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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed. gráðu í náms- og 

kennslufræðum í list- og verkmenntun við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi minn var Svanborg R. Jónsdóttir lektor í listum og 

skapandi starfi við kennaradeild á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands og 

þakka ég henni fyrir góða leiðsögn og stuðning. Sérfræðingi Hafdísi 

Guðjónsdóttur dósent í kennslu- og sérkennslufræðum vil ég einnig þakka 

fyrir góðar ábendingar. Svanborg, Hafdís og Karen Rut Gísladóttir lektor við 

Menntavísindasvið eiga hrós skilið fyrir það frábæra framtak að stofna 

hópinn Svaka haf, sem var hópur meistaranema sem hittist á þriggja vikna 

fresti yfir eitt skólaár þar sem lokaverkefnin okkar voru rædd og þar fékk ég 

einnig mjög góða leiðsögn frá þeim öllum þremur. Kærar þakkir fyrir ykkar 

ómetanlega framlag og óeigingjarna starf. 

Þeir kennarar sem tóku þátt í rannsókninni fá þakkir fyrir að deila með 

mér reynslu sinni og gefa mér af sínum dýrmæta tíma. Bestu þakkir fær 

Bryndís Marteinsdóttir fyrir yfirlestur og Steinunn Kristín Friðriksdóttir fær 

þakkir fyrir þýðingu á ágripi. Eiginmanni, börnum og stórfjölskyldu þakka ég 
ómetanlegan stuðning, umburðarlyndi og hvatningu. 
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Ágrip 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða hvernig samþætting bóklegra 

námsgreina við textílkennslu birtist í einum grunnskóla og kanna viðhorf og 

reynslu almennra kennara og textílkennara til samþættingar, samvinnu og 

skapandi kennsluhátta. Varpað er ljósi á hverjir eru helstu ávinningar og 

áskoranir við samþættingu í námi og kennslu og samvinnu kennara. 

Tilgangur verkefnisins var að skoða hvort menntaðir textílkennarar noti 

fjölbreyttar kennsluaðferðir eða hvort aðaláhersla sé lögð á að læra á 
bókina eins og margar rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi benda til. 

Rætt var við fjóra kennara; þrjá textílkennara og einn almennan kennara 

úr sama skólanum og þar var einnig gerð vettvangsathugun. Viðtölin voru 

tekin í desember 2012 og janúar 2013 og vettvangsathugun fór fram í 

janúar 2013. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að kennararnir vilja nota 
samþættingu námsgreina og einnig fjölbreyttar kennsluaðferðir. Ekki er eins 
mikil fjölbreytni í kennsluháttum hjá kennurunum og þeir vildu og nefndu 
þeir nokkrar hindranir sem þeir töldu að kæmu í veg fyrir þess háttar 
kennslu. Góð samvinna er á milli bekkjarkennara en lítil sem engin á milli 
þeirra textílkennara sem starfa í þessum skóla. Sérgreinamenntun 
kennaranna skýrði ekki hvort kennarar notuðu skapandi kennslu eða ekki. 

Kennararnir lýstu yfir vilja til að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir en þeir 

virðast láta þær hindranir sem þeir nefndu stoppa sig í viðleitni til að leita 

lausna og framkvæma þær. Kennararnir segja skólayfirvöld ekki styðja þá 

nógu mikið og stefna skólans hafi ekki mikil áhrif á val þeirra á 
kennsluaðferðum. 
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Abstract 

Teachers´ experiences of integration of subjects, collaboration and 
creative ways of teaching 

The subject of the research was to look at how collaboration of academic 

and textile teachers appear at a certain elementary school and examine 

experience and the attitude that general and textile teachers have towards 

integration, collaboration and creative ways of teaching. Light will be shed 

on the benefits and flaws of integration in education and teaching and how 

teachers collaborate. The purpose of the assignment was to look at 

whether the main emphasis is on academic studies like many reasearch 

done in Iceland have shown or if educated textile teachers use diverse ways 
in academic teaching. 

Four teachers were interviewed, three textile teachers and one 

academic teacher that all came from the same school where the on site 

inspection was made. The interviews were made in December 2012 and 

January 2013. The on site inspection was made in January 2013. 

The conclusion of the research was that teachers would like to use 

diverse ways in teaching, including integration of subjects. There is not as 

much diversity in teaching as was expected but it does exist and the 

teachers named a few obstacles that prevented that way of teaching. There 

is good collaboration between the academic teachers but none what so 

ever between the textile teachers at that particular school. Having 

specialised education did not clarify whether teachers used creative ways in 
teaching or not. 

The teachers expressed willingness to use diversity in teaching but they 

seemed to let the obstacles they mentioned stand in the way of finding a 

resolution and carry it out. The teachers also claim that school authorities 

do not support them enough and the school policy does not react upon the 
choices the teachers make in relation to teaching methods. 
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1 Inngangur 

Rannsóknarverkefni þetta fjallar um samþættingu námsgreina, samvinnu 

kennara og skapandi kennslu. Verkefnið veitir innsýn í hvernig gildi listnáms, 

sköpunar og fjölbreyttra kennsluhátta birtast í gunnskólastarfi í einum 

grunnskóla. Kveikjan að verkefninu er áhugi minn og forvitni á því hvernig 

kennarar kenna og hvernig þeir vekja áhuga nemenda á námsefninu. Ég sem 

textílkennari trúi því að textílkennsla eigi ekki einungis að snúast um 

verkþáttinn, heldur eigi að leggja áherslu á sköpun og að leyfa hugmyndum 

að þróast og dafna. Ég tel einnig að auka þurfi skapandi kennsluhætti í 

almennri kennslu þar sem oft er mikil áhersla lögð á að kenna eftir 

námsbókum en list- og verkgreinakennarar geta aðstoðað bekkjarkennara 

við skapandi verkefni. Að mínu mati veitir samþætting námsgreina 

kennurum tækifæri á að auka fjölbreytni kennsluaðferða, búa til skapandi 

verkleg verkefni og gefur kennurum möguleika á samvinnu við list- og 
verkgreinakennara sem og aðra kennara. 

