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Um efnið og notkun þess 
Markmið verkefnisins er að nemendur efli mál- og hlustunarskilning, auki orðaforða, 

virkji ímyndunarafl og sköpunarferli, hugtakanotkun, beitingu áhalda og nái settum 

markmiðum.  

     Verkefnið er einkum miðað við nemendur á yngri stigum grunnskólans og geta 

almennir bekkjarkennarar og textílkennarar notað það við kennslu sína. Efnið er hægt að 

nota við ólíkar aðstæður og hentar bæði litlum og stórum hópum ef vel er haldið utan um 

það. Verkefnið tekur 6 kennslustundir og er gert ráð fyrir að það séu 3 sinnum 2 

kennslustundir, frá því nemendur hlusta á söguna þangað til þeir kynna sitt verk. Ef 

almennur bekkjarkennari nýtir sér kennsluverkefnið og nemendur eru fleiri en fjórtán er 

gott að gera ráð fyrir tveimur til fjórum kennslustundum aukalega.  

 
Sagan  

Sagan (fylgiskjal 1) var samin og var það haft að leiðarljósi að hún væri myndræn og 

innihaldsrík, á kjarngóðu og lipru máli og byði upp á fjölbreytta túlkun. Til þess að allir 

nemendur ættu jafnan kost á að ná sögunni var ákveðið að leiklesa söguna inn á 

geisladisk, með það í huga að nemendur eru mislangt komnir í lestrarferli sínu, auk þess 

sem kennarar eiga misauðvelt með að segja skemmtilega og lifandi frá.  

     Ákveðið var að ekki fylgdu myndir sögunni til þess að nemendur fengju ekki fyrirfram 

ákveðna ímynd að persónum sögunnar og því sem gerist í sögunni. Þannig fá nemendur 

tækifæri til að nota eigið ímyndunarafl og sköpun þeirra fær að njóta sín. Eins var 

ákveðið að sagan hefði ekki fyrirfram ákveðinn endir, en það vera gert til þess að 

kennarar hefðu þann möguleika að geta unnið áfram með verkefnið. Til að mynda væri 

hægt að leyfa nemendum sjálfum að ákveða sinn endi á söguna, t.d. hvort Goggi verði 

áfram á þessum skrítna stað Íslandi eða hvort hann snúi aftur heim á leið. Í lok vinnunar 

koma nemendur og kynna og segja frá vinnu sinni en nemendur eiga í flestum tilvikum 

auðvelt með að tjá sig um það sem þau sjálf hafa gert eða tekið þátt í að gera (Sigríður J. 

Þórisdóttir, 1993:13).  

     Mikilvægt er að nemendur hafi ákveðið val, sem er þó stýrt að ákveðnu leyti þ.e. þeir 

hafa val um að gera annað hvort geimveruna Gogga eða geimskipið hans. Tilvalið er að 

segja nemendum að nota eitt af grunnformunum þremur til að gera geimveruna Gogga og 
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brýna fyrir þeim sem völdu að gera geimskipið að það sé í laginu eins og ferhyrningur. 

 

Umhverfið  

Þegar nemendur hlusta á söguna er upplagt að skapa rólegt og notalegt umhverfi í 

skólastofunni. Góð leið til þess er að láta nemendur leggjast fram á borðið og slappa af. 

Gott er að draga fyrir glugga og slökkva jafnvel ljósin. Þannig skapast umhverfi sem 

nemendur geta slappað af í og einbeitt sér að sögunni.  

     Þegar nemendur hafa hlustað er gott að fara yfir aðalatriði sögunnar með nemendum 

til þess að draga fram það sem gerðist og útskýra þau orð sem vefjast fyrir þeim. Það er til 

að mynda hægt að gera með því að láta nemendur sitja saman í hring í heimakrók og hver 

og einn nemandi segir hluta úr sögunni. Týni nemandi hinsvegar þræðinum getur kennari 

eða samnemendur hans komið honum á sporið aftur með spurningum úr sögunni. Á 

þennan hátt læra nemendur að hlusta hver á annan og sýna samnemendum sýnum 

tillitsemi (Sigríður J. Þórisdóttir, 1993:13).  

 
Efniviður, áhöld og hugtakanotkun  

Engin takmörk eru á því hvaða efnivið má nota en þó er gott að stýra því að einhverju 

leyti eftir aldri nemenda og taka tillit til þroska þeirra, getu og reynslu. Mikilvægt er að 

kenna nemendum m.a. að halda rétt á skærum og setja títuprjóna rétt í efni. Það fer betur 

með efni og áhöld sem unnið er með, auk þess sem það sparar tíma. 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). Efniviður sem gott er að vinna með er t.d. filtefni, perlugarn, perlur, tölur, 

pallíettur, pípuhreinsarar og garn. Ef verkefnið er unnið í almennri bekkjarkennslu er 

mikilvægt að vera búin að taka til þau áhöld sem nemendur koma til með að nota og 

athuga hvort að þau séu í lagi og viðeigandi þeim efnivið sem notaður er. 
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Markmið 
Markmið verkefnisins er að nemendur efli mál- og hlustunarskilning, auki orðaforða, 

virkji ímyndunarafl og sköpunargáfu, hugtakanotkun, beitingu áhalda og nái settum 

markmiðum. Markmið Aðalnámskrá grunnskólanna, íslenska og listgreinar, textíll eru 

höfð til hliðsjónar við gerð á markmiðum sem styðja og styrkja kennsluverkefnið. 

 
Markmið fyrir nemendur 1. til 4. bekkjar 

 Að nemendur hlusti á söguna, taki þátt í umræðum að henni lokinni og séu færir um 

að sýna og segja frá verkum sínum að vinnu lokinni. Einnig að þeir auki orðaforða sinn, 

efli mál- og hlustunarskilning, hugtakanotkun, ímyndunarafl og sköpunargáfu. Þekki 

grunnformin, læri að klippa form úr efni, þræða nál og sauma einfalt þræðispor og gangi 

fallega frá enda. 

 

Skipulag kennslunnar 
Í hverjum tíma eru kennarar með einhverskonar sýnikennslu þar sem þeir sýna 

nemendum hvernig þeir eigi að fara að og hvaða aðferð sé best að nota þegar þeir eru að 

vinna við hlutinn sinn. Sýnikennslu nota þeir til að mynda þegar þeir sýna nemendum að 

best sé að teikna hlutinn vel stórann til þess að auðveldara verði að vinna með hann í 

efnið. Eins þegar kennarar segja þeim hvernig best sé að klippa hlutinn út úr efninu og 

hvernig sauma eigi saman tvö stykki o.s.frv. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:59). 

 Kennarar byggja kennsluna líka markvisst á að spyrja nemendur spurninga úr 

sögunni, spyrja þau út í ný orð sem komu fyrir í henni, ásamt því að spyrja þau hvernig 

þau haldi að sagan endi o.s.frv. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:94). 

 Undir kennsluefni fellur til að mynda það sem flutt er af geisladiskum. Sagan sem 

lesin er fyrir nemendur fellur því undir þann flokk. Nemendur fá tækifæri til að hlusta á 

söguna af geisladiski og eiga því allir jafna möguleika á að ná sögunni í stað þess að 

nemendur sem mislangt eru komnir í lestri lesi söguna sjálfir (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b:69). Þegar nemendur hlusta á söguna hafa þeir ekki fyrirfram ákveðnar hugmyndir 

af persónum sögunnar og því sem gerist í henni þar sem ekki fylgja henni myndir. Því 

verða nemendur að sjá fyrir sér í huganum það sem gerist, það stuðlar að frjórri hugsun 

nemenda og þeir nota ímyndunarafl sitt til að skapa sinn heim (Ingvar Sigurgeirsson, 
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1999b:99-101). Í gegnum þessa þætti sem að ofan eru taldir er ákveðin næmni efld það er 

að segja hlustun, snerting og skoðun (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:103). Þegar nemendur 

vinna að hlutnum sínum í gegnum allt ferlið fær sköpunargleði þeirra útrás (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b:106). Í lok vinnunnar kynna nemendur verk sín og stilla þeim upp, 

sýningar geta verið bæði stórar og litlar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:61). 

 
1. og 2. kennslustund 

Kynning á verkefninu. Kveikjan að verkefninu er saga sem leiklesin er inn á geisladisk og 

tekur rúmar 5 mínútur í flutningi. Nemendur geta hvort heldur sem er hlustað á hana úr 

sætum sínum eða úr heimakrók en mikilvægt er að gott hljóð skapist. Stuttar umræður 

fara fram um söguna þegar nemendur hafa lokið við að hlusta á hana. Eins verður 

nemendum sagt frá efnivið og þeim áhöldum sem í boði verða við vinnu á verkefninu. 

Sagan og umræðurnar á eftir taka um fimmtán mínútur. Þegar umræðum er lokið fá 

nemendur blöð og blýanta til að skissa upp hugmyndir sínar af hlutnum sem þeir ætla að 

gera, þ.e. geimverunni eða geimskipinu. Þegar nemandi hefur klárað sína teikningu 

verður hann að fá samþykki kennara fyrir henni, þegar það fæst fær nemandi að velja sér 

efnivið sem hann ætlar að nota. Efniviður getur verið að ýmsum toga, en þó er gott að 

stýra honum að einhverju leiti eftir aldri, þroska, getu og reynslu nemenda 

 
3. og 4. kennslustund 

Kennari hefur tímann á stuttum umræðum í um það bil átta til tíu mínútur, þar sem sagan 

er rifjuð upp, ný orð rædd og nemendur minntir á að halda vel áfram því tíminn sé stuttur 

Því næst sækja nemendur verkefnin sín og hefjast handa þar sem frá var horfið.  

 
5. og 6. kennslustund 

Umræður í byrjun tímans, þar sem kennari minnir nemendur á að í lok kennslustundar 

eigi þeir að vera búnir með hlutinn sinn og komi til með að kynna hann fyrir kennara og 

samnemendum. Þegar eru um þrjátíu mínútur eftir að kennslustundinni eru nemendur 

beðnir um að ganga frá en þegar því er lokið kemur hver og einn nemandi og kynnir sinn 

hlut. 
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Námsmat 
Lykillinn að góðu námsmati er að gera sér grein fyrir tilgangi eða markmiðum 

verkefnisins sem framkvæma á í hvert skipti og velja út frá því þær námsmatsaðferðir 

sem hæfa hvað best verkefninu. Þannig fær einstaklingur námsmat sem endurspeglar 

hvað besta mynd af því hvað það var sem hann lærði á viðkomandi verkefni. 

 Mikilvægt er að átta sig á hvað felst í námsmati en yfirleitt er átt við öflun upplýsinga 

um námsárangur og framvindu náms einstakra nemenda. Við upphaf kennslu setja 

kennarar sér ákveðin markmið sem þeir miða kennslu sína út frá (Ingvar Sigurgeirsson, 

1998). 

 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, 1999:35-36). Markmið geta verið mismunandi og fjölbreytt og því er mikilvægt að 

matsaðferðirnar séu sem fjölbreyttastar og hæfa þeim markmiðum sem lagt var upp með í 

byrjun og endurspegla þær áherslur sem voru í kennslu kennarans. 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 (M. Allyson Macdonald og Þuríður Jóhannsdóttir, 2007). 

 Meginatriðið er að nemendur fá að sýna það sem þeir geta (Ingvar Sigurgeirsson, 

1998). En námsmatið er notað til þess að finna út hvort nemendur hafi öðlast skilning á 

grundvallaratriðum og hvort þeir séu undirbúnir að takast á við erfiðari verkefni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 1999:37).  

 Lagt var upp með eftirfarandi markmið, að nemendur hlusti á söguna, taki þátt í og 

hlusti á umræður að henni lokinni og séu færir um að sýna og segja frá verkum sínum. 

Einnig að þeir auki orðaforða sinn, efli mál- og hlustunarskilning, hugtakanotkun, 

ímyndunarafl og sköpunargáfu. Þekki grunnformin, læri að klippa form úr efni, þræði nál, 

saumi einfalt þræðispor og gangi fallega frá enda.  

 Ákveðið var að nota alhliða námsmat þar sem þau markmið sem sett voru eru metin. 

Gátlisti (fylgiskjal 3) er leið sem kennarar geta nýtt sér. Það felur í sér að kennarar meti 

nemendur sína á kerfisbundinn hátt með aðstoð gátlistans. Ef kennari heldur vel utan um 

gátlistana auðvelda þeir honum að meta nemendur sína í lokinn. Matið verður þar af 

leiðandi mun jafnara, því það byggir ekki eingöngu á síðustu gjörðum nemandans (Ingvar 
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Sigurgeirsson, 1998). 

 Samkvæmt alhliða námsmati eiga nemendur að fá að bera ábyrgð á sínu námi og taka 

þar af leiðandi virkan þátt í matinu með kennara, það má gera með sjálfsmati (fylgiskjal 

4). Ef nemendur fá að taka þátt í matinu skilja þeir betur til hvers er ætlast af þeim auk 

þess sem þeir glöggva sig á hverjar séu þeirra veiku og sterku hliðar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1998). Þetta er útfært á marga vegu til að mynda með dagbókum, 

leiðarbókum, viðtölum eða að nemendur fylli út í ýmis konar matslista (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a:91). Matið hjálpar líka kennurum því þeir afla sér upplýsinga sem 

þeir hefðu ekki annarrs komist að (Ingvar Sigurgeirsson, 1998). 
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