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ÚTDRÁTTUR 

 

Í ritgerðinni er litið á samþættingu, birtingarmynd hennar og eðli í skólakerfinu. Hún 

skoðuð út frá kennimönnum innan kennslufræðinnar er aðhyllast hugsmíðahyggju til að 

byggja upp rök fyrir samþættingu listgreina í námi við hefðbundin fög. Einnig er stuðst 

við aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla 2012 sem kallar eftir að nám eigi að virkja 

sköpunarkraftinn á sem fjölbreytilegastan hátt og örva nemendur til góðra verka. Til 

grundvallar ritgerðinni og þeim fögum sem tekin eru fyrir er unnið nýtt kennsluefni sem 

vísar á skapandi leiðir sem nýtast samþættingu námsgreina við listgreinar. Til að mynda 

hvernig stærðfræði og arkitektúr vinna saman í gegnum rúmfræði og hvernig málverk 

getur orðið að ljóði. Þetta gefur ekki bara tækifæri á að kynna ákveðna listgrein heldur 

líka auka skilning barna og unglinga á nytsemi námsfaga í stærra samhengi.  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

	  

	  

ABSTRACT 

	  

This thesis discusses integration, its origin and nature in the educational system. The 

point of view is built around scholars within Social Constructivism to make an 

argument for integrating the arts with other subjects. Also it looks at how the Icelandic 

national curriculum guide for compulsory schools and upper secondary schools requires 

that the learning process is driven by creativity, great diversity and participation by all 

students. The basis of the thesis is the creation of new teaching materials inspired by 

creative thinking and art’s integration with other subjects. For example how 

mathematics and architecture collaborate through geometry and how a painting can 

become a poem. This provides not only an opportunity to present a particular art form 

but also helps students to see different perspectives of subjects within the big picture. 
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Inngangur 
 
 
 
 
 
Flóttinn 
 
Það var nótt. 

    Og ég gekk eftir götunni. 

Og gatan var hljóðlaus og mannlaus, 

    því það var nótt. 

Ég gekk föstum og ákveðnum skrefum 

    og sagði við sjálfan mig: 

Sjá, ég er farinn brott. 

    Ég kem aldrei aftur. 

Og engum skal takast 

    að finna felustað minn. 

Þá heyrði ég snögglega 

    fótatak einhvers á eftir mér. 

Og ég sneri mér við, 

    því ég vildi sjá hvort ég þekkti hann. 

En það var ekki neinn. 

    Það var aðeins skóhljóð, sem elti mig. 

Og ég hrópaði, skjálfandi röddu: 

    Hvað hef ég þá gert? 

Mér var svarað með lævísum hlátri, 

    Lengst úti í myrkrinu: 

Ég er lífið sjálft.  Og þú kemst ekki undan. 

    Ég elti þig. 
      Steinn Steinarr (1991) 
 

Það eru ekki margar undankomuleiðir frá lífinu sjálfu sem eltir okkur og mótar hvern 

dag, hverja stund. Þó tækifærin séu mismunandi og gæðum þess misskipt seytlar það 

um æðar okkar og huga þar til yfir lýkur. Margbreytileikinn togar manneskjuna í allar 

áttir og oft á tíðum virðist sem farvegur þess sé fyrir löngu ákveðinn, að í raun ráði 
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einhver eða eitthvað för. Ótal margar sögur eru til um ótrúlegar tilviljanir sem breyttu 

lífi fólks og færði þau í aðstæður sem það sá ekki fyrir eða hafði ekki leitt hugann að. 

Það er einmitt þetta óvænta sem getur breytt miklu og haft mikil áhrif á hvaða skref eru 

tekin hverju sinni. Skref sem gera ferðalagið öruggara og ánægjulegra um öll þau stræti 

og torg er lífið býður upp á. Auðvelt er nefnilega að rata inn á öngstræti og týnast þar 

eða vera á rölti alla ævi og finna alltaf fyrir óværu í sálinni. Að finna sér leið eða vera 

beint inn á rétta braut er því veigamikill þáttur í vexti og þroska manneskjunnar. Það 

gefur henni meiri lífsfyllingu og tækifæri á að gefa meira af sér til annarra og vera 

vakandi fyrir umhverfi sínu á allan hátt.  

Leiðin að þessu verkefni var tilviljun. Samtal við stundakennara í litlu 

sjávarplássi norður í landi um hvernig hann notaði tónlist mjög markvisst við 

íslenskukennslu og hvað það væri að gefa nemendum mikið að upplifa íslenskuna í 

þeirra þægindahring varð upphafið að hugmyndinni. Hugmynd að verkefni um 

einhverskonar samþættingu listgreina við hefðbundin fög og má í sanni segja að í raun 

valdi verkefnið mig áður en kennaranámið byrjaði. Hugsunin snérist strax um að finna 

leið til að auka fjölbreytni í kennsluháttum og opna um leið meiri aðgang að 

listgreinum. Markmiðið var því að reyna að sýna á skapandi hátt leiðir til að kenna 

hefðbundnar greinar út frá sjónarhorni listarinnar. Í ritgerðinni verður litið á 

samþættingu og birtingarmyndir hennar innan skólakerfisins og tengingu hennar við 

hugsmíðahyggjuna til að byggja upp rök fyrir samþættingu listgreina í námi við 

hefðbundin fög. Rekja hversu vel hún fellur að grunnþáttum aðalnámskrá grunn- og 

framhaldsskóla 2012 sem býður upp á að virkja þátttöku nemenda við að leysa verkefni 

með kennara sínum og sjá um leið tilgang með námi sem og tengsl námsgreina sín á 

milli. Leggja síðan út frá því af hverju listkennsla ætti að vera hluti af almennri kennslu 

með þeim kennimönnum er standa fyrir skapandi kennsluháttum, í þessu tilfelli 

hugsmíðahyggjunni. Ritgerðin byggir á nýju námsefni sem ætlað er að benda á leiðir og 

sýna hve mikilvægt sjónarhorn listarinnar er í stóra samhenginu við önnur fög. Sýna 

jafnframt fram á hversu auðvelt er að gera námið skapandi með því að horfa á það út frá 

öðru sjónarhorni og breyttum kennsluaðferðum. Námsefnið er því eins konar 

verkfærakista sem bendir á skapandi nálgun á hefðbundin fög og á líka að þjóna sem 

kveikja fyrir kennara í undirbúning sínum í átt að fjölbreyttu skólastarfi. 

 

1.  Samþætting  
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1.1 Leitin að skilgreiningu  
 
„Nútíminn er trunta“ er setning úr laginu Nútíminn eftir Þursaflokkinn frá árinu 1978 

og kom úr huga Sigurðar Bjólu. Ég efast um að Sigurður hafi á þessum tíma varpað 

þessum orðum fram sem einhver afturhaldssinni á framþróun í samfélaginu eða sem 

kennari sem er fastur í viðjum vanans. Það mætti heldur taka þá afstöðu til textans að 

um létt grín á hið nýja og óþekkta væri að ræða. Þetta blessaða nú sem fer aldrei frá 

okkur heldur fylgir okkur í gegnum lífið. Því er ekki hægt að afneita enda eru 

birtingarmyndir þess út um allar koppagrundir, í hverju horni og skúmaskoti. 

Auðveldasta leiðin er að þykjast ekki sjá það, vilja ekki vita af því og setja upp sín eigin 

gleraugu sem gefa ekki rétta mynd af nú-inu. Það er svo sem alveg hægt að burðast með 

þennan draug í gegnum lífið án þess að valda sjálfum sér eða öðrum skaða. Aftur á móti 

ef hugsað er til ákveðinna starfsstétta eins og til dæmis kennara, sem lifa og hrærast í 

heimi barna og unglinga, lítur dæmið öðruvísi út. Kennarar þurfa að eiga við hóp sem er 

opinn fyrir nýjungum og er fljótur að tileinka sér breytingar. Það er vegna þessa sem 

kennarar og skólakerfið þurfa stöðugt að vera á tánum gagnvart nú-inu því skólinn er jú 

fyrir nemendur og á að þjóna þeirra þörfum og annað á að fylgja með. Þessum þörfum 

er reynt að mæta með aðalnámskrám sem gefnar eru út af Menntamálaráðuneytinu en 

svo má deila um hvernig tekist hafi til með framkvæmd þeirra viðmiða sem lagt er upp 

með. Ábyrgð kennara er mikil ef hann ætlar að þjónusta nemendur sína sem best. Hann 

þarf stöðugt að vera opinn fyrir framförum í heiminum á sviði tækni og ná að byggja 

brýr á milli þess nýja og gamla með fjölbreyttum kennsluaðferðum sem endurspegla 

fjölbreyttan heim. Ein af þeim leiðum er að setja hlutina í samhengi. Tengja saman 

ólíkar námsgreinar, láta þær dansa saman og vega hver aðra upp. Það er til dæmis hægt 

að kenna rúmfræði í gegnum arkitektúr með einföldu 3D teikniforriti í boði Google: 

Google Sketchup. Þar býðst nemendum tækifæri til að hanna og teikna t.d. upp herbergi 

í réttum hlutföllum. Með því öðlast þeir nýja aðferð í nálgun sinni á stærðfræði og 

byggja um leið upp þekkingu um nytsemi hennar í samhengi við raunveruleikann. Þessi 

kennsluaðferð er í daglegu tali oftast nefnd samþætting. 

 

 Íslensk orðabók frá árinu 2002 sem Mörður Árnason ritstýrði finnst 

orðasambandið að „samþætta námsgreinar“:  

Sam|þætta s 1 tengja, flétta saman • (afleidd merking) tengja saman> samþætta 

námsgreinar 2 splæsa 
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Sam|þætt|ing–ar KVK • samtenging, samfléttun 

 

Eins og sést þá eru orðin sjálf vel lýsandi fyrir þá þætti sem þau ná yfir. Annað gildir þó 

fyrir samþættar námsgreinar því það virðist vera erfitt að finna skilgreiningu sem nær 

almennilega utan um það hugtak. Lilja M. Jónsdóttir (1995) kafaði í ritgerð	  sinni	  

Intergrating the Curriculum – A story of Three Teachers eftir sannri skilgreiningu sem 

varpað gæti skýru ljósi á hugtakið. Það virðist sem upphafsmenn og aðrir fræðimenn 

hafi í árdaga ekki fundið sig knúna eða ekki viljað skilgreina það heildrænt eða þeir hafi 

hreinlega gengið út frá því að kennarar þekktu til samþættingar. Þetta hefur valdið því, 

að hennar sögn, að fjallað er um hugtakið á mismunandi vegu og það sett í mismunandi 

samhengi og hugmyndin um samþættingu er því ekki eins á milli landa. Sjálf skilgreinir 

Lilja hugtakið á eftirfarandi hátt: „Samþætting viðfangsefna er leið fyrir kennarann og 

nemendur að sannreyna í skólastarfi að veröldin er ekki samhengislaus, heldur er hvað 

öðru háð. Í samþættingu þarf þekkingu og leikni í öllum námsgreinum. Samþættingin 

krefst samstarfs kennara og nemenda í leit þeirra að lausnum; - á því hvað á að gera við 

þekkinguna og hvernig deila má henni með öðrum. Samþættingin er vegurinn að 

námsefnisgerð(Lilja	  Jónsdóttir,	  1995:52-‐53)	  “. 

 Ingvar Sigurgeirsson (1981) segir í bók sinni Skólastofan að mikilvægt sé að virkja 

áhuga nemenda með því að tengja námið raunverulegu umhverfi. Hann talar um að ákveðin 

hefð hafi skapast við samþættingu námsgreina. Viðfangsefni snerta ólíkar fræðigreinar og 

leiða saman í eina heild mismunandi sjónarmið og efni frá ýmsum sviðum. Með 

samþættingu er nemendum gert kleift að glíma við fjölbreytt viðfangsefni og hægt er að 

taka tillit til ólíkra þarfa og getu nemenda. Einnig segir hann að þegar samþætt viðfangsefni 

er skipulagt þá er miðað við ákveðin markmið, áhuga og þroska nemenda og aðstæður 

hverju sinni. Í stað þess að leggja stund á ákveðnar námsgreinar er ákveðið viðfangsefni 

tekið til athugunar og það athugað frá mörgum hliðum. Þessar tvær skilgreiningar eru dæmi 

um hinar ólíku birtingarmyndir sem hafa flotið um í heimi kennsluaðferða sem má rekja allt 

aftur til John Dewey um aldamótin 1900. Má láta að því liggja að hugtakið samþætting 

námsgreina sé í raun mismunandi túlkun menntafrömuða á þeirri námskenningu sem 

Dewey og aðrir fræðimenn mótuðu. Þessar túlkanir miða allar í átt að Dewey sem var 

þeirrar skoðunar að til þess að breyta samfélaginu til hins betra bæri að breyta 

hefðbundnum kennsluháttum og að skólinn ætti að taka mið af breyttum aðstæðum. Í 

stað þess að einblína á ákveðna útkomu taldi hann að nemendur og samfélagið hefðu 

meiri hag af ígrundaðri hugsun í samspili við virkt nám er tengir saman fyrri reynslu og 
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bætir við hana þekkingu sem ekki var til staðar (learning by doing). Þannig þjálfast 

nemandinn smám saman og verður reynslunni ríkari (Dewey, 2000).  Þessi sýn þróast 

síðan með tilkomu fleiri fræðimanna sem aðhylltust sömu nálgun og úr verður 

námskenningin um hugsmíðahyggjuna sem er hægt að skipta í tvennt: 

a) einstaklingurinn byggir upp þekkingu sína með þroska sínum 

b) einstaklingurinn byggir upp þekkingu sína eftir því í hvaða félagslega     

umhverfi hann er alinn upp. 

Nálgun hennar á nám gerir þannig ráð fyrir að nemandinn sé virkur í námi og noti 

þekkingargrunn sinn til að búa til nýja þekkingu í samræmi við þroskasvið sitt. 

Nemandinn bætir ofan á fyrri þekkingu sína. Samkvæmt hugmyndum 

hugsmíðahyggjunnar er hlutverk kennarans ekki lengur fræðandi heldur frekar 

leiðbeinandi á faglegan hátt í þekkingarleit nemandans. Kennarinn spyr spurninga sem 

vekja eiga nemendur til umhugsunar, hvetja þá til gagnrýnnar hugsunar og 

áframhaldandi rannsókna á efninu sem rætt er um (Macdonald, 2003). 

 Með vali á skilgreiningu á samþættingu námsgreina er ekki verið að taka neina 

ákveðna afstöðu um hvort hún sé hin eina rétta og aðrar séu rangar. Heldur skiptir það 

öllu máli fyrir mig og ritgerðina að sú skilgreining sem verður fyrir valinu sé trú 

námskenningunni um hugsmíðahyggju og hverfist í kringum kennimenn hennar. Í 

ritgerðinni er lagt upp með að samþætting er þegar efni úr einu fagi er notað til að auka 

við eða til að bæta efni í öðru fagi. Markmiðið er að nemendur öðlist þekkingu í báðum 

fögum sem þeir höfðu ekki áður og dýpki þekkinguna (Kinniburgh og Byrd, 2008). 

Opna augu nemenda fyrir því að margt tengist í lífinu og að mikilvægt sé að geta tengt 

og nýtt sér aðferðir sem þeir þekkja úr öðrum námsgreinum. Þetta samræmist 

kenningum Deweys sem segja reynslu nemenda vera grundvöll fyrir öllu námi. Ný 

reynsla sem þeir verða fyrir getur bara verið gagnleg ef hún byggir á reynslu sem þeir 

hafa upplifað áður. Þar myndast net fullt af einstökum upplifunum sem gefa 

einstaklingnum mismunandi reynslu og sumar eru tengdar hverri annarri (Hinde, 

Elizabeth R., 2005). Í kringum þessa hugsun var ráðist í gerð námsefnis sem ritgerðin 

byggir á og í því fléttast saman áherslur samþættingar og hugsmíðahyggju sem 

spennandi kennsluaðferð efsta stig grunnskóla og fyrstu tvö árin í framhaldsskóla. 

1.2 Birtingarmyndir samþættingar  
 
Samþætting sem kennsluaðferð á Íslandi á sér nokkuð óljósa sögu og verður kannski 

erfitt að henda reiður á hvenær hún kemur inn í skólakerfið sem viðurkennd 
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námsaðferð. Það er auðvitað spurning hvort hún hafi ekki alltaf verið þar að einhverju 

leyti en ekki skilgreind sem slík. Samþættingin tengist hér á landi list- og verkgreinum 

sterkum böndum og þá sérstaklega ýmiskonar þemaverkefnum. Þessa tengingu má 

finna í skilgreiningu samþættingar í samantekt Guðbjargar Emilsdóttur og Kristbjargar 

Hjartardóttur (2008) um Þróunarstarf í Snælandsskóla 1974–1985: 

Í kennarahandbók Snælandsskóla frá 1981 er samþætting 

skilgreind þannig að ákveðið viðfangsefni er tekið til meðferðar 

og það athugað frá mörgum hliðum. Þegar nám er skipulagt á 

þennan hátt leiðir það til þess að hinar ýmsu námsgreinar eru 

samþættar. Einnig er skilgreint hvað ávinnst með samþættingu. 

Lýsir það vel þeim viðhorfum og vinnubrögðum sem höfð voru 

í hávegum á þessum tíma. Sem dæmi má nefna: 

• Samþætting líkist meira hinu raunverulega lífi utan skólans. 

• Samþætting eykur tilfinningu nemenda fyrir starfi hvers annars. 

• Nemendur velja sér oft mismunandi verkefni og útfæra þau 

ólíkt. 

• Nauðsynlegt er að lokaskil á verkefnum séu áþreifanleg, til 

dæmis sýning á göngum skólans. 

• Meira svigrúm vinnst til að virkja áhuga nemenda og taka tillit 

til getu og þarfa hvers og eins. 

• Þjálfar nemendur í að fá heildarsýn. 

Áhersla var lögð á að verklegt nám, svo sem myndlist, 

handavinna, smíðar, íþróttir og tónmennt, væri skipulagt í 

tengslum við verkefnin. Því þótti nauðsynlegt að stundatöflur 

bekkja væru þannig uppbyggðar að þessar greinar kæmu sem 

mest inn á milli annarra námsgreina. Sem dæmi um 

samþættingarverkefni sem unnin voru má nefna: 

Pósthúsverkefnið, Sláturgerð, Fiskvinnslu, Landnámið, Líf í 

heitu og köldu landi og Umhverfi úti og inni. 

Ætla má að list- og verkgreinar hafi þarna strax í upphafi samþættingar innan 

skólakerfisins hér á landi verið hálfgerður þjónn annarra greina sem þurftu að fegra og 
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stækka verkefni sín. Með öðrum orðum forsendur samþættingarinnar lágu að stórum 

hluta í átt að því fagi, segjum sögu, sem til dæmis kallaði inn myndmennt. 

Sögukennslan var dýpkuð og lífgaði upp á efnið á meðan myndmennt var í því hlutverki 

að klippa og líma sem jók í flestum tilfellum ekki á meiri skilning nemenda á 

listsköpun. Heldur var um enn eina endurtekninguna að ræða á grunnkennslu sem 

nemendur fá strax í leikskóla í gegnum myndmennt. Þess konar framkvæmd hefur 

loðað við samþættingu og þemaverkefni alltof lengi og virðist vera innstimplað í marga 

kennara og námsvísa skólanna sem hin sanna leið samþættingar. Viðhorf kennara á 

höfuðborgarsvæðinu með 15 ára reynslu af kennslu endurspeglar þessa hugsun 

ágætlega. Þetta sagði hann í viðtali er ég innti hann eftir þætti samþættingar í hans 

kennslu: „Núna erum við að vinna með Leif Eiríksson og þá erum við með fullt af 

föndri, teikningum og myndum. Við samþættum það með myndmenntakennaranum og 

textílkennaranum.“ Lítið hefur því breyst varðandi hugsun og framkvæmd 

samþættingarinnar sérstaklega gagnvart list- og verkkennslu sem sjaldan fá að víkka og 

dýpka sína sýn innan hennar. 

Ef litið er á nýjan námsvísi grunnskóla í Hafnarfirði kemur í ljós að þessi sama 

hugsun er ráðandi afstaða til samþættingarinnar við list- og verkgreinar innan veggja 

þess skóla: 

 

Samþætting list- og verkgreina við aðrar kennslugreinar:  

Ekki hefur verið venja að telja sérstaklega saman stundir sem má 

skilgreina sem list- og/eða verkgreinar samþættar öðrum 

námsgreinum. List er iðkuð í tengslum við ótalmargt í daglegu námi 

nemenda. Þar má telja reglulegan samsöng á sal, gangasöng, 

hlutverkaleik á bekkjarfundum, leikræna tjáningu t.d. í íslensku, 

listvinnu í tengslum við samfélagsfræði og fleiri bóklegar greinar, 

uppsetningu leikþátta fyrir samkomur á sal og fleira af þessum toga. 

Sama má segja um þátttöku í ýmsum viðburðum og verkefnum í 

samfélaginu svo sem Björtum dögum, upplestrarkeppni og verkefninu 

„Ljóðin í bænum.“ Þessi starfsemi hefur ávallt verið hluti af daglegu 

skólastarfi en ekki skilgreind sem sérstakur tími í listgreinum á 

viðmiðunarstundaskrá og er það ekki gert í viðmiðunarstundaskrá 

skólans. Þessi atriði má samtals telja saman sem tiltekinn hluta af 
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listgreinum og færa rök fyrir því að það sé ein kennslustund á viku að 

jafnaði. (Námsvísir Öldutúnskóla, 2012) 

 

Þó að öll dýrin í skóginum séu vinir þá eru þau sem betur fer ekki öll eins og því er 

alltaf gaman að geta vitnað í metnaðarfull verkefni sem lúta að samþættingu. Verkefnið 

sem um ræðir var 3ja ára þróunarverkefni (2006 – 2009) sem var unnið við 

Fjölbrautaskóla Snæfellinga út frá áfanga sem kallaðist SNÆ, með vísan í viðfangsefni 

áfangans. Lagt var upp með sögur og sagnir á Snæfellsnesi frá upphafi byggðar til 

samtímans. Einnig var ákveðið að nýta möguleika og sérstöðu skólans í kennsluháttum 

og kennsluaðferðum með því að samþætta nokkrar námsgreinar innan skólans í einn 

valáfanga. Það lá beinast við að samþætta þær greinar sem höfundar verkefnisins höfðu 

kennt, þ.e. íslensku, upplýsingatækni, myndlist, leiklist, margmiðlun, félagsfræði, sögu 

og lífsleikni. Í niðurlagi skýrslu höfunda um verkefnið má lesa mikla bjartsýni út frá 

orðum þeirra ekki aðeins til handa nemendum heldur líka hvernig verkefnið jók 

starfsáhuga, umræður og samkennd milli kennara: 

 

Þegar við lítum til baka erum við ennþá sannfærðar um að samþætting 

námsgreina hefur miklu fleiri kosti en galla. Nemendur átta sig á að 

þau landamæri sem alla jafna eru á milli einstakra námsgreina eru 

tilbúin en alls ekki meitluð í stein. Það er ekki nauðsynlegt að gera 

tvær keimlíkar heimildaritgerðir bæði í sögu og íslensku ef hægt er að 

samkenna áfangana og jafnvel gefa sér meiri tíma í eina ritgerð í stað 

tveggja.  

 

Þróunarverkefnið hefur einnig aukið samræður kennara um kennslu 

almennt, kennsluaðferðir, námsmat og þá ótal möguleika sem felast í 

starfinu okkar. Vel ígrundað og undirbúið verkefni sem felst í 

samþættingu námsgreina og samvinnu kennara ætti að vera hverjum 

kennara tilhlökkunarefni því það eykur víðsýni, umburðarlyndi og 

ánægju í starfi. (Berglind Axelsdóttir, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir og 

Sólrún Guðjónsdóttir, 2011:15)  

 

Þegar svona verkefni eru notuð og ígrundaðri hugsun og metnaði er beitt til að ná fram 

þeim þáttum sem samþætting býður upp á sýnir það svart á hvítu hversu góð, gild og 
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árangursrík þessi kennsluaðferð getur verið. Því ekki er einatt hægt að ganga út frá því 

að listgreinar séu aðeins þjónn eða hækja annarra námsgreina og hægt sé með því að 

kalla það samþættingu. Nauðsynlegt er að virða, taka tillit til og gaumgæfa sjónarhorn 

listarinnar til verkefnisins þannig að henni gefist einnig tækifæri á að bæta við 

þekkingargrunn og dýpka skilning nemenda á eðli sínu í stóru samhengi hlutanna. 

Samþætting á að þjóna öllum fögum sem koma að henni af sanngirni og verður með því 

skemmtileg aðferð til að uppfylla flesta þá þætti sem námsskrár ríkis og skóla kalla 

eftir. Til þess þarf hún að samsama sér við þarfir, markmið og áhugasvið nemenda sem 

þurfa nýjar áskoranir á hverjum degi í síbreytilegum heimi. 

 

2.  Aðalnámskrá 
2.1 Breytingar í vændum 

 Hvernig við horfum á nám er að breytast eða verður að breytast. Fjölbreyttur 

heimur tækni og upplýsinga kallar eftir fjölbreyttum kennsluaðferðum, sveigjanleika í 

nálgun á námsefnið og meiri einstaklingsmiðun til handa nemendum. Hverfa verður frá 

þeirri stefnu að reyna að koma til móts við framtíðina með aðferðum fortíðarinnar, 

gildum í námi sem byggðu á uppbyggingu iðnaðarsamfélagsins og hugsjónum 

lærdómsaldarinnar. Umhverfi sem hafði í raun og veru enga menntastefnu er það tók að 

rísa og þróaðist í tvær „fylkingar“ sem litað hafa menntakerfið allt fram á okkar daga, 

akademískt nám og annað (Robinson, 2010). Þessi nálgun segir Robinson hafa skapað 

kerfi sem er einsleitt í nálgun sinni á nemendur og minnir á framleiðslulínu í 

verksmiðju. Nemendum er ungað út í lífið eftir framleiðsludegi (aldurskiptingu), 

bóknámsmiðuðum gildum og með viðurkenningu um hæfni á að hafa staðist (eða ekki 

staðist), viðmið sem verksmiðjulínan setur með stöðluðum prófum. Hæfni sem er 

viðurkennd sem ávísun út í lífið, á vinnumarkaðinn. Eftir sitja alltof margir eða gefast 

upp og eru niðurbrotnir með enga trú á skólakerfinu, getu sína eða hæfileika. Enda eru 

fá úrræði brúkuð til þess að skapa fjölbreyttari umgjörð sem tekur tillit og metur þessa 

nemendur að verðleikum. Þessi sýn Robinson að hlúa betur að einstaklingnum og auka 

fjölbreytni í kennsluaðferðum er ekki ný af nálini og hafa kennimenn í menntamálum 

frá byrjun 19. aldar og fram á okkar daga bent á þessa hnökra. Íhaldssamt kerfið hefur 

auðvitað veitt mörgum af þessum mönnum og kenningum þeirra athygli en óhætt er að 

segja að skrefin í átt að miklum eða varanlegum breytingum hafa ekki verið stór. Það 

eru þó vísbendingar um að fóturinn sé kominn á loft enda þarf að bregðast við örum 
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heimi tækninýjunga, aðgangi að upplýsingum og sviptingum í samskiptum manna á 

milli. Þetta hefur leitt af sér að margar atvinnugreinar kalla eftir öðruvísi fólki á 

vinnumarkaðinn. Fólki sem ekki er ungað út eftir hinum hefðbundnu leiðum 

„verksmiðjuframleiðslunnar“. Frekar eru óskir um að mæta áskorunum framtíðarinnar á 

sínum forsendum en ekki forsendum gærdagsins. Vísbendinguna má finna í 

aðalnámskrá 2011 sem gefin er út af Menntamála-ráðuneytinu 2012 fyrir grunn- og 

menntaskóla þar sem reynt er á metnaðarfullan hátt að skapa umgjörð um næstu skref 

áfram inn í 21. öldina til handa skólasamfélaginu á Íslandi.  

 

Þar eru markmiðin með almennri menntun þau að stuðla á hverjum 

tíma að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir 

daglegs lífs. Almenn menntun miðar að því að efla skilning 

einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum og þar með hæfni 

til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. Hún er hvort tveggja í 

senn einstaklingsmiðuð og samfélagsleg. Aðalnámskráin skiptist upp í 

sex grunnþætti:  

• læsi, 

• sjálfbærni, 

• heilbrigði og velferð, 

• lýðræði og mannréttindi, 

• jafnrétti, 

• sköpun. 

Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og 

náttúru þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega 

og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. 

Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að 

hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því 

og þróa það. (2011:14) 

 

Þessir grunnþættir hvetja til fjölbreyttari nálgun á námsefnið og hafa skilning á að þarft 

er að setja heiminn í samhengi með námi þvert á fög, menningu og út frá daglegu líf 

nemenda. Dewey (2000) er sama sinnis og leggur með kenningum sínum áherslu á að 

vinna með sjálfan námsferilinn. Það þýðir að ákveðin samfella þurfi að vera í skipulagi 

námsins til þess að tilætluðum árangri verði náð. Skipulagið er í verkahring kennara. 
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Markmið er að kveikja áhuga nemenda og sjá til þess að þeir verði virkir þátttakendur í 

skólastarfinu. Lagt er upp með þessari hugsun í gerð námsefnisins sem er 

grundvöllurinn að þessari ritgerð. Í henni endurspeglast hugmyndir félagslegu 

hugsmíðahyggjunnar og áherslur aðalnámskrá grunn- og menntaskóla 2012 til handa 

nemendum. Teknar eru fyrir leiðir sem miða að því að nemendur geti tengt og sett í 

samhengi listgreinar við fög sem teljast til hefðbundinna greina í íslensku skólakerfi: 

Íslenska (tungumál), saga og stærðfræði. 

 

2.2 Grunnþættir 

 Grunnþættirnir sex birtast á mismunandi hátt í námsefninu og samtvinnast  

verkefnin eftir eðli þeirra og stærð. Þeir eru líka þannig uppbyggðir að þræðir þeirra 

liggja oft á tíðum mjög þétt saman og eiga því auðvelt með að mynda góða og sterka 

heild ef kallað er eftir því á annað borð. Grunnþættirnir skapa líka þann vettvang að 

auðvelt er að leggja út frá þeim og fá þá meiri heildarsýn yfir skólastarfið sem ætti að 

gefa nemendum tækifæri á að þroskast, mótast og skilja sitt umhverfi á annan hátt en 

áður. Þeir byggjast á þeirri hugmynd að ekki geti orðið virkt lýðræði án læsis á hvers 

konar táknkerfi og samskiptakerfi samfélagsins. Grunnþættirnir eru einnig byggðir á því 

að virkt lýðræði þrífist aðeins ef jafnframt er stuðlað að hvers konar jafnrétti milli 

einstaklinga og hópa í samfélaginu. Mannréttindi allra verða ekki tryggð nema stuðlað 

sé að heilbrigði og velferð hvers og eins og baráttu gegn mismunun og hvers konar 

ofbeldi, þar með töldu einelti (Aðalnámskrá, 2011). 

Þegar listgreinar samþættast við hefðbundin fög þá kemur sköpunarþátturinn 

mikið við sögu við framkvæmd og úrlausn verkefna. Í námsefninu er lagt út frá því að 

kennari nái í upphafi að tengja verkefnið við reynslu nemenda eða áhugasvið. Þá 

reynslu nota nemendurnir síðan til að byggja brú út frá forsendum verkefnisins með 

hjálp samþættingar ákveðinnar listgreinar við það fag sem þau eru að taka fyrir. 

Töluvert er lagt út frá því í upphafi verkefnis að nemendur þurfi að leysa ákveðna þætti 

sjálfir á skapandi hátt. Verkefnið breytist oftar en ekki í hópverkefni þar sem allir innan 

hópsins þurfa að kynna sínar hugmyndir og líka það sem unnið er með í sameiningu.  

Í sköpun felst að móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera 

eitthvað nýtt eða öðruvísi en viðkomandi kann eða hefur gert áður. 

Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja 

ímyndunarafl og leika sér með möguleika. Sköpun er að sjá fyrir það 

óorðna og framkvæma það. Sköpun byggist á forvitni, áskorun, 
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spennu og leit. Glíman við viðfangsefnið og það að finna lausn getur 

verið umbun sköpunarinnar í sjálfu sér. Sköpun brýtur hefðbundin 

mynstur, reglur og kerfi og veitir nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar 

hugmyndir.(2011:23) 

 

 Sköpunarþátturinn er því óhjákvæmilega tengdur við læsi enda þræðir þessara þátta 

undirstaða í nær öllu skólastarfi. 

 

Læsi hefur löngum verið tengt við þá kunnáttu og færni sem fólk 

þarfnast til þess að geta fært hugsun sína í letur (ritað) og skilið 

prentaðan texta (lesið). Það hefur snúist um eitt kerfi tákna, 

prentmálið, og þá menningu og þau tjáningarform sem tengdust því. Í 

skólum hafa menn litið svo á að færni á þessu sviði væri fyrst og 

fremst bundin við einstaklinga og hægt væri að mæla hana, sumir 

væru fluglæsir en aðrir treglæsir eða jafnvel ólæsir. (Aðalnámskrá, 

2011:16). 

 

Þessi skilningur á læsi hefur verið ráðandi í menntakerfi okkar og verðið einn stærsti 

þátturinn á uppbyggingu náms í gegnum tíðina. Út frá Jafnvægisleit sem kemur úr 

smiðju Piaget, sem var svissneskur sálfræðingur og einn af upphafsmönnum 

hugsmíðahyggjunnar, er áhugavert að skoða eina birtingarmynd læsis og þau áhrif sem 

hún gæti haft á þróun í átt að breytingum fyrir læsiskafla aðalnámskrá 2012 og í raun 

fyrir aðra grunnþætti líka. Piaget talaði um fjóra þætti vitræns þroska en þeir eru: 

Líkamsþroski, reynsla, félagsleg samskipti og jafnvægisleitni. Með jafnvægisleitni átti 

hann við það samspil sem verður á milli þroska, reynslu og félagsmótunar og það 

jafnvægi sem leita þarf eftir á milli hugmynda einstaklings og reynslu hans. 

Manneskjan kemur sér upp sínum eigin aðferðum við að kanna heiminn í kringum sig á 

skipulegan hátt og bætir sífellt við nýrri vitneskju. Með nýrri þekkingu verður til ný 

hugsun og öll reynsla verður fjölbreyttari. Ný reynsla kallar á nýja hugsun og 

manneskjan lærir (Charles, C. M.,1981). Það sem veldur því er að manneskjan upplifir 

ójafnvægi (disequilibrium) milli nýrrar þekkingar og skema sem ýtir við 

jafnvægisleitni. Þetta verður til þegar manneskjan á erfitt með að aðlagast nýrri 

vitneskju eða reynslu (Snowman, J. og McCown, R. 2012). Við gerð kennsluefnis sem 

þessi ritgerð byggir á er meðal annars horft til jafnvægisleitar og aðhæfingu til að 
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byggja upp þekkingu út frá nýjum sjónarhornum, listinni, á hefðbundin fög. Má þar 

nefna hvernig stærðfræðikunnátta getur yfirfærst á ljósmyndun og hjálpað til við að 

skapa sem best myndefni við mismunandi aðstæður. 

  Út frá þessu langar mig að yfirfæra jafnvægisleit yfir á leit sem samfélagið 

glímdi við innan skólakerfisins fyrir skömmu varðandi læsi og er enn í gangi. Í lok árs 

2011 birtist yfirgripsmikil lestrarkönnun á læsi unglinga í  Reykjavík.  

 

Þar kom í ljós að fjórðungur 15 ára drengja, eða 23,2 prósent, í 

grunnskólum Reykjavíkur getur ekki lesið sér til gagns. Það er þrefalt 

hærra hlutfall en meðal stúlkna, sem er um níu prósent. Þessi hópur 

nær ekki hæfnisþrepi tvö í lesskimunarprófum, sem þýðir meðal 

annars að þeir skilja í sumum tilvikum ekki megininntak lesins texta 

og sjá ekki tengsl efnis á ólíkum stöðum eða getað mótað sér skoðun á 

upplýsingum (Visir.is, 2011). 

 

Þjóðin fór á hvolf þegar niðurstöðurnar voru kynntar og rithöfundar settu af stað 

lestrarátak til að færa bókina nær heimilunum, skólum var gert að skoða kennsluhætti 

sína, foreldrar hvattir til að lesa fyrir börnin sín og fjölmiðlar reyndu að hvetja til meiri 

lesturs. Þarna skapaðist mikið ójafnvægi í samfélaginu sem brást við upplýsingunum að 

mínu viti á vitlausan hátt því heildarmyndin var ekki skoðuð til hlítar. Það að ætla að 

lestur aukist með að fá nemendur til að setjast niður og lesa meira er dæmi um 

jafnvægisleit en í raun verður ójafnvægið enn til staðar þar sem bókin virðist ekki hafa 

mikinn sjarma yfir sér eða aðdráttarafl meðal drengja. Þar sem lesskilningur var aðeins 

prófaður á einn hátt, með skriflegu prófi sem metur einungis takmarkaða hæfileika 

nemandans til læsis sýnir það ekki eða dregur upp rétta mynd af læsi í sinni víðustu 

mynd. Því hefði verið fróðlegt að athuga hvar nemendur stæðu ef lesskilningur þeirra 

yrði einnig prófaður og metinn út frá breiðari grunni svo sem tækni nútímans eða 

áhugasviði. Ætla má að niðurstöður yrðu aðrar þar sem vitað er að tölvunotkun drengja 

er mikil. Læsi þeirra á þann miðil og eiginleikar þeirra til að tileinka sér nýjustu tækni 

eru þekkt, sem og að sigrast á flóknum tölvuleikjum, finna sér leiðir eða grafa upp efni 

sem nýtist þeim á einhvern hátt. Jafnvægisleitin í þessu tilfelli væri að auka framboð á 

kennsluefni sem snýr að tölvum þar sem fjölbreyttari aðferðum yrði teflt fram, 

gagnvirkni og rannsóknarvinna sem gefur nemandanum tækifæri á að vera virkari á læsi 

í sem víðustum skilningi. Með tilkomu spjald-tölvunnar og stafrænna miðla hafa opnast 
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tækifæri til að framkvæma þessa hluti og sú stutta reynsla sem komin er á þessa tækni 

virðast gefa góð fyrirheit. Grundvöllur hefur því myndast sem getur eytt því ójafnvægi í 

samfélaginu sem hefur skapast með einsleitri könnun á  lesskilningi. Nú þegar tekur ný 

námsskrá læsi lengra en gert hefur verið og tekur inn þá þætti sem snúa að stafrænu 

læsi, miðlamennt og miðlalæsi sem gefur von fyrir íslenska þjóð að skilja og meta 

hæfileika nemenda út frá fleiru en einu sjónarhorni.  

 

Hið stafræna læsi vísar til þeirrar kunnáttu sem fólk þarf að tileinka 

sér til þess að geta notað tölvu- og nettækni til samskipta og 

efnissköpunar af ýmsu tagi. Það snýst um orð jafnt sem ljósmyndir, 

prentað mál jafnt sem tónlist, og það varðar allt litróf 

efnisumsýslunnar, þ.e. aðföng, úrvinnslu og miðlun. Hugtakið 

miðlamennt vísar til skólastarfs þar sem nemendur nota ýmsa miðla 

við nám sitt og læra í leiðinni sitthvað um notagildi þeirra og áhrif á 

menningu og lýðræði. Markmiðið er að þeir læri að leggja mat á 

miðlað efni en fái einnig þjálfun í að nota ýmsa miðla við efnisgerð 

og þekkingarsköpun. Orðið miðlalæsi er haft um þá færni og kunnáttu 

sem þeir öðlast við það nám sem í þessu felst (Aðalnámskrá 2011:17).  

 

Þessi orð gefa vissulega von að hægt verði að túlka og meta læsi á víðari grundvelli. Í 

kennsluefninu sem fylgir ritgerðinni er horft mikið til læsis út frá þessari hugsun. Við 

lestur læsiskafla aðalnámskrár urtar samt einhvern veginn enn á íhaldssemi sem birtis 

oft inn á milli eða í niðurlögum málsgreina um breytt læsi:  

 

Þótt þeim verkfærum, sem nota má í skólastarfi hafi fjölgað, dregur 

það þó engan veginn úr mikilvægi ritunar og lesturs í hefðbundnum 

skilningi“. (Aðalnámskrá, 2011:17) 

 

Móðurmálskennarar eru í fararbroddi en aðrir fagkennarar þurfa 

einnig að sinna læsi í sinni grein. Kennarasamfélagið í hverjum skóla 

þarf að móta læsisstefnu og þeir sem sinna læsi í kennaramenntun 

þurfa einnig að stilla saman strengi sína. En nú er klukkan að verða 

eitt og umræða að byrja (Læsi, 2012:13).  
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Það verður því fróðlegt að fylgjast með framvindu læsis á næstu árum og fá kannski að 

upplifa aðra nálgun á kennsluhætti og öðruvísi námsmat til handa nemendum. Það 

verður þarna áfram ákveðin glíma sem gæti aftrað framförum og hugmyndum að 

birtingarmynd læsis og annarra þátta í námsskránni, en meira um það síðar. 

 Myndlæsi er þáttur sem læsiskaflinn tekur lítt á og birtist orðið t.d. bara einu 

sinni á blaðsíðu 20 í læsisþætti aðalnámskrár 2012. Auðvitað er hægt að segja að 

meiningar um myndlæsi sé til staðar í læsiskaflanum en að það sé ekki tekið út fyrir 

mengið og sé sérkafli í stóra samhengi læsis, eru vonbrigði. Þessi þáttur sem strax á 

upphafsárum barna er svo mikilvægur til þess að örva málþroska og auka málvitund þar 

sem ýmiskonar myndir eru notaðar endurtekið með orðum til að koma fram merkingum 

og samhengi. Myndin er ekki aðeins saklaus fylgifiskur heldur mikilvægur og 

uppbyggilegur þáttur í þroskastigi barna eins og orðin sjálf á þessum árum. Það virðist 

samt einhvern veginn vera að mikilvægi hennar í bernsku breytist smátt og smátt. Vægi 

hennar sem stór hluti af læsi breytist yfir í að þjóna meira sem skraut sem stutt er og 

útskýrt að einu eða að öllu leiti af texta. Þessi breyting rænir kennslunni því tækifæri að 

setja myndina á þann stall sem hún á skilið innan læsis. Þar sem eðli hennar, hugtök og 

myndbygging gætu hjálpað nemendum að túlka skynjanir og vinna úr merkingum sem 

birtast í daglegum athöfnum í gegnum myndir. Skilja hvernig málið og túlkun þess er 

nátengt myndrænu áreiti og kallar á ákveðna færnisþætti eins og sköpun, túlkun og 

tjáningu sem tengist öðrum þáttum í úrvinnslu s.s. skynjun, greiningu og mati eins og 

bandaríski menntunarfræðingurinn Elliot W. Eisner (2002) bendir á til að fá sem mest 

út úr námi. Það er því ávinningur nemenda sem við þurfum að hafa að leiðarljósi þegar 

nám er lagt heildrænt fyrir til grundvallar fyrir þá inn í skólakerfinu á hverjum tíma. 

Upplýsingaflæði og myndrænt áreiti hafa nefnilega margfaldast á stuttum tíma sem 

kallar eftir breyttum viðhorfum til náms og áherslum í læsi. Tjáningarmátinn hefur 

alltaf verið til staðar í myndinni. Spurðu bara þann lesblinda sem getur horft á einfalda 

mynd og gætt hana ævintýraheimi með því að segja sögu, spurðu þroskaþjálfann sem 

var tjáð í gegnum myndir af nemenda sínum að hann væri frábær manneskja, spurðu 

nemandann sem fékk hjálp af því að hann teiknaði mynd, spurðu konuna sem skoðaði 

blað og keypti sér kjól, spurðu fréttaljósmyndarann sem breytti afstöðu lesandans, 

spurðu nemandann sem glósaði í myndum og þær eru nú til sýnis í NOMA eða spurðu 

vegginn hjá afa og ömmu þar sem fjölskyldumyndirnar hanga. Myndin og skynjun 

nemandans á henni á að vera sjálfsagður hluti af læsisþjálfun á öllum stigum menntunar 

enda þarf stór partur nemenda að fá athygli, frelsi og tækifæri að tjá sig í gegnum hana. 
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Myndin þjálfar ekki aðeins skynjun okkar, hugsun, tjáningu, tilfinningu, sköpun og 

túlkun heldur samþættir hún og hnýtir saman umhverfið okkar við hinn sístækkandi 

heim, heim án landamæra.  

 Í kennsluefni mínu tvinnast inn allir grunnþættir aðalnámskrár 2011 á einhvern 

hátt. Lýðræðisleg vinnubrögð eru lykillinn að mörgum verkefnum sem birtast þannig að 

nemendur þurfa að beita gagnrýnni hugsun og velta fyrir sér mismunandi gildum í 

samfélaginu úr fortíð og í samtímanum. Þessi þáttur hverfist líka við jafnréttisþáttinn 

sem tekur tillit til einstaklingsins í hópavinnu þar sem rödd hans, framlag, hugmyndir 

og hæfileikar eiga að fá að njóta sín til jafns við aðra. Eins og hægt er að skynja og 

tekið er fram aftur og aftur í námsskránni þá vinna grunnþættirnir skemmtilega saman 

og kalla hver á annan af ábyrgð og festu. Sjálfbærni hlutinn á einkar vel við 

kennsluefnið mitt á svo marga vegu enda er megininntak hennar:  

 

að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili 

umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags. Í 

samfélagslegu tilliti snýst hugmyndafræðin um jöfnuð, innan 

kynslóðar og á milli kynslóða. Til þess að ná jöfnuði þurfum við að 

viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð, hafa skilning á fjölbreytileika 

mannlífs og tryggja að fjölbreyttri menningu mismunandi hópa sé gert 

jafn hátt undir höfði. Skilningur á eigin vistspori, vistspori samfélaga 

og þjóða stuðlar að sjálfbærri þróun og hófsemi. Neytendafræðsla og 

fjármálalæsi eru því mikilvæg forsenda þess að geta metið þarfir 

okkar í nútíð og framtíð (Aðalnámskrá, 2011:17-18).  

 

Þar sem mörg verkefnin í kennsluefninu byggja á að nemendur, í flestum tilfellum, 

marki sína eigin leið innan þeirra á þeim forsendum að ígrunda sína hugsun, taka 

afstöðu og setja hlutina í samhengi. Það verður ekki hjá því komist að þættir sjálfbærni 

verða einn af stóru þráðum uppbyggingar og útkomu verkefna nemenda. 

Aðalnámskrá 2011 er skemmtilegt upphaf að nýjum tímum, breyttri hugsun og 

fjölbreyttari kennsluháttum. Það er þó einn stór þáttur sem varpað gæti skugga á og 

dregið úr hraða hennar við að ná almennri fótfestu á næstu árum. Það er að á meðan 

skólagangan heldur áfram að vera byggð upp  meir og meir í kringum formlegt 

námsmat. Þegar ég lít yfir skólagöngu mína fyrir háskólanám og á þá þætti sem gáfu 

mér mest inn í lífið þá voru það ekki einstök fög eða áfangar sem standa upp úr. Minn 



	   23	  

stærsti skóli í lífinu var nefnilega þátttaka í ráðum og nefndum í Nemendafélagi 

Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Sú reynsla var mér ómetanleg á þann hátt að þar lærði ég 

að taka félagslega ábyrgð í viðamiklu starfi. Það reyndi á frumkvæði, samvinnu, 

sköpunargleði, stjórnun, skipulag, framkomu og alla þá flóru atriða sem koma þurfa 

saman til að halda úti lifandi starfi nemendafélags og eru nú stór partur af nýju 

aðalnámskránni. Það er því sorglegt, er ég hugsa til baka, hversu lítið af þessum atriðum 

voru virkjuð innan veggja kennslustofunnar. Það hefði kannski leitt til þess að kveikja 

meiri áhuga og metnað fyrir sjálfu náminu. Námsmat í grunnskóla og í fjölbrautaskóla 

byggðust á þessum tíma alltof mikið á formlegheitum. Oftast eitt próf í lok hvers áfanga 

var þinn eini vitnisburður á einkunnarskírteininu. Því miður virðist formlegt námsmat 

vera að festa sig enn betur í sessi inn í íslensku skólakerfi. 

 Í umræðuhópi í listkennsludeild LHÍ haustið 2012 virtust flestir sammála um að 

tilgangur námsmats í grunn- og framhaldsskólum væri augljós. Það miðar allt að því að 

veita aðgang til frekari náms. Skólagangan verður meira og meira byggð á formlegu 

námsmati þegar komið er inn á miðstig grunnskóla, fylgir síðan nemandanum í gegnum 

framhaldsskólastigið og jafnvel allt til loka háskólanáms. Vísbendingar eru um að 

námsmat eigi ekki eftir að breytast mikið. Aukning nemenda á framhalds- og 

háskólastigi auka kröfur skólanna um hverjir fá aðgang að þeirra námi. Undanfarin ár 

hafa reglulega borist fréttir af því að þessi eða hinn framhaldsskólinn taki ekki við 

ákveðnum nemendum. Meðaleinkunn þeirra er ekki nógu há. Þar hafa Verzlunarskóli 

Íslands og Menntaskólinn í Reykjavík farið fremstir í flokki. Hjá þeim virðist 

meðaleinkunnin 8,5 vera allt að því algild til þess að setjast þar á skólabekk. Háskóli 

Íslands hefur verið þekktur fyrir sínar alræmdu síur. Hver hefur ekki átt vin sem gerði 

margar tilraunir til þess að ná fyrsta ári til að komast áfram í sínu námi. Um háskólann 

var sagt í mínum vinarhóp að fyrsta árið væri markmið kennarans að fella fólk til að 

sigta burt hratið. Margir hafa hrósað happi að hafa komist inn í skóla erlendis. Þar eru 

markmið kennarans í flestum tilfellum að hjálpa nemandanum að ná sem bestum 

árangri þá oftast á persónulegan og markvissan hátt.  

 Á haustdögum 2011 mátti lesa blaðagrein eftir Þórunni Elísabet Bogadóttur um 

að Hagfræðideild Háskóla Íslands hyggist taka upp inntökupróf  fyrir nýnema haustið 

2012 og fleiri deildir íhugi svipaðar leiðir. Margir nemendur virtust nefnilega ekki 

standa undir því námsmati sem lagt var til grundvallar fyrir námi þeirra. Í greininni voru 

birtar niðurstöður úr könnun sem Háskóli Íslands og Stúdentaráð gerðu meðal nemenda 

sinna um hversu vel þeir væru undirbúnir fyrir námið. Þar voru nokkrir skólar 
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nafngreindir. Þeir sem komu best út og einnig þeir sem komu verst út úr þessari 

könnun. Samt voru engar tölulegar upplýsingar látnar liggja til grundvallar til að 

glöggva lesandann um sannleiksgildi niðurstöðunnar. Í kjölfar umræðna um þessa 

könnun heyrði ég útvarpsauglýsingu frá skóla sem lenti ofarlega í henni. Hann stærði 

sig af því að nemendur hans kæmu vel undirbúnir til háskólanáms. Þetta eru auðvitað 

sorgleg viðbrögð sérstaklega fyrir þá skóla sem voru taldir upp sem hálfgerðir 

skussaskólar. Þarna finnst mér einmitt kristallast hvernig námsmat og úrvinnsla þess 

getur stýrt og stjórnað þeim menntastofnunum sem eru lægra á menntunarstiginu. 

Jafnvel þvingað til aðgerða sem leiða af sér einsleitt, ósveigjanlegt og formfast nám. En 

þetta virðist vera langt frá því að vera einhver landlægur vandi.  

 Þekktir sérfræðingar Black, P. og Wiliam, D. (1998) á sviði námsmats, benda á 

að hin vélræna inntaks-úttaks-áhersla, svo notað sé orðfæri kerfishönnuða, sé engan 

veginn á undanhaldi. Hún hafi jafnvel eflst að nokkru marki með tilkomu alþjóðlegra 

samanburðarrannsókna á borð við TIMSS (Third International Mathematics and 

Science Study) og PISA (Programme for International Student Assessment) (Meyvant, 

Ingvar og Jóhanna, 2011). Þessa þróun höfum við Íslendingar verið að upplifa í 

grunnskólum landsins í gegnum PISA prófin sem eru lögð fyrir fjórða-, sjöunda- og 

tíundabekk. Tilfinningin er að þjálfun fyrir þessi próf og niðurstöður þeirra skipti oft 

meira máli fyrir ásýnd stjórnsýslunnar heldur en velferð nemenda eins og var rætt hér 

ofar í sambandi við læsi drengja. Skólinn þarf nefnilega að koma vel út gagnvart öðrum 

skólum innan sveitarfélagsins, sveitarfélagið þarf að koma betur út gagnvart öðrum 

sveitarfélögum, landshlutar betur út á móti hvor öðrum og svo að endingu að nám á 

Íslandi standist alþjóðlegan samanburð. Þessi áhersla á PISA leggur alltof miklar 

hömlur á skólastarf í dag og hvetur ekki til fjölbreytni í námsnálgun. 

 Ef við lítum yfir sviðið sjáum við að vandinn hefur verið til staðar lengi með 

samræmdum prófum og var einnig dulinn með kerfi sem síaði út fólk á fyrsta ári í 

Háskóla Íslands. Það þótti t.d. ekkert athugavert þótt þú reyndir þrisvar við 

læknisfræðina áður en þú komst inn. Nú eftir hrun efnahagskerfisins, mikinn niðurskurð 

og fjölgun nemenda virðist sem að sían virki ekki lengur. Hún er orðin of dýr fyrir 

skólann. Brottfallstölur sem og tölur um þá sem neitað er um skólavist sæma ekki 

lengur skóla sem þarf að láta taka sig alvarlega í alþjóðlegu samhengi. Því hafa 

inntökupróf rutt sér til rúms innan ákveðinna deilda Háskólans og fleiri íhuga að gera 

hið sama. Vegna þessarar áherslu á formlegt námsmat  á ég erfitt með að horfa björtum 

augum til framtíðar. Framtíðar með fjölbreytt skólastarf í framhaldsskólum og efstu 
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stigum grunnskóla með sanngjörnu námsmati sem miðar að þörfum nemandans. Það 

gæti farið svo að hrammar Háskóla Íslands læsi klóm sínum enn fastar í lægri stig 

menntakerfisins sem þjáist að töluverðum súrefnisskorti skapaðan af stöðluðum 

alþjóðlegum prófum. Þessi öfl taka sér því stöðu sem hættulega mótandi afturhaldsafl 

menntunnar og framfara til handa fjöreggi sem þráir annað en beikon. Vonandi eru þetta 

óþarfa áhyggjur en þegar unnið er út frá námsskrá sem leggur til að ígrunda sína 

hugsun, skynja umhverfið og setja hlutina í samhengi stendur manni ekki á sama um þá 

mynd sem blasir við. Sérstaklega um framtíð og gerð námsefnis sem tekur allt mið út 

frá upplifun og útfærslum nemandans sem síðan er aðeins metin út frá einsleitum og 

stöðluðum prófum sem mæla aðeins lítinn hluta af hæfileikum hans. 

 

3.  Félagslega hugsmíðahyggjan 
3.1 Hlutverk innan menntunar 

 Áhyggjur af kerfislægri íhaldssemi eða viðmiðum eru ekki nýjar af nálinni. 

Mörg hefur mannskepnan lagt orð í belg til að reyna að hafa áhrif og breyta þeim 

gildum er viðtekin eru hverju sinni. Það tekur kannski heila mannsævi eða meira áður 

en margir af þessum hugsuðum eða baráttufólki fái sín sjónarmið viðurkennd. Innan 

menntafræðinnar eru margir sem hafa lagt hönd á plóginn. Verið lofsamaðir fyrir elju 

sína og skarpa sýn innan kennslufræðinnar en kannski ekki náð að fullu í gegnum kerfið 

sjálft. Fallið í gleymsku eftir dauða sinn en fengið upphefð aftur endrum og eins þegar 

„nýstárlegar“ hugmyndir þeirra kalla eftir breytingum á námskerfinu. Þannig er hægt að 

upplifa menntastefnuna sem nú kallast hugsmíðahyggjan og hefur byggst í kringum 

löngu dauða karla með hugsjónir sem eiga jafnvel við í dag og þegar þær komu fram. Í 

seinni tíð hefur henni verið skipt upp í Hugsmíðahyggju (e. cognitive constructivism) og 

Félagslega hugsmíðahyggju  (e. social constructivism) þá eftir mismunandi áherslum 

um hvernig eða hvort einstaklingur mótast af umhverfi sínu. Áhersla námsefnisins míns 

er meira í átt að félagslegri hugsmíðahyggju en óhjákvæmilega renna þær saman á 

einhvern hátt enda uppbygging og áherslur á hugrenningatengsl af sama meiði. 

Félagslega hugsmíðahyggjan fellur vel að aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla 2011 

eins og fyrr segir og þeim kennismiðum, gömlum og nýjum, sem nefndir verða 

námsefninu til stuðnings. Hún býður upp á virka þátttöku nemenda að leysa verkefni, 

ásamt kennara sínum, sem byggja á samþættingu námsgreina og sjá tilgang og 

samhengi hlutanna í víðara samhengi. Þessi hugsun endurspeglast svo í námsefninu og í 
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uppbyggingu verkefnanna. Í samantekt um námskenningar frá 2003 er félagslega 

hugsmíðahyggjan tekin saman á greinagóðan hátt af Allyson Macdonald (2003:6) í 

töflu hér fyrir neðan og þá sést hvernig hún í sinni tærustu mynd endurspeglast í 

skólastofunni og er í raun módel námsefnisins sem liggur til grundvallar ritgerðinni: 

	  
Hlutverk kennara Samstarfsmaður (e. collaborator). Sérfræðingur sem vinnur með 

nemendum og leiðir þá inn í vinnubrögð og menningu fagsins.  
Þekkingarfræðilegur grunnur Þekking er byggð upp í félagslegum athöfnum og er dreifð meðal fólks 

í samfélaginu og þar með talið nemenda í skóla. 
Námskenning og forsendur fyrir 

námi 
Félagsleg hugsmíð.  Vitsmunir eru afstæðir og skilningur er háður 
samhengi, tilgangi, verkfærum og athöfnum.  Þekking er samkomulag 
sérfræðinga á viðkomandi fagsviði um merkingu. Nemendur koma sér 
saman um þekkingu í gegnum samvinnunám.  

Hlutverk nemenda 
 

Lærlingur: nemendur ganga inn í heim sérfræðinga og læra að  
aðlagast menningarheimum þeirra. Til þess þurfa þeir að breytast og 
skapa ný skemu eða hugsanaferla. 

Tilgangur kennsluathafna Kennarar taka þátt í að smíða þekkingu með nemendum með því að: 
Kalla fram, aðlagast og átta sig á (for)hugmyndum nemenda. 
Virkja nemendur og vinna með þeim að athugunum þar sem útkoman 
er ekki þekkt fyrirfram. 
Leitast við að viðfangsefni og vinnuferli námsins séu sem líkust 
raunveruleikanum. 
Við hönnun námskeiðs er gengið út frá nemandanum.  

Hvað eiga nemendur að gera? Nemendur smíða raunveruleika í gegnum líkamlegar og félagslegar 
athafnir með því að: 
Skapa skilning sem tekur mið af aðstæðum og menningarlegu 
samhengi. 
Taka þátt í athugunum með kennara og jafningjum þar sem útkoman er 
ekki þekkt fyrirfram - kynna afrakstur námsins fyrir samnemendum  
Íhuga merkingar sem komist hefur verið að í samráði við aðra. 

Námsmat Námsmat byggist á raunverulegum verkefnum sem hvetja til 
sjálfsmats og íhugunar og aukinnar sjálfsábyrgðar nemenda.  
Æskilegt er að afrakstur námsins sé sýnilegur og að litið sé á hann sem 
gilt framlag í uppbyggingu þekkingar á viðkomandi fræðasviði. 
Túlkun og sýn nemenda á öllum aldri hefur gildi og það þarf að gefa 
þeim tækifæri til að taka þátt í samræðu á sviðum fræðanna. 

Viðeigandi leiðir í fjarkennslu Atriði sem koma fram undir hugsmíðahyggju eiga flest heima hér líka 
en að auki er lögð áhersla á félagslegt samhengi athafna. 
Kennari lítur svo á að þekking sé byggð upp en ekki yfirfærð. 
Nemendur byggja upp og skipuleggja þekkingarvef utan um öflugar 
hugmyndir. Forþekking nemenda gegnir mikilvægu hlutverki við 
tileinkun nýrra hugtaka. 
Nemendur þurfa að endurskipuleggja þekkingu sína og ganga í 
gegnum hugtakavíxl til að þróa nýja þekkingu. 
Virk uppbygging gengur best þegar tveir eða fleiri einstaklingar taka 
þátt í ítarlegum viðræðum um ákveðið efni. 
Nám og viðfangsefni á að kynna og meta við viðeigandi aðstæður. 
Kennarar nota vinnupalla/stillansa til að yfirfæra ábyrgð á stjórnun 
námsins til nemandans. 
Æskilegt er að nota samskipti sem námsleið bæði skipulegar umræður 
á vefráðstefnum og óformlegt félagslegt spjall á spjallrásum í rauntíma 
eða tölvupósti. Umræður á neti geta styrkt nám, nemendur orða 
hugsun sína og fá viðbrögð sem geta eflt skilning. Samvinnuverkefni 
t.d. um lausnaleitarnám þar sem netið er nýtt eru vel við hæfi. 
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Þessi nálgun sem speglast í töflunni gefur nemendum fleiri tækifæri til að vera 

þátttakendur í skólastarfinu og er til þess fallinn að styrkja grunnþætti menntunar þeim 

til framdráttar og losa um einhæfa kennsluhætti. 

 Ólíkt höfumst við að í lífinu og þarfir okkar, langanir og hæfni eru jafn 

mismunandi eins og við erum mörg. Hvernig þessum atriðum er fundinn farvegur er oft 

háð tilviljunum en margir eru alla ævi að reyna að finna sig. Ken Robinsons (2006) 

heldur því fram að menntakerfið bregðist alltof mörgum nemendum þar sem það steypir 

alla í sama mót. Ekki sé lögð nógu mikil áhersla á að rækta hæfileika hvers og eins sem 

leiðir af sér einstrengislega stefnu sem deyðir smátt og smátt sköpunarkraft nemenda og 

dragi úr frumkvæði þeirra. Þessi viðhorf má líka finna hjá Elliot Eisner (2002) þegar 

hann bendir á hvernig gerð námsskrá í skólakerfinu einblíni meira á að móta heildina í 

stað þess að vera mótandi afl fyrir einstaklinginn. Einn stór þáttur í huga þeirra beggja 

er að vægi verk- og listgreina sé einatt stillt upp skör lægra en flestra annarra greina og 

ofuráhersla sé á móðurmál og raungreinar. Þetta skapi í raun ekki þann farveg að 

viðhalda meðfæddum eiginleikum nemenda það er að vera skapandi, sýna frumkvæði, 

hugsa sjálfstætt og mynda sér sjálfstæðar skoðanir. Í raun týni nemandinn svolítið 

sjálfum sér, sínum náttúrulega hæfileika sem allir fá í vöggugjöf. Ef við skoðum orð og 

áhyggjur þessara manna þá kemur fljótlega í ljós við lestur aðalnámskrá grunn- og 

menntaskóla 2011 að þar eru fyrirheit í átt að breytingum að taka sig taki og reyna að 

stíga skrefi nær þeirra hugsun, hvað sem úr verður. Aðalnámskráin heggur nærri 

málstað þeirra Robinson og Eisner sem og þeirri stefnu í kennslufræðunum sem liggur 

til grundvallar þessari ritgerð. Hún byggir á því að nemendur læri með því að byggja 

ofan á fyrri þekkingu og séu virkir í að skapa nýjan skilning. Til þess að geta lært 

verður nemandinn að vera virkur í ferlinu við að skilja, vita og geta. Í verkefnum 

kennsluefnisins er nemandinn ávallt miðdepill í sköpun nýrrar þekkingar og skilnings. 

Hann ber ábyrgð og hefur stjórn á sínu eigin námi í samvinnu við aðra nemendur. 

Verkefnin og námið gera ráð fyrir virkri þátttöku nemandans í uppbyggingu þekkingar 

og í sjálfri þekkingarleitinni. Markmið er ávallt að tengja hann við áhuga á 

viðfangsefninu og að hann sjái tilgang í að læra og leysa verkefnið. Því er brýnt að taka 

tillit til fyrri reynslu nemandans og því sem hann hefur í farteskinu við upphaf hvers 

verkefnisins vegna þess að nýja þekkingu tileinkar hann sér og túlkar út frá þeirri sem 

er til staðar (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). Markmið 

námsefnisins er að tengja og setja í samhengi listgreinar við hefðbundin fög með 
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samþættingu. Með því að endurspegla listgreinar við daglegt líf og það fag sem tekið er 

fyrir hverju sinni og um leið dýpka þekkingu nemandans á báðum fögunum. 

Nemendum er því ætlað að takast á við flókna hluti og setja í samhengi ýmsa þætti er 

tengja saman raunveruleikann úr nútíma og fortíð í gegnum þessi fög. Tökum dæmi 

sem prófað var á 12 nemendum við LHÍ við listkennsludeild og er í kennsluefninu undir 

samþættingu tónlistar og íslensku:  

 
Dauði útvarpsmannsins – Samspil mynda, tilfinninga og orða 
1. hluti– einstaklingsverkefni 

TÚLKUN  

Nemendur fá fyrirmæli um að skrifa þessi þrjú orð niður: 

Tilfinningar 

Litir 

Upplifun 
 

Nemendur horfa á tónlistarmyndband við lagið Hollow eftir Björk og video- 

listamanninn Drew Berry. Út frá orðunum þremur skrifa þau önnur orð sem koma upp í 

hugann við áhorfið.  

 

2. hluti - hópverkefni 

SAMVINNA 

Nemendur koma saman í hóp fjórir til fimm saman og ræða sín á milli það sem þau 

settu niður á blað.  

 
Hópurinn velur í sameiningu eina tilfinningu, einn lit og eina upplifun út frá 

tónlistarmyndbandinu sem endurspeglar þeirra sýn á myndbandið. 

 
Hópurinn þarf síðan að skrifa niður tvær til þrjár setningar sem lýsa upplifun hópsins af 

myndbandinu og flétta inn orðunum sem urðu fyrir valinu. 

Hver hópur kynnir síðan niðurstöður og kennari stjórnar umræðum. 

 

DÆMI UM LYKILSPURNINGAR FYRIR KENNARA: 
 
- Hafa litir áhrif á tilfinningar? 
 
- Hvert er gildi tónlistarmyndbanda fyrir ykkur? Bætir það einhverju við lagið og 



	   29	  

textann? 

- Fannst ykkur gaman að horfa á það? 
 
- Horfið þið oft á tónlistarmyndbönd? 
 
- Hafði innihald textans mikil áhrif á upplifun ykkar á myndbandinu? 
 
- Hvað haldið þið að það hafi margir unnið að gerð þessa myndbands? 
 
- Hefur sjónræni þátturinn mikið að segja fyrir Björk og hennar velgengni? 
 
- Hvað viljið þið gera í framhaldi af þessu verkefni (kveikju, 

hugmyndavinnu) ef þið megið ráða? 

 
Hæfniviðmið verkefnisins eru að nemendur: 

Geti sótt innblástur í tónlistarmyndband og túlkað með orðum. 
 
Geti unnið lýðræðislega í hópavinnu. 
 
Geti tjáð sig um hugmyndavinnu sína  og eflist í mynd- og menningarlæsi. 
 
Auki skilning sinn á virði menningarfyrirbærisins tónlistarmyndband og geti rætt það í 
hóp. 
 

Verkefnið Dauði útvarpsmannsins kallar á samspil orða við myndræna upplifun sem 

sprettur út frá tónlist sem undirliggjandi afli við áhorfið. Nemendur fá orð, sem ekki 

setja þeim alltof miklar skorður, til að reyna að mynda strax tengsl við tónlist og mynd. 

Þarna kallar tónlistarmyndbandið eftir því að nemendur geti komið orðum að upplifun 

sinni niður á blað. Það er síðan tekið lengra í hópavinnunni þar sem hver einstaklingur 

segir frá sinni upplifun sem síðan kallar á það að hópurinn þarf að koma sér saman um, 

á lýðræðislegan hátt, þrjú lýsandi orð fyrir hópinn til að vinna út frá. Þessi þrjú orð 

þurfa að vera lykillinn að upplifun hópsins alls sem eru sett fram með þremur til fjórum 

setningum. Að endingu kynnir hver hópur niðurstöður sínar og kennarinn stjórnar 

umræðu um eðli, áhrif og framkvæmd verkefnisins. Samþættingarmarkmiðið er að 

dýpka skilning nemenda á tónlist/myndbandi og íslenskan lá í gegnum þeirra 

tilfinningar og upplifun í orðunum, tjáningu þeirra og svo samsetningu setninga sem 

römmuðu inn lýsingu á upplifun hópsins. Tónlistarmyndbandið kallar fram skilning á 

hvernig má upplifa mismunandi læsi í samspili myndar, tónlistar og orða sem framkalla 

viðbrögð sem hafa mismunandi áhrif á nemendur.  
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Nemendur skrifuðu nafnlaus viðbrögð við kennsluefninu og hér eru nokkur dæmi: 
 

Nemandi 1 

Skemmtileg hugmyndavinna með myndbandi. Hver og einn fær 

tíma til að upplifa eitthvað sem svo er deilt með hópnum á eftir. 

Þetta samtal í hópnum finnst mér vera það sem er mest skapandi 

í þessari kennslu. 

 
Nemandi 2 

Mjög skemmtilegt verkefni sem reynir á að treysta eigin 

tilfinningum og setja þær í orð en að sama skapi vinna með 

öðrum í hóp að sameiginlegri niðurstöðu.  Þetta hjálpar manni 

að finna „réttu“ orðin og virkilega njóta sjónræna þáttarins- og 

einbeita sér að honum. Einstakt verkefni sem bíður upp á 

tjáningu og samþættingu námsgreina. 

 
Nemandi 3 

Þetta var frumlegt verkefni sem kveikti í lífskraftinum, reyndi á 

samvinnu, sveigjanleika og hugmyndaauðgi. 

 
Nemandi 4 

Verkefnið skar sig svolítið úr og ætti að fá hrós fyrir það. 

Útlistunin var þó frekar kaótísk og bauð uppá misskilning. En 

umræðurnar voru fræðandi og skemmtilegar. 

 

3.2 Fögnum fjölbreytileikanum 

Hugmyndasmiðir sem félagslega hugsmíðahyggjan byggir á horfa allir til 

einstaklingsins og að eiginleikar hans fái að vaxa og dafna. Þeir eru fráhverfir 

einsleitum aðferðum og verksmiðjuvæðingu skólakerfisins en kalla eftir fjölbreytileika í 

nálgun á námsefni og námsaðferðum. Dewey (2000) kallar eftir að byggja á reynslu og 

ígrundaðri hugsun sem í samspili við nám krefur kennarann að þekkja til félagslegs og 

efnislegs umhverfis nemenda. Þessir þættir þurfa að koma saman svo hægt sé að stuðla 

að jákvæðri upplifun og löngunum til frekari náms hjá nemendunum. „Sú höfuðábyrgð 

hvílir á kennurum að þeir geri sér ekki aðeins grein fyrir því almenna lögmáli að 

raunveruleg reynsla mótast af umhverfisskilyrðum heldur og að þeir viti í raun og veru 
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hvaða umhverfi stuðlar að reynslu sem leiðir til þroska“ (John Dewey 1938:50). 

Kenning Dewey kallar eftir meiri ábyrgð kennara sem þurfa að huga að mörgum þáttum 

til að nemendur njóti sín. Samþætting er því upplögð kennsluaðferð fyrir kennara og 

nemendur til að kanna huga að og uppfylla flesta þá þætti sem námsskrá kallar eftir og 

um leið uppfylla ólíkar þarfir nemenda. „Að læra með því að framkvæma“ (learning by 

doing) er að stórum hluta einkunnarorð þessara kennsluhátta og tengist leitaraðferð í 

námi sem byggja á því að líkja eftir vinnubrögðum vísindamanna, sem eru af sama 

meiði og nálganir listamanna í sínu vinnuferli.  

 

Leitaraðferðir í námi eru sprottnar frá hugmynd Deweys um 

ígrundaða hugsun. Kennsla sem byggir á leitaraðferð er oftast 

skipulögð þannig að byrjað er á að skilgreina viðfangsefnið sem getur 

verið í formi spurningar eða vandamáls. Nemendur setja fram tilgátur 

um lausnir og ráðast í framhaldi af því í upplýsingaöflun. Hún getur 

falist í athugunum, könnunum, tilraunum eða heimildakönnun. Síðan 

er unnið úr gögnunum og dregnar af því ályktanir. Helsta markmið 

leitaraðferða er að virkja nemendur og vekja þá til umhugsunar, 

einnig að þjálfa þá í rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum. Áhugi, 

virk reynsla, eigin athugun og könnun, samfella í vinnubrögðum og 

þroski eru lykilhugtök í kennslu- og menntunarfræði Deweys. (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999:124)  

 

 Piaget sem tilheyrir hugsmíðahyggjunni setti fram kenningu sem syngur með 

samþættingu og hugmyndum Deweys á margan hátt um uppbyggingu náms. Hún er um 

vitsmunaþroska barna og hvernig hann þróast í ákveðnum þrepum í fyrirfram gefinni 

röð. Sá þroski skapast hjá barni þegar það öðlast nýja reynslu og uppgötvar nýja hluti. 

Því hærra sem barn kemst í þroskastiganum því meiri reynslu hefur það öðlast og ætti 

því að vera betur í stakk búið til að takast á við ólíkar aðstæður og kringumstæður í 

framtíðinni (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir 

2005). Kenning Piaget byggir mikið á stöðluðum prófum og eru töluvert mikið metin út 

frá einstaklingnum og minna sett í félagslegt samhengi. Ákveðnar fullyrðingar hans um 

getu barna á sumum vitsmunastigum eru þannig oft á tíðum mjög vanmetnar eins og 

rannsóknir sem Matthew Lipman frumkvöðull á sviði heimsspekirannsókna gerði og 

koma fram í greinargerð frá UNESCO, Philosophy – a school of freedom. Þar kemur í 
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ljós að stöðluð greindarpróf sem framkvæmd eru af sérfræðingi í hans eigin umhverfi 

virka mjög takmarkandi á barnið og gefur ekki rétta mynd af vitsmunum þess. 

Niðurstöðurnar voru nefnilegar allt aðrar ef rannsóknin var framkvæmd innan 

kennslustofunnar í samtali á milli nemenda og leiddi það í ljós að vitsmunalegir 

hæfileikar voru töluvert meiri en Piaget hefur haldið fram ef þau voru í sínu umhverfi. 

Börn voru miklu fyrr tilbúinn í heimspekilegar umræður með ígrundaðri hugsun um 

orsök og afleiðingar um viðfangsefnin. Þó að rannsóknir Lipman hafi leitt þetta í ljós þá 

stendur kenning Piaget sterkum fótum og Lipman byggði til dæmis sálfræðihluta 

rannsókna sinna á kenningu hans (UNESCO, 2007). Piaget og kenning hans höfðu 

mikil áhrif hvernig við horfum á einstaklinginn og hvernig við byggjum hann upp sem 

og allir þeir kennimenn sem rúmast innan hugsmíðahyggjunnar og þeirri félagslegu. 

Einn af þeim er bandaríski sálfræðingurinn Howard Gardner sem hefur haft mikil áhrif 

með fjölgreindarkenningu sinni á hvernig heimurinn lítur á einstaklinginn þegar það 

kemur að námi. Nemandi sem er ekki með góða stærðfræðigreind en góða rýmisgreind 

getur lært stærðfræði með aðstoð teikniforrita í arkitektúr og sá sem ekki er með góða 

málgreind en betri tónlistargreind lærir ljóð með hjálp tónlistar í íslensku. Það sama á 

við um nám í flestum námsgreinum sem hægt er að tengja við listgreinar.  

 
Samþætting námsgreina hentar afar vel þegar unnið er í anda 

fjölgreindakenningar Howards Gardners því að hægt er að höfða til 

mismunandi hæfileika nemenda við hönnun samþættingarverkefna, 

því að allir eru sterkir á einhverju sviði  (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:15). Átta 

greindir Gardners samkvæmt fjölgreindakenningunni eru: málgreind, 

rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingar-greind og 

umhverfisgreind (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:21). 

 
Greind er ekki þröngt svið heldur miðar að hæfileikum einstaklinga til að takast á við 

ýmis vandamál og setja í samhengi við umhverfi sitt. Gardner sjálfur setur kenningunni 

ekki skorður enda ekki ein leið til að vinna út frá henni heldur sé fjölbreytileiki hennar í 

túlkun honum hvatning. Kenning hans kallar eftir því að nemendur séu tilbúnir að 

leggja meira á sig ef þeir fá að vinna í verkefnum sem snúa að áhugasviði þeirra og 

skólabragurinn uppsker meiri gleði og lífsfyllingu í háttum nemandans. Þetta er 
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tækifæri sem býður upp á að nemendur uppgötvi hæfileika sem þeir vissu ekki af og 

færni sem hægt er að byggja á til að þeir öðlast sjálfstraust og hamingju í skólastarfi 

(Armstrong, 2000).  

 Gordon Torr suðurafrískur auglýsingamaður, listmálari og rithöfundur er 

sammála Gardner og telur fjölbreytileikann vera lykilinn fyrir skólakerfið í dag. Margar 

atvinnugreinar hafa verið að breytast hratt á undanförnum árum eins og 

auglýsingaheimurinn, blaða-, tímarita- og bókaútgáfa sem og afþreyingarheimurinn. 

Það sem veldur eru gífurlegar tæknibreytingar, neyslumynstur og útþensla internetsins. 

Þess vegna er orðið nauðsynlegt að nemendur fái lykilinn að þessum breytta heimi og 

skólakerfið verður að tryggja að þeir kynnist sem flestum sviðum umheimsins, helst á 

verklegan hátt, og tileinki eða prófi þá hæfni (skill) sem þessi svið kalla eftir. Þannig 

tryggjum við sem best að fleiri nemendur „slysist“ til að finna sína ástríðu í lífinu sem 

er nauðsynlegt afl í „leitinni að tilgangi“ (find your element) til að geta nýtt 

sköpunarkraftinn. Nám á því að vera leit nemandans að ástríðu til að geta á einn eða 

annan hátt orðið skapandi. Að vera skapandi er ekki starf (occupation) heldur að vera 

gagntekinn (preoccupation) (Larsen, 2010). Eisner (2002) er á svipuðum slóðum og 

vinur minn fyrrnefndur Torr þar sem hann kallar eftir því að nemendur verði meiri 

þátttakendur í námi sínu þar sem kennsluumhverfið sé meiri vettvangur umræðna, 

tilrauna og skapandi hugsunar. 

Meira á að leggja út frá listinni því hún horfi á vandamál og svari spurningum út 

frá mörgum sjónarhornum sem gerir námið merkingarbærara. Skapandi vinnubrögð 

kalla eftir fagurfræðilegri sýn og þjálfun á lausn verkefna með því að nota öll skynfæri 

líkamans sem gerir námið persónulegra og innihaldsríkara. Það eigi að fagna 

margbreytileikanum því hann kennir okkur að sjá og túlka heiminn út frá mörgum 

sjónarhornum. Þetta hugarferli skapandi hugsunar er drifkraftur sem við verðum að 

halda við eða vekja upp aftur eins og Ken Robinson (2007) kemst að orði í einum að 

fyrirlestrum sínum um nám. Öll fæðumst við með skapandi hugsun en skólakerfið bælir 

hana smátt og smátt niður. Nemendur þurfa að fá að viðhalda og uppgötva styrkleika 

sína í skapandi starfi og fá að þjálfa skapandi hugsun til að styrkja sjálfsmynd sína og 

vera sem best undirbúinn fyrir atvinnulíf sem kallar eftir úrræðagóðu fólki með frjótt 

ímyndunarafl og fjölbreytta hæfni. Atvinnulífið sækist einnig eftir fólki sem er 

sveigjanlegt og hefur góða aðlögunarhæfni ekki bara vegna þess að kröfur 

markaðsaflanna eru síbreytilegar, heldur einnig vegna þess að fólk er meira á hreyfingu 

starfslega séð og skiptir oftar um vinnu en áður tíðkaðist. Allir geta verið skapandi á 
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einn eða annan hátt og það er skólanna að draga það fram hjá nemendum sem og auka 

tækifæri á sem ólíkustu sviðum. Nám á að endurspegla samfélagið á hverjum tíma og á 

undirbúningur nemenda að miðast út frá þörfum þeirra og framtíð (Robinson, 2001).  

  

4.  Sköpunin 
4.1  Er sköpunarmátturinn öllum gefinn? 

Rætt var um sköpun eins og hann birtist í grunnþáttunum sex í aðalnámskrá 

2011 fyrir grunn- og menntaskóla hér fyrr í ritgerðinni. Kallað hefur verið eftir skapandi 

skólastarfi í fjölda ára og nauðsynlegt er að sú hugsun einskorðist ekki við verk- og 

listkennslu heldur þurfi að vera daglegur þáttur í öllum fögum sem og öllu starfi. Getum 

við kennt sköpun (creativity) á einhvern hátt? Eisner og Robinson eru á því að við 

fæðumst öll sem skapandi verur. Það eru síðan utankomandi hættir eins og skólakerfið 

sem bælir sköpunarkraftinn niður með því að einblína á að nemendur gera ekki mistök. 

Sá þankagangur veldur því að skapandi hugsun sáir efa í hjörtum þeirra og þeir verða 

hræddir við að opinbera hugmyndir sínar sem leitt gætu til minnkunar og óvæginnar 

gagnrýni (Robinson, 2007).   

Eisner (2002) segir að á vissan hátt er ekki hægt að kenna sköpun en ef 

umhverfið byggir á grundvallarþáttum listgreina og þær fái að dafna og þroskast í sátt 

innan skólakerfisins eru meiri líkur á því að meðfædd sköpunargáfa nemenda dafni. 

Þetta er ekki ósvipað námi í vísindum þar sem ekki er hægt að kenna skapandi 

vísindalegan þankagang, aðeins er hægt að skapa aðstæður til að nema hann. Lífið sjálft 

er sköpun og í raun eitt stórt listaverk og því er það okkur eðlislægt að vinna með 

sköpun í því sem við tökum okkur fyrir hendur. Þessu er Torr (2010) ekki sammála né 

því að við fæðumst öll sem skapandi verur. Hann heldur því fram, eftir að hafa skoðað 

og kynnt sér margar rannsóknir um sköpunargáfuna, að hún sé meðfæddur eiginleiki 

einstaklings eins og sumir sem fæðast ljóshærðir og enn aðrir fæðast örvhentir. Hún 

snúist ekki um hæfileika (talent) eða hæfni (skill), eins og að geta spilað vel á gítar eða 

málað mynd, sem hægt er að kenna. Heldur sé sköpunargáfan í raun dulin en er þörf 

sem keyrð er áfram á innri hvötum. Hvatir skapandi fólks kalla á að þau vinni ákveðin 

verk til að fullnægja ástríðu sinni og áhuga en ekki af því að þau þurfi að gera þau og 

þess vegna er ekki hægt að kenna sköpun. „Skapandi fólk er skapandi af því að það er 

öðruvísi, en ekki öðruvísi af því að það er skapandi“ (Larsen, 2010). Torr telur einnig 

að ígrunduð hugsun, líkt og Dewey og fleiri kalla eftir í uppbyggingu að námi, sé ekki 
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nauðsynleg við skapandi aðstæður. Heldur sé rökhugsun og skapandi hugsun að mörgu 

leiti andstæður. Þannig að þegar þær koma saman sé eins og að aka bíl með því að stíga 

á bensíngjöfina og bremsuna samtímis (Torr, 2008). Mín skólaganga er gott dæmi um 

manneskju sem fann sig aldrei almennilega í skólakerfinu fyrr en að grafísk hönnun 

varð á vegi mínum fyrir slysni á öðru ári í háskóla í Bandaríkjunum. Það var vegna 

tilstuðlan valáfanga í fríhendisteikningu að ég villtist inn á þessa braut. Um leið og 

skapandi umhverfi kom til sögunnar í námi mínu fór ég að njóta þess að læra. Fann 

þessa gífurlegu þörf fyrir því til þess að opna á mér hausinn og kryfja hlutina til mergjar 

og skoða frá mörgum sjónarhornum, sem var einstök upplifun og í raun ólýsanleg. 

Þarna hafði ég kannski fundið mitt „element“ eins og Robinson og Torr myndu segja, 

en þegar ég lít til baka þá var þetta alltaf til staðar en ég náði aldrei að virkja þetta 

almennilega í gegnum nám eða fékk ögrun sem gat leitt mig í þessa átt. Það var 

einungis félagslífið á fjölbrautarskólaárunum sem gaf mér útrás fyrir einhverju skapandi 

og öðruvísi, eins og áður var á minnst í þessari ritgerð. Sú reynsla er sá mesti og besti 

skóli sem ég hafði út í lífið enda ögraði ég sjálfum mér hvað eftir annað með 

ljóðaflutningi, gjörningum, myndlistarsýningu, söngvakeppni, leikþáttum o.fl. Þessi 

reynsla sýnir, að mínu viti, að listgreinar sem og skapandi kennsla þurfa meira vægi, 

innan hefðbundna greina með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Það er eitthvað sem á 

ekki að vera lengur í orði heldur á borði, örva þarf nemendur sem og ögra. Auðvitað eru 

skólar með skólastjórnendum sem vilja taka upp nýja kennsluhætti en almenn 

íhaldssemi innan kerfisins virðist vera viðtekin venja frekar en eitthvað sem þarf 

nauðsynlega að taka til fullkominnar endurskoðunar.  

Þrátt fyrir að nýja aðalnámskráin 2012 sé mun opnari og ætlist til skapandi 

skólastarfs í sinni víðustu mynd hingað til þá þráast kerfið sjálft við að breyta sér á 

marga vegu. Talað er um að börnin þurfi aðlögunarhæfni til þess að ná að taka upp nýja 

kennsluhætti, tækni og skipulag en að mínu mati er það þægindahringur kerfisins, 

kennara og skóla sem virðist eiga erfiðast með að umbylta sinni hugsun og 

starfsaðferðum. Börn og unglingar hafa alla tíð haft ótrúlega hæfni til að tileinka sér 

nýja hluti og eru oftar en ekki meira vakandi, miklu mótækilegri og skapandi heldur en 

foreldrar og kennarar í þeim efnum. Þær kynslóðir alast upp í netheimum og við nýjustu 

tækni gætu setið eftir námslega séð ef ekkert er að gert til þess að aðlaga námsskrár 

skólanna að breyttum kennsluháttum. Kennsluháttum sem færa þeim gleði og 

ánægjuríkt námsumhverfi í stað þess að dvelja í kerfi sem gengið hefur sinn veg. 
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Ljóst er að þessir þrír herramenn hér að undan Eisner, Robinson og Torr gera 

svipaðar væntingar til náms þó að þá greini á um sköpunarþáttinn, en allir kalla þeir 

eftir að menntakerfið aðlagi sig betur að nútímanum. Afstaða þeirra hentar vel að 

samþættingu listgreina við hefðbundin fög og því námsefni sem er til grundvallar 

þessari ritgerð. Það býður upp á á fjölbreyttar útfærslur á hvernig megi nálgast og skoða 

viðfangsefni út frá mörgum sjónarhornum. Það býður líka upp á að nemendur sjálfir 

nálgist viðfangsefni sín, gaumgæfi og dragi ályktanir út frá persónulegri nálgun sinni 

eða í sameiningu á lýðræðislegan hátt. Lögð er áhersla á að tengja námsefnið við 

atvinnulífið og kynna á markvissan hátt marga þætti þess sem og þá hæfni sem 

ákveðnar atvinnugreinar kalla eftir. Leitast er við að nemendur tileinki sér þær 

útfærslur, tækni og umhverfi sem endurspegla sem best þeirra heim og það samfélag 

sem þau lifa og hrærast í dagsdaglega og tengja það við aðstæður sem setja hlutina í 

stærra samhengi. Markmiðið er ávallt að búa þannig um hlutina að vegir 

áhugahvatarinnar, frumleikans, ögrunarinnar og sköpunargleðinnar til handa 

nemandanum séu í hávegum hafðir. Skólinn er og verður jú, alltaf fyrir nemendur!  

 

 Lokaorð 
 Á göngu manneskjunnar um lífið verða á vegi hennar fjöldi tækifæra sem hún 

tekur fagnandi, kastar frá sér eða einfaldlega hefur engan áhuga á. Mörg þessara 

glötuðu tækifæra grafa sig inn í sálina og sitja þar við hliðina á efanum sem minnir á 

þau reglulega í samtali við samviskubitið: Já bara ef ég hefði ... Önnur setjast í sálina og 

malla þar í undirmeðvitundinni og bíða færis. Þau spretta síðan fram þegar síst skyldi 

og geta umturnað lífi manneskjunnar á augabragði og fært hana á þá braut sem henni 

hefur lengi verið ætlað.       

Samþætting listgreina við hefðbundin fög er tilraun til að laumast bakdyra 

megin inn og benda á forvitnilegar leiðir fyrir listgreinar sem geta dýpkað skilning 

nemenda á námsefninu, aukið vitund þeirra með því að sýna fram á tilgang með námi í 

samhengi námsgreina sín á milli og lífið almennt. Það er líka ánægjuefni að þeir 

kennimenn er falla að hugsunarhætti félagslegu hugsmíðahyggjunnar og ég nota til að 

rökstyðja samþættingu sem kennsluaðferð smellapassa við þær hugmyndir sem 

aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla 2011 hefur lagt fram til hliðsjónar fyrir námi á 

Íslandi. Með kennsluefninu sem verkefnið spinnst í kringum er ætlunin að finna því 

farveg á stafrænan hátt. Þróa smáforrit (App) sem yrði eins konar verkfærakista þar sem 
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kennarar og nemendur geta sótt sér hugmyndir til að vinna með í tímum. Forritinu er 

ætlað að gefa þeim sem nota það tækifæri til að bæta við nýjum verkefnum sem og að 

breyta og bæta við þau verkefni sem eru til staðar í þá átt sem henta hverju sinni. Það er 

því von mín að námsefnið verði gagnlegt innlegg inn í skólasamfélagið sem þarf 

stöðugt að vera að endurnýja sig og helst að byggjast á fjölbreyttu og skapandi 

nálgunum á nám til handa nemendum. Þeir eiga svo sannarlega skilið örvun, áskoranir 

og að kynnast listgreinum eftir spennandi leiðum samþættingar á göngu sinni um lífið. 
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