Samþætting námsgreina er kennsluskipulag þar sem kennurum gefst 

færi á að flétta saman bóklegar námsgreinar eða bóklegar greinar við list-og 

verkgreinar og nota fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að ná 

námsmarkmiðum og koma til móts við margbreytilegan nemendahóp. 

Listsköpun opnar ýmsar leiðir fyrir nemendur til að vinna með hugmyndir 

sínar og getur leitt til þess að ný og óvænt sjónarhorn líta dagsins ljós og 

nemendur fá að njóta sín í óvenjulegum og ögrandi verkefnum. Kennari í 

listsköpun getur einnig komið auga á leynda hæfileika nemenda og reynt að 

ýta undir þá með skapandi kennslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). 

Eigindlegri rannsóknaraðferð var beitt til þess að skilja betur kennarana 

og aðstæður þeirra og kanna reynslu þeirra af samþættingu námsgreina, 

bæði bók- og verklegra (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Við val á kennurum 

var tekið tillit til grunnmenntunar þeirra og leitast við að finna kennara sem 

höfðu list- og verkgreinar sem kjörsvið en einnig var tekið viðtal við einn 

almennan kennara. Í grunnskólanum sem kennararnir starfa við er lögð 

áhersla á samþættingu námsgreina, skapandi kennslu og samvinnu kennara 

og er þetta svokallaður opinn skóli þar sem nemendur og kennarar vinna í 
opnu skólarými. 

Mín von er sú að niðurstöðurnar nýtist kennurum, skólastjórnendum og 

jafnvel háskólakennurum á Menntavísindasviði og að rannsókn mín varpi 
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ljósi á það hvað styður starfandi kennara til að samþætta námsgreinar og 

hvetji kennara til að leggja áherslu á skapandi og fjölbreyttar kennslu-
aðferðir. 

1.1 Markmið verkefnisins og rannsóknarspurning  

Meginmarkið verkefnisins er að öðlast skilning á samþættingu námsgreina, 

við verklegar- og bóklegar námsgreinar, og einnig að fá innsýn í aðstæður og 

vinnubrögð kennara, skoða hvort þessu kennsluskipulagi sé beitt í einum 

skóla og hvernig. Einnig er samvinna kennara og skapandi kennsla skoðuð 
og hvernig henni er háttað í skóla með opin bekkjarsvæði. 

Flestir telja menntun mikils virði og að skólaganga eigi að búa fólk undir 

frekara nám sem oft standi yfir alla ævina og styðji við að efla alhliða 

þroska. Það skipti máli hvernig kennslu er háttað til að menntun sé einhvers 

virði og vekji eðlilega forvitni og námslöngun nemenda (Dewey, 2000, 

Robinson, 2009). Meginmarkmið skólans er að búa nemendur undir líf og 

starf í þjóðfélaginu, stuðla að velgengni þeirra og að veita öllum nemendum 

bestu mögulega menntun sem hægt er hverju sinni (Ferguson, Hafdís 

Guðjónsdóttir, Droege, Meyer, Lester og Ralph, 1999, Dewey, 2000). Hafþór 

Guðjónsson (2010) segir í grein sinni Að vitsmunir barna þroskist á náminu 

að skóli snúist ekki eingöngu um fræðslu heldur einnig menntun og þroska. 

Samþætting námsgreina við list- og verkgreinar getur aukið fjölbreytni í 

námi nemenda og þær geta eflt skynjun þeirra og hugsun því „Þær eru ekki 

einungis krydd í tilveruna heldur kjarninn i menningu okkar“ (Þorgerður 

Hlöðversdóttir, 2009). Einhæfar kennsluaðferðir eða mjög bókmiðað nám 

getur dregið úr sköpunargleði barna því menntun á einnig að þroska 

náttúrulega hæfileika okkar og hjálpa okkur að fóta okkur í veröldinni í stað 

þess að draga úr einstökum hæfileikum og eyðileggja námshvötina 
(Robinson. 2009). 

Með þessar áherslur á kennslu í huga finnst mér áhugavert að rannsaka 

hvers konar kennsluskipulag, kennsluhættir eða námsform sé notast við í 

einum grunnskóla. Til dæmis hvort námið sé í formi afmarkaðra eða 

einangraða námsgreina eða hvort viðfangsefni séu samþætt við textílmennt 

eða bóklegar námsgreinar. Ég tel að textílkennarar geti komið með nýjar og 

áhugaverðar hugmyndir sem hægt sé að nota í almennri kennslu til að efla 

sköpun nemenda. Ein af stefnum skólans er samþætting námsgreina og 

samvinna kennara og er því vert að skoða hvernig þetta birtist í 
skólastarfinu. 
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Með því að hlusta á reynslu kennara í einum grunnskóla af samþættingu 

námsgreina við list- og verkgreinar, samvinnu kennara og skapandi kennslu 
leitast ég við að komast að því hverjar séu megináherslur þeirra. 

1.2 Rannsóknarspurningar 

Í ljósi þess sem ég hef lesið um kennslu, áherslur skóla á námsbókakennslu, 

kennsluhætti og vöntun á skapandi kennsluháttum var áhugi minn vakinn á 

að rannsaka skapandi starf bæði í textílmennt og almennri kennslu. 

Samþætