 

breytingum á þeim tíma sem liðinn er og það á einnig við um væntingar þeirra til 

sögunnar (Booth og Barton, 2000:9). 

     Sögur geta hjálpað börnum að skilja betur margbreytileika tilfinningalegra viðbragða 

þeirra. Ekki er beinlínis hægt að kenna börnum tilfinningar, hins vegar er hægt að fræða 

þau um tilfinningar og hjálpað þeim þannig að reyna að skilja þær. En börn læra að greina 

tilfinninglega reynslu með vitsmunum sínum (Booth og Barton, 2000:11).  

 

3.3 Áhrif sagna 
Að ná eyrum og fanga augu nemenda er það sem kennari þarf að hafa að leiðarljósi þegar 

sögur eru sagðar og vekja á þann hátt áhuga og skilning nemenda. Áhugi kennara á 
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efninu þarf að vera til staðar og með honum nær hann nemendum með sér inn í þann 

töfraheim sem sögur bjóða upp á (Ingibjörg B. Frímannsdóttir, 2004:49). 

     Til að glæða sögu lífi við frásögn er gott að kennarar tileinki sér að vera einlægir og 

afslappaðir. Hver hugsun er afmörkuð, hrynjandinn er eðlilegur og átakalítill (Ingibjörg 

B. Frímannsdóttir, 2004:45). Gott er að kennarar temji sér að hafa þagnir inn á milli þegar 

við á. Nemendur fá þá augnablik til að meðtaka og vinna betur úr því sem sagt hefur 

verið og kennaranum gefst einnig tækifæri með þögninni að skipuleggja og vinna betur úr 

sínum hugsunum og þeim viðbrögðum sem hann hefur fengið frá nemendum (Ingibjörg 

B. Frímannsdóttir, 2004: 48). Með sögum er kennurum mögulegt að miðla en meiru til 

nemenda sinna en ella og þannig tekst þeim að tengja nemendur tilfinningum og 

nemendur læra ný orð og orðasambönd, sem hefðu annars ekki komið við sögu innan 

veggja skólastofunnar (Booth og Barton, 2000:14).  

     Með því að hlusta á sögu tekst einstaklingi að sleppa augnablik frá raunveruleikanum 

og setja sig í spor sögupersónu sem hann samsamar sig með. Sögur gefa okkur einnig 

hugmyndir til að vinna með en umfram allt vekja sögur áhuga og löngun til að lesa 

(Ingibjörg B. Frímannsdóttir, 2004:63).  

 

4 Listgreinar 
Samkvæmt nýrri Aðalnámskrá grunnskólanna sem tekur gildi í ágúst 2007 eru 

eftirfarandi fimm greinar taldar til listgreina. Myndmennt, textílmennt, tónmennt, dans og 

leikræn tjáning. Fyrstu þrjár greinarnar eru sjálfstæðar skyldunámsgreinar í skóla og 

skulu vera kenndar fyrstu átta árin. Dans og leikræn tjáning eru hins vegar greinar sem 

skulu vera samþættar öðum námsgreinum (Aðalnámskrá grunnskólanna, listgreinar, 

2007:5). 

     Listir eru einn af hornsteinum mannlegs samfélsgs og hefur maðurinn með hjálp 

listarinnar getað tjáð tilgang og merkingu tilveru sinnar auk þess sem hann hefur mótað 

umhverfi sitt. Að finna tilfinningum sínum og hugmyndum farveg, gefur einstaklingnum 

lífsfyllingu. Skólinn er samfélag og listir eiga að leika sama hlutverk þar og í 

þjóðfélaginu. Stutt er við alhliða þroska nemandans í listnámi, því þar reynir á þætti 

mannlegar hæfni, jafnt til hugar og handa. Sköpunargáfa er það sem felur í sér frumlega 

tengslamyndun ásamt rökrænu mati og ályktunarhæfni. Nemendur beita þar rökhyggju og 
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ímyndunarafli sínu til að ná árangri. Til þess að nemendur verði virkir í athugun, 

rannsóknum og athöfum verða þeir að fá tækifæri til að virkja öll svið hæfileika sinna. 

Jafnframt veita listir nemendum tækifæri til að dýpka sjálfsvitund sína og tilfinningu fyrir 

stöðu sinni í umhverfinu. Að njóta lista eru lífsgæði sem næra tilfinningalíf og vitsmuni, 

sem hver einstaklingur ætti að eiga rétt á (Aðalnámskrá grunnskólanna, listgreinar, 

2007:6). 

     Í gengum listnám læra nemendur að auka tilfinninga- og félagsþroska sinn, með því að 

þekkja og tjá hugmyndir sem og tilfinningar sínar. Einnig læra nemendur að virða 

tilfinningar og túlkun annarra. Með listiðkun öðlast nemendur staðfestingu á eigin eðli og 

verðleikum (Aðalnámskrá grunnskólanna, listgreinar, 2007:6). 

     Einn helsti áhrifavaldur samfélagsins í gegnum upplýsingamiðlun nútímans eru listir. 

Það sem endurspeglar og mótar viðhorf einstaklinga og um leið gildismat samfélagsins er 

hönnun, tónlist, myndmennt, leiklist og dans (Aðalnámskrá grunnskólanna, listgreinar, 

2007:6).  

     Kennsla listgreinanna fimm miða að þvi að þroska sköpunargáfu nemenda, efla 

sjálfsvitund þeirra og auka menningarskilning. Nemendum á að vera kennt af skólanum 

að meta gildi upplýsinga, geta túlkað þær og ná að miðla þekkingu sinni og skoðunum. 

Vegna þessa eru áherslubreytingar í námskrá listgreina sem fela í sér aukið jafnvægi milli 

sköpunnar, túlkunar og tjáningar annars vegar og skynjunar, greiningar og mats hins 

vegar (Aðalnámskrá grunnskólanna, listgreinar, 2007:7). Mikilvægt er að nemendur fái 

tækifæri til að auka þekkingu, öðlast og þjálfa færni og efla skilning sinn á viðfangefninu 

listir. Þessu er hægt að ná með góðu skipulagi í listgreinum. Með því er verið að færa 

nemendum aukna þjálfun á þeim þáttum sem þarf til listiðkunnar (Aðalnámskrá 

grunnskólanna, listgreinar, 2007:8). Markmið hverrar námsgreinar innan listgreina á að 

tryggja samfellu í náminu. Taka skal mið af þroska og fyrra námi nemenda. Til að mynda 

eðlilegan stíganda í náminu eru eftirfarnadi atriði höfð til hliðsjónar: 

• frá hinu einfalda til hins flókna 

• frá hinu almenna til hins sérhæfða 

• frá handleiðslu til sjáfstæðis í námi (Aðalnámskrá grunnskólanna, listgreinar, 

2007:8). 
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     Textíll er ein þeirra fimm námsgreina sem falla undir listgreinar og byggist hún á 

þekkingu á eðli efna og vinnuferla, einnig á þeirri ríku hefð að nýta og endurnýta. 

Textílmenntin er einnig þáttur í íslenskri menningu þar sem íslenskur útsaumur, tóvinna, 

prjón og vefnaður eru meðal þeirra gersema sem íslensk listasaga hefur að geyma. Sú 

arfleið sem nemendur þurfa að þekkja og læra að meta.  

     Handverk var í hávegum haft á hverju heimili hér á öldum áður og var órjúfanlegur 

hluti lífsbaráttunnar. Í dag er handverk að vaxa sem atvinnuvegur og skapar hluta af þeirri 

ímynd sem einkennir íslenska menningu. Í dag felur námsgreinin textílmennt í sér þátt 

hönnunar og handverks. Út frá handverkinu, sem á sér sterkar rætur í menningu 

þjóðarinnar, er unnið með þær hefðir sem skapast hafa og þeirri áunnu þekkingu á efnum 

og aðferðum. Hönnun fer vaxandi í samfélaginu hvort sem verið er að hanna fyrir 

fjöldaframleiðslu eða unnið að gerð hvers og eins hlutar fyrir sig (Aðalnámskrá 

grunnskólanna, listgreinar, 2007:16). 

 

4.1 Ímyndunarafl og sköpun 
Hugmynd kviknar þegar samskipti milli viðurkenndrar þekkingar sem einstaklingar hafa 

aflað sér og innri ákvarðanir þeirra vinna saman. Þetta er ímyndunaraflið sem leyfir 

einstaklingum að brúa bilið milli ómótaðar skynjunar og skýrar hugsunar. Ímyndunarafl 

er tengt sköpun og nýbreytni (Beetlestone, 1998:77). 

     Að virkja ímyndunarafl nemenda er mikilvægt og á að vera sjálfsagt en það færir 

nemendum og kennurum ánægjulegan ferskleika og lífgar upp á námið (Beetlestone, 

1998:92). Ímyndunarafl er það sem drífur sköpunina áfram (Beetlestone, 1998:76). 

     Sköpun felur í sér tjáningu hugmynda og tilfinninga og er nauðsynlegur þáttur fyrir 

vitsmunalegt starf. Sköpun getur útskýrt og túlkað óhlutbundna hugmynd sem bendluð er 

við kunnáttu eins og forvitni, uppfinningasemi, könnun, undur og ákafa, sem eru allt 

kostir sem ung börn búa ríkulega yfir. Þessa kunnáttu er hægt að virkja með því að hjálpa 

börnum við að tileinka sér víðsýni og tæknilega leikni (Beetlestone, 1998:2).  

     Börnum er eigindlegt að rannsaka hljóð, liti, áferð, lögun forma og rými í tví- og 

þrívídd, þau gera það svo dæmi sé tekið í gegnum listir, sögur og ímyndunarleik. Út frá 

því sýna þau aukna getu til að nota ímyndunaraflið við hlustun og þegar þau fylgjast með 

(Beetlestone, 1998:27). 
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     Fjöldi fólks trúir því að ung börn geti ekki einbeitt sér og halda því fram að þau hafi 

flögrandi huga. Þetta er goðsaga sem ætti samstundis að kveða niður. Börn eru áhugasöm 

og einbeita sér ef þau sjá mikilvægi og tilgang þess sem þau fást við og þau hætta ekki 

við verkefnið fyrr en þau hafa náð stjórn á því (Beetlestone, 1998:11). 

     Skapandi nám og þroski „gerist ekki bara“, kennarar verða að ýta undir sköpunargáfu 

og listræna tjáningu nemenda með því að útvega þeim efni og gefa þeim kost á að 

kynnast viðeigandi tækni (Beetlestone, 1998:99). Mikilvægt er að nemendur vinni að 

skapandi verkefnum svo þeir geti skapað sinn eigin stíl með því að velja efni, liti og 

útfærslu á verkefninu (Sigríður H. Guðjónsdóttir, 2007).  

     Eftirfarandi þætti telur Elliot W. Eisner vera einkenni og tilgang með 

listgreinakennslu, 

• á náinn og einlægan hátt æfa nemendur listir í gegnum eigin dómgreind og leggja 

mat á sitt verk.  

• nemendur læra að horfa á hlutina út frá mörgum sjónarhornum og túlka það sem 

þeir sjá á margvíslegan hátt, nemendur skynja því að listir horfa til margra átta.  

• tilgangur verksins getur breyst við mismunandi aðstæður og þá möguleika sem 

koma upp.  

• að takast á við hið óvænta í verkefnum um leið og það kemur upp er það sem 

nemendur glíma við í listum og hjálpar nemendum að skilja að örlitlar breytingar 

á verkinu geta haft mikil áhrif.  

• nemendur geta tjáð sig og hugsanir sínar í gegnum listir, þannig uppgötva þeir 

nýjar víddir og fjölbreytni tilfinninga (Kristín Hildur Ólafsdóttir, 2005). 

     Í stefnu Reggio Emilia kemur fram að vert er að skoða þá tilhögun að gefa 

nemandanum færi á að nýta sér fleiri tjáningarleiðir í skólastarfi en hingað til hefur 

tíðkast. Reggio telur mikilvægt að nemendur fái tækifæri til sköpunar í námi og nýta 

þannig ólíkar leiðir til tjáningar. Áhrifa stefnu Reggio gætir hér á landi en þó einna helst 

hjá leikskólum og nemendum yngri bekkja grunnskólans. Ungir nemendur eru hvattir til 

að skoða umhverfi út frá skynfærum sínum á þann hátt sem hentar þeim t.d. með 

teikningum, hreyfingu, málun, formgerð, tónlist o.fl. Nemendur læra að nýta eigin tákn 

og sköpun fyrir tjáningu mjög snemma. Leiðin að þekkingu er markmið og ná nemendur 

því með sköpun. Upplifun, sköpun og tjáning tengjast allt saman.  
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     Reggio minnist á mótandi þátt í hugmyndum sínum. Nemendur skapa sína eigin 

þekkingu og eru því ekki óvirkir mótttakendur. Nemendur hafa áhrif á eigin 

þekkingaröflun með því að geta valið og hafnað (Kristín Hildur Ólafsdóttir, 2005). 

     Skipulag er nauðsynlegt til að stuðla að árangursríku og skapandi kennsluumhverfi. 

Þeir kennarar sem byggja kennslustundir sínar upp á skipulagi sem passa upp á 

hópmyndanir, tíma og úrræði ná að hámarka tækifæri nemenda til þroska með skapandi 

og frumlegum hugmyndum. Langtíma skipulag ætti að einblína á vitneskju, kunnáttu, 

viðhorf og hugmyndir nemenda sem ýtir undir frekari þroska á sköpunargáfu þeirra 

(Beetlestone, 1998:99-100). Kennarar geta hámarkað námstækifæri með því að hafa vítt 

svið námsmöguleika og hvetja nemendur áfram (Beetlestone, 1998:92). 

 

4.2 Efniviður, áhöld og hugtök 
Efniviður skal valinn í samræmi við það verkefni sem vinna á við hverju sinni. Val á 

efniviði er yfirleitt alltaf stýrt að einhverju leyti, taka verður tilltit til þroska, getu og 

reynslu nemenda. Mikilvægt er að kenna nemendum að nota áhöld á réttan hátt, t.d. 

skæri, prjóna og setja títuprjóna í efni. Það fer mun betur með þau efni og áhöld sem 

unnið er með ef kunnátta á áhöldunum er til staðar, auk þess sem rétt notkun getur sparað 

tíma og auðveldað nemendum alla vinnu. Gott er að kenna nemendum að tileinka sér 

strax við upphaf textílkennslu mikilvægi þess að nota rétt áhöld við vinnu.  

     Ef kennari notar alltaf viðeigandi hugtök yfir þær aðferðir og þau áhöld sem unnið er 

með, eru nemendur fljótir að tileinka sér notkun þeirra (Sigríður H. Guðjónsdóttir, 2007). 

 

5 Námsmat 
Það er í höndum skólans og heimilanna að búa nemendur undir líf og starf í þjóðfélagi 

sem tekur sífelldum stakkaskiptum. Skólinn á að haga störfum sínum eftir þörfum 

nemenda, temja þeim ákveðna víðsýni, þjálfa þau í sjálfstæðri hugsun, samstarfi við aðra, 

kenna þeim góð vinnubrögð og efla með þeim almennan skilning. Þetta eru aðeins nokkur 

markmið sem skólinn setur sér (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 1999:14-15). 

     Kennarar byggja kennslu sína mismunandi upp en það sem er sameiginlegt er að þeir 

setja sér ákveðin markmið í upphafi sem þeir ætla sér að ná fram í kennslunni (sjá 

viðauka 3). Það að setja fram skýrar hugmyndir að markmiðunum er forsenda þess að 



22 

hægt sé að skipuleggja kennslu með markvissum hætti auk þess sem það hjálpar til við 

mat á kennslunni. Það hjálpar ekki einungis kennurum að gera sér ljóst hvert markmið 

kennslunnar er heldur kemur það foreldrum, samstarfsfólki og öðrum kennurum einnig til 

góða (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:13-14). Kennarar verða að gæta sín að festa sig ekki um 

of í þeim markmiðum sem þeir lögðu upp með heldur láta það fara eftir því hvert 

áhugasvið nemenda er í viðkomandi verkefni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:16). 

     Þegar markmið eru sett er mikilvægt að markmiðin taki á öllum þeim þáttum sem 

leggja ber áherslu á í kennslu. Gott er ef markmið nái til þekkingar og skilnings, 

sköpunarhæfileika og innsæis nemenda. Bloom er hvað þekktastur fyrir að hafa sett fram 

flokkunarkerfi fyrir námsmarkmið. Bloom og samstarfsmenn hans skiptu mannlegum 

hæfileikum í þrjú meginsvið, þ.e. þekkingarsvið, viðhorfa- og tilfinningasvið og 

leiknisvið. Andlegir hæfileikar nemenda, hugsun þeirra og rökleikni er þjálfuð á 

þekkingarsviðinu. Tilfinningalegur þroski nemenda, áhugi þeirra og jákvæð viðhorf eru 

ræktuð á viðhorfa- og tilfinningasviðinu. Stuðlað er að líkamlegri færni nemenda á 

leiknisviðinu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:18-19). Hverju sviði fyrir sig er skipt niður í 

ákveðin stig eftir því hve flókin þau eru talin. Fyrst eru einföldustu stigin sett fram og 

síðast þau stig sem gera mestar kröfur til hugsunar, gildismats, færni og annars líkamlegs 

og andlegs þroska (Ornstein, 1995:98).  

     Megintilgangur námsmats er að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið, 

örva þá og hvetja til þess að leggja sig alla fram (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur 

hluti, 1999:35). Kennarar nota ákveðið námsmat til þess að komast að því hvort þeim 

markmiðum sem þeir settu fram í upphafi hafi verið náð og nemendur þar af leiðandi 

öðlast ákveðna vitneskju um viðkomandi efni (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 

1999:35). 

 

5.1 Aðferðir við námsmat 
Námsmatsaðferðir hafa verið deiluefni manna á milli og hægt er að fullyrða að fátt vefst 

eins mikið fyrir kennurum í dag en hvernig best verði staðið að námsmati, þannig að 

fyllsta sanngirnis sé gætt. Mikilvægt er að kennarar geri sér grein fyrir hversu erfitt er að 

finna rétt námsmat sem gefur hvað besta mynd af getu hvers og eins einstaklings (M. 

Allyson Macdonald og Þuríður Jóhannsdóttir, 2007b). 
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     Mat á námi er að ákveðnu leyti huglægt og því er eðlilegt að það sé metið frá fleiri en 

einu sjónarhorni. Því ættu kennarar að nýta sér formlegt mat í bland við óformlegt mat á 

borð við jafningjamat og sjálfsmat. Ákaflega mikilvægt er að nemendur sjái árangur 

námsins á áþreifanlegan hátt, þá sjá þeir gjarnan afrakstur vinnu sinnar sem ákveðna heild 

og í samhengi en ekki sem hluta sem er lokið og ekki þarf að huga að aftur (M. Allyson 

Macdonald og Þuríður Jóhannsdóttir, 2007b). 

     Gott alhliða námsmat svipar mjög til hugsmíða eða hugvirknistefnunnar en þar er lögð 

áhersla á virkni og þekkingu hvers og eins, sem leiðir til þess að námið er sniðið að 

þörfum hvers nemanda. Nemendur eiga að kljást við verkefni sem hafa raunverulega 

þýðingu og merkingu fyrir þá. Þau viðfangsefni sem falla undir alhliða námsmat reyna á 

hugsun nemandans og til þess fallinn að beita víðtækri þekkingu sinni við að leysa þau. 

Samkvæmt Khattri og Sweet kemur umhverfið og atvinnulífið til með að gera kröfur til 

einstaklinga að þeir búi yfir frjórri og skapandi hugsun, sveigjanleika og að þeir eigi 

auðvelt með samvinnu til þess að geta tekist á við flókin verkefni. Með góðu alhliða 

námsmati er lögð áhersla á að matsaðferðirnar styðji við og styrki frjóa kennsluhætti og 

sé eðlilegur hluti þeirra (Ingvar Sigurgeirsson, 1998).  

 

5.1.1 Gátlisti 

Vettvangsathuganir falla undir alhliða námsmat sem kennarar geta nýtt sér. Það felur í sér 

að kennarar meta nemendur á kerfisbundinn hátt og nota gjarnan til þess ákveðin 

hjálpartæki sér til stuðnings, má þar nefna gát- og matslista eða dagbókarfærslur (sjá 

viðauka 4). Vettvangsathuganir krefjast mikillar vinnu kennarans en helsti styrkur þeirra 

felst í öguðum vinnubrögðum. Athuganirnar þurfa að fara skipulega fram og vera 

framkvæmdar reglulega, auk þess sem athugasemdir þurfa að vera skráðar og haldið vel 

til haga. Þegar kennari metur nám nemenda þarf hann ekki aðeins að treysta á minni sitt 

heldur byggir á þeim gögnum sem hann hefur safnað um hvern nemanda yfir önnina eða 

skólaárið. Þetta leiðir til þess að matið verður mun jafnara og byggir ekki aðeins á síðustu 

gjörðum nemandans (Ingvar Sigurgeirsson, 1998). 

5.1.2 Sjálfsmat 

Gott alhliða námsmat felur í sér að nemendur beri ábyrgð á sínu námi og taki þar af 

leiðandi virkan þátt í sjálfu matinu ásamt kennara (Ingvar Sigurgeirsson, 1998). Þessu er 
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gjarnan fylgt eftir með sjálfmati nemenda (sjá viðauka 4), þeir halda til að mynda dagbók 

eða leiðarbækur auk þess sem byggt er á viðtölum kennara við nemendur eða þeir fylla út 

ýmis konar form, eyðiblöð eða matslista (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:91). 

     Fái nemendur að taka þátt í matinu skilja þeir betur til hvers er ætlast af þeim. Auk 

þess sem það eykur líkur á að nemendur glöggvi sig á hverjar eru þeirra veiku og sterku 

hliðar. En matið hjálpar ekki einungis nemendunum heldur kennurum líka, því það getur 

veitt þeim upplýsingar sem þeir hefðu ekki getað aflað sér með öðrum hætti (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1998). 

 

5.2 Notkun niðurstaðna 
Námsmat í grunnskóla er að öllu jöfnu framkvæmt af kennurum skólans og er með því 

reynt að veita foreldrum/forráðamönnum og nemendum sjálfum sem besta mynd af 

námsárangri nemandanna. Námsmatið segir til um hvort nemendur hafi náð þeim 

markmiðum sem upphaflega voru sett eða hversu vel þeir hafa tileinkað sér þau. 

Markmiðin eru mismunandi og fjölbreytt eins og þau eru mörg og því er mikilvægt að 

matsaðferðirnar séu sem fjölbreyttastar en þær verða þó að hæfa þeim markmiðum sem 

lagt var upp með í byrjun og endurspegla þær áherslur sem voru í kennslu kennarans 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 1999:35-36). Námsmat ætti því ekki einungis 

að fara fram í lok hvers skólaárs heldur að vera gegnum gangandi allt skólastarfið, það er 

að segja það er hluti af náminu og kennslunni. Með því að meta hvar nemendur standa í 

upphafi námstímabilsins fást gagnlegar upplýsingar sem auðvelda skipulagningu 

kennslunnar og gera námið markvissara (Fisher, 2002:170). 

     Kennara eiga að gera nemendum og foreldrum grein fyrir því mati sem fram fer í 

skólanum. Miklu skiptir að matið eða vitnisburðurinn sé settur fram á skýran og 

skilmerkilegan hátt þannig að nemendur jafnt sem foreldrar þeirra skilji við hvað er átt. 

Mat skal reglulega fært inn í þar til gerðar vitnisburðarbækur, ekki sjaldnar en árlega, en 

skólum er frjálst að nota þær aðferðir sem þeir kjósa við það (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, 1999:37). 
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6 Rannsóknarferli 
Markmið rannsóknarinnar var að safna upplýsingum sem fengnar voru af vettvangi um 

hvernig ungir nemendur nota mál- og hlustunarskilning sinn ásamt ímyndunarafli til 

sköpunar í textíl. Það var gert með frumsamdri leiklesinni sögu (sjá viðauka 2) sem 

nemendur hlustuðu á og unnu út frá. Rannsóknarefnið er forvitnilegt og áhugavert, að því 

leyti að það tekur á fjölmörgum þáttum og getur hjálpað kennurum og öðrum þeim 

aðilum sem koma að kennslu og uppfræðslu ungra barna að sjá hvernig þau nýta sér þessa 

þætti í námi sínu og hvernig kennarar geta stuðlað að eflingu áður upptalinna atriða (sjá 

viðauka 1).  

     Lykillinn að mannlegum samskiptum er heyrnin, í henni felst skynjun sem er forsenda 

þess að hlustun geti átt sér stað. Einstaklingar nema boð, skilja þau og bregðast við þeim 

(Guðmundur B. Kristmundsson, 2002:39). Málið er einnig mikilvægt samskiptatæki 

einstaklinga sem notað er í hagnýtu og listrænu skyni til að tjá tilfinningar eða vekja þær, 

tjá skoðanir eða leita eftir þeim, afla og miðla upplýsingum (Aðalnámskrá gunnskólanna, 

íslenska, 1999:7). Mál og listsköpun eru ekki aðskilin hvort frá öðru heldur tengjast 

saman í gegnum nám. Að efla ímyndunarafl einstaklinga er mikilvægt því það færir 

ánægjulegan ferskleika og getur lífgað upp á nám einstaklinga (Beetlestone, 1998:95). 

Sköpun felur í sér tjáningu hugmynda og tilfinninga einstaklinga sem er nauðsynlegur 

þáttur fyrir vitmunalegt starf þeirra (Beetlestone, 1998:2). 

 

6.1 Rannsóknaraðferð 
Gerð var eigindleg rannsókn, þar sem talið var betra að fara á vettvang út í skólana og sjá 

það fyrir víst hvernig ungir nemendur nýttu sér mál- og hlustunarskilning sinn auk 

ímyndunarafls til sköpunar í textíl. Eigindlegar rannsóknir byggja á fyrirbærafræði, þar 

sem einblínt er á skilning og merkingu sem byggð er upp á munnlegum frásögnum og 

athugunum (McMillan, 2004:9).  

 

6.2 Þátttakendur  
Rannsóknin fór fram í tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu. Í skóla A eru um 630 

nemendur í fyrsta til tíunda bekk. Þeir nemendur sem tóku þátt í rannsókninni eru 

nemendur í öðrum bekk skólans. Bekkurinn samanstendur af nítján nemendum, 
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kynjahlutfallið er átta stelpur og ellefu strákar. Nemendur þessa skóla fá ekki beina 

textílkennslu heldur sér umsjónarkennari bekkjarins um að vinna að skapandi verkefnum 

með nemendum á öllum sviðum listgreina allt skólaárið. Í skóla B eru um 260 nemendur í 

fyrsta til tíunda bekk, þar fer fram samkennsla árganga. Þeir nemendur sem tóku þátt í 

rannsókninni eru að hluta nemendur í öðrum og hins vegar í þriðja bekk. Nemendurnir 

voru þrettán, sex nemendur í öðrum bekk og sjö nemendur í þriðja bekk. Kynjahlutfallið 

er sjö stelpur og sex strákar. Nemendur í skóla B fá kennslu í textíl hjá textílmenntuðum 

kennara í hálfan vetur hvert skólaár.  

     Verkefnið var unnið í viðkomandi skólum í þeim stofum sem nemendur eru vanir að 

vera í þegar þeir eru að vinna í textíl. Vinnan tók þrjú skipti tvær kennslustundir í senn á 

hvorum stað fyrir sig, samtals sex kennslustundir.  

 

6.3 Gagnasöfnun 
Fyrir rannsóknina hafði öllum upplýsingum verið safnað um skólana, kennarana og 

bekkina sem þátt tóku í verkefninu. Auk þess sem gerðir voru gát- og sjálfsmatslistar 

(viðauki 4) ætlaðir kennurum og nemendum til að meta vinnuna. Í hverri og einni 

kennslustund var notast við gátlistana til þess að safna gögnum þannig að hægt væri að 

meta vinnu nemenda síðar meir, þ.e. hvernig nemendur nýttu sér mál- og 

hlustunarskilning sinn ásamt ímyndunarafli til sköpunar í textíl.  

     Auk þess að notast við gátlista voru umræður og samtöl nemenda tekinn upp á 

diktafón og skráð niður í dagbók. Í dagbókina voru skráðar hugmyndir og hugsanir um 

rannsóknarefnið og rannsóknarferilinn. Með dagbókarskrifunum tókst rannsóknaraðilum 

að halda vel utan um það sem fram fór og var því auðveldara að meta vinnu nemenda 

síðar meir. Auk þess að athuga og meta hvernig nemendur nýttu sér þættina í 

rannsóknarspurningunni var líka metið hvernig nemendur beittu áhöldum og hvort 

nemendur væru færir um að sýna og segja frá sínu verki. Í lokinn tóku nemendur einnig 

þátt í matinu með því að fylla út ákveðið sjálfsmat þ.e. hvernig þeim fannst ganga að 

vinna ákveðna hluti sem dæmi hlustun sína, hvernig vinnan gekk o.s.frv.  
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7 Niðurstöður  
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig ungir nemendur nota mál- og 

hlustunarskilning sinn ásamt ímyndunarafli til sköpunar í textíl. Áherlsa var lögð á að sjá 

hvernig nemendur nýttu sér viðkomandi þætti í námi sínu. Niðurstöður leiða í ljós að 

nemendur eiga auðvelt með að tileinka sér ofan talda þætti. Hér að neðan er að finna 

samanburð á nemendum skólanna og þeim aðstæðum sem þeim er boðið upp á. 

 

 
Mynd. 3. Frá hugmynd að tilbúnu verki 1 (Hugborg Erla Benediktsdóttir og Hulda Soffía Arnbergsdóttir, 
2007). 
  

7.1 Málskilningur og orðaforði 
Málskilningur hjá nemendum beggja hópa var almennt mjög góður. Orð sem voru ný 

fyrir nemendum voru útskýrð af kennara og áttu nemendur tiltölulega auðvelt með að 

tileinka sér þau. Það heyrðist og sást þegar nemendur notuðu orðin í samræðum sín á 

milli og við gerð á verkefnum sínum. Þegar þeir til dæmis gerðu laskaða fætur á 

geimskipið og fálma á geimveruna.  
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Mynd 4. Frá hugmynd að tilbúnu verki 2 (Hugborg Erla Benediktsdóttir og Hulda Soffía Arnbergsdóttir, 
2007). 
 

Þetta tengist kenningu Piaget, lögð er áhersla á ferlið sem á sér stað og að virkja áhuga 

hvers og eins nemanda. Eins er mikilvægt að nemendur fái að ræða hugmyndir sínar við 

aðra nemendur og er það gert með því að hafa umræður í hópum þar sem þeir skiptast á 

skoðunum. Verkefnið er tengt því þroskastigi sem nemendur eru á og eru markmið 

aðalnámskrá grunnskólanna höfð til hliðsjónar.  

     Aðlögun er ein af kenningum Piaget og er lögð áhersla á að ná til beggja þátta hennar, 

bæði samlögunar og aðhæfingar með eftirfarandi hætti. Samlögun, nemendur heyra 

söguna og fella þær upplýsingar sem þeir fá með henni að þeirri þekkingu sem þeir hafa 

fyrir í fyrri skemum. Til að mynda í sambandi við geimveruna, ekki er mikið gefið upp í 

sögunni hvernig hún lítur út. Nemendur hafa þó einhverja fyrirfram gefna hugmynd um 

hvernig geimverur líta út því þeir hafa að öllum líkindum lesið bækur þar sem þær koma 

við sögu og séð myndir þar. Til að mynda gerði einn drengur í skóla A geimveruna sína 

eins og geimveruna ET úr samnefndri kvikmynd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Skissa ET (Hugborg Erla Benediktsdóttir og Hulda Soffía Arnbergsdóttir, 2007). 

Aðhæfing, nemendur heyra fjölbreyttan orðaforða í sögunni og breyta og bæta um betur 

það skema sem fyrir er vegna nýs skilnings sem á sér stað. Til dæmis með orðinu laskaðir 

sem er annað orð yfir skemmt.  

     Hugtakanotkun nemenda og skilningur þeirra á hugtökum tengt textíl hefði mátt vera 

mun meiri í báðum hópum. Það heyrðust ýmsar útgáfur af orðinu perlugarn, t.d. þráður, 

tvinni, spotti og band.  
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     Samkvæmt kenningu Vygotsky um þroskasvæðið getur kennari eða annar getumeiri 

einstaklingur hjálpað nemanda við nám á þroskasvæðinu, eykur hann þannig við 

þekkingu nemandans, t.d. ef nemandi heyrir nýjan og fjölbreyttan orðaforða og skilur 

ekki ákveðið orð er kennarinn eða getumeiri einstaklingurinn til staðar til þess að útskýra 

það. 

7.2 Hlustunarskilningur og sögur 
Til þess að góð hlustun geti átt sér stað verður að vera góður agi í hópunum. Hlustun og 

agi nemenda var ágætur. Nemendur skóla A höfðu þó ekki mikla biðlund þegar kom að 

því að bíða eftir aðstoð kennara ef hann var upptekin við að aðstoða annan nemanda. 

Nemendur skóla B höfðu örlítið meiri biðlund og voru greinilega búnir að læra að í textíl 

þarf nemandi að bíða þar til að honum kemur. Vinnufriður var einnig meiri hjá 

nemendum í skóla B og náðu þau að einbeita sér betur að verkinu og sköpuninni sem átti 

sér stað. Brýnt var fyrir nemendum að teikna skýra mynd af verkefninu sínu og hafa 

myndina frekar stóra því hún væri sniðið sem þeir ættu síðan að fara eftir. Nemendur í 

skóla B náðu að tileinka sér þessi fyrirmæli mun betur heldur en nemendur í skóla A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Frá hugmynd að tilbúnu verki. Fyrirmælum ekki fylgt (Hugborg Erla Benediktsdóttir og Hulda 
Soffía Arnbergsdóttir, 2007). 
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Mynd 7. Frá hugmynd að tilbúnu verki. Fyrirmælum fylgt (Hugborg Erla Benediktsdóttir og Hulda Soffía 
Arnbergsdóttir, 2007). 
 

Sagan fangaði sannarlega eyru nemenda beggja hópa og hlustuðu þeir með athygli og 

voru mjög áhugasamir. Söguþráðurinn náði til nemenda, því þeir tóku virkan þátt í 

umræðum eftir að hafa hlustað á söguna og meðan á vinnu stóð. Samkvæmt Susan Engel 

er mikilvægt að svara spurningum nemenda því það hjálpar þeim að móta og koma 

skipulagi á hugsanir sínar. Atriði Susan Engel hvetja einnig til þroska á sjálfinu og 

ímyndunaraflinu. . 

 

7.3 Ímyndunarafl og sköpun 
Hugmyndavinna þ.e. virkjun ímyndunaraflsins og efling á sköpunargáfu allra nemenda 

gekk ágætlega, nemendur voru áhugasamir um að koma því niður á blað sem þeir vildu 

vinna að og finna sér síðan þann efnivið sem þeir vildu vinna með. 

     Kostir þess að vera í textílstofu leyndu sér ekki, en þar var allt til alls og gengu 

nemendur að viðeigandi áhöldum sem auðvelduðu alla vinnu við verkefnið. Í 

bekkjarstofunni þurfti að sækja þau áhöld sem nemendur komu til með að nota og ef 

eitthvað gleymdist þurfti að hlaupa eftir því. Samkvæmt kenningu Bandura læra 

nemendur með því að herma eftir öðrum. Það sýndi sig í skóla B við sköpun á 

geimverunni eða geimskipinu að þegar fyrsti nemendinn byrjaði að nota pípuhreinsara 

sem hendur og fætur fylgdu aðrir nemendur í kjölfarið, þ.e. þeim leist vel á þessa 

hugmynd fyrsta nemandans og hermdu eftir honum. Einnig á kenning Vygotsky við 

hérna, kennari er til staðar til að ýta og auka við færni nemandans. Nemendur sem aldir 
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eru upp við skapandi hugsun og starf standa betur að vígi gagnvart því þegar kemur að 

textíl. Sást þetta greinilega þegar hópar skóla A og B voru bornir saman. Nemendur skóla 

B þar sem þeir hafa alltaf verið í textílkennslu hjá textilmenntuðum kennara stóðu sig að 

öllu leyti betur. 

 

7.4 Umræður  
Málið kom fyrir í verkefninu á þann hátt að nemendur þurftu að vera færir í að gera sig 

skiljanlega á meðan á ferlinu stóð þannig að hægt væri að leiðbeina þeim sem best. Auk 

þess sem þeir þurftu að nota málið í umræðum og þegar þeir kynntu verk sín fyrir 

kennara og samnemendum. Nemendum gekk vel að tjá sig munnlega. Nemendur öðluðust 

aukin orðaforða eftir að hafa heyrt ný orð í sögunni og í gegnum rétta hugtakanotkun á 

þeim efniviði og áhöldum sem notuð voru. Til að mynda orðin laskaðir, hreyflar, fálmar, 

perlugarn og nálarauga heyrðust oft á meðan á vinnu nemenda stóð. 

     Það sýndi sig vel í umræðum við nemendur að þeir höfðu hlustað vel og náð innihaldi 

sögunnar. Þeir voru færir um að ræða söguna sín á milli og leiðrétta hvert annað ef ekki 

var farið rétt með. Sem dæmi má taka þegar einstaklingur setti ekki takka í laginu eins og 

grunnformin á geimveruna líkt og sagði í sögunni. Hlustun nemenda var ekki eins góð 

þegar kom að því að hlusta og fara eftir fyrirmælum sem þeim voru gefin. Þetta kom 

sérstaklega í ljós í skóla A þegar nemendur skissuðu upp teikningar sínar og voru beðnir 

um að hafa þær stórar til þess að geta sniðið eftir þeim, fyrirmælum þar var ekki fylgt 

eftir.  

     Gaman var að sjá mismunandi útfærslur á því hvernig nemendur ímynduðu sér 

geimveruna og geimskipið, en í gegnum söguna var ímyndunarafl nemenda virkjað auk 

þess sem sköpunargáfa þeirra fékk að njóta sín en það sást á verkum þeirra. Nemendur 

áttu mjög auðvelt með að tjá hugmyndir sínar bæði með orðum og í verki.  

     Rannsóknin sýndi að mjög miklvægt er að nota viðeigandi áhöld. Nemendur skóla A 

notuðu þau áhöld sem voru til staðar í þeirra stofu, þ.e. þau áhöld sem notuð eru í 

listasmiðjunni. Skærin sem til voru eru ætluð fyrir pappír og var mjög erfitt að klippa 

filtefnið með þeim, allir nemendur þurftu aðstoð við að nota skærin. Nálarnar voru af 

hæfilegri stærð og nálaraugað hentaði perlugarninu vel en þær voru ekki með oddi sem 

rann í gegnum efnið og þar af leiðandi voru nemendur lengi að koma nálinni í gegnum 
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efnið. Þar sem verkefnin eru unnin í þrívídd þarf að setja saman tvö stykki af efni og 

sauma saman. Engir títuprjónar voru til staðar og því ekkert sem hélt efninu saman og 

kyrru á meðan nemendur saumuðu það. Nemendur skóla B fengu skæri sem hentuðu 

filtefninu og gekk þeim vel að klippa efnið, einstaka nemendur þurftu þó örlitla aðstoð. 

Úrval var af nálum og auðvelt að finna þær sem hentuðu efninu. Títuprjónar voru til 

staðar og gekk nemendum vel að setja þá í efnin og í kjölfarið sauma það saman. 

     Það námsmat sem notast var við í rannsókninni á vinnu nemenda var byggt upp með 

nokkra þætti í huga. Kannað var hvort nemendur væru sjálfstæðir í verkum eftir að hafa 

hlustað á söguna, kæmu sér fjótt að verki, hversu fljótir þeir voru að virkja 

ímyndunaraflið og sköpunarkraftinn og koma því niður á blað sem þeir „sáu“ í huga sér. 

Hversu vel nemendur unnu og hversu góðu verki þeir skiluðu, það er að segja hversu vel 

þeir hafa náð að tileinka sér það handbragð sem þeim var kennt. Jafnframt var athugað 

hvort nemendur gerðu kröfur til sín, vildu þeir ná lengra, það er sækjast þeir eftir hjálp til 

að útfæra verkið betur. Til að athuga ofangreind atriði var stuðst við gátlista sem fylltur 

var út meðan á kennslu stóð eða fljótlega eftir að henni lauk. Auk þess framkvæmdu 

nemendur einnig við lok vinnu ákveðið sjálfsmat um það hvernig þeim fannst ganga að 

hlusta og skilja söguna, vinna í tímum og vinna ein/n. 

     Eftir framkvæmd rannsóknarinnar á verkefninu sýndi það sig að allt gekk mun betur 

hjá skóla B, trúlega vegna þess að rannsóknin var fyrst framkvæmd í skóla A og því 

komin reynsla á hvað gekk upp og hvað mátti betur fara. Því voru skýrari fyrirmæli gefin 

og ákveðnar reglur um val á geimverunni eða geimskipinu settar í skóla B. Að sjálfsögðu 

hafði það áhrif að nemendur í skóla B hafa fengið textílkennslu hjá menntuðum 

textílkennara frá byrjun fyrsta bekkjar, auk þess sem viðeigandi áhöld voru til staðar. 

     Eftir að hafa framkvæmt kennsluverkefnið og reynt það á tveimur ólíkum hópum er 

niðurstaðan sú að verkið á fullan rétt á sér sem námsefni ætlað nemendum á yngri stigum 

grunnskólans. Almennir bekkjarkennarar og textílkennarar geta nýtt sér verkefnið við 

kennslu. Hinn almenni bekkjarkenari verður þó að gera ráð fyrir tveimur til fjórum 

kennslustundum aukalega, allt eftir því hversu fjölmennur bekkurinn er.  
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Lokaorð 
Rannsóknin leiddi í ljós að nemendur áttu auðvelt með að tjá sig munnlega, auk þess sem 

nemendur tileinkuðu sér ný orð úr sögunni, eftir að þeir fengu nánari útskýringar á 

einstaka orðum frá kennara.  

     Nemendur hlustuðu með athygli og af áhuga á söguna. Þeim gekk vel að ímynda sér 

það sem þeir „sáu“ í huga sér úr sögunni, sköpunin sem fylgdi á eftir varð litrík og 

fjölbreytt. 

     Verk nemenda lýsa vel þeim krafti sem ímyndunaraflið bíður þeim upp á að virkja og 

auka við getu á sviði sköpunnar. Út frá þessu má sjá að mikilvægt er að hafa fjölbreytta 

kennslu sem samþættir og tekur á mörgum þáttum námsins.  

     Hugmyndin að kennsluverkefninu kviknaði snemma veturs 2006 og hefur verkið tekið 

miklum breytingum síðan. Skrifin voru lærdómsrík og vinnan við ritgerðina, 

kennsluverkefnið og vettvangsathuganir gott veganesti fyrir okkur sem verðandi kennara. 

Að baki liggur mikil vinna í formi hugmyndavinnu, skrifa, kennsluverkefnis, 

vettvangsathuganna og heimildavinnu.  

     Að lokum vonum við að kennsluverkefnið komi öðrum að gagni í leik og starfi.  

 

Reykjavík, 2.maí 2007 

 

_________________________________ 

Hugborg Erla Benediktsdóttir 

 

_________________________________ 

Hulda Soffía Arnbergsdóttir 
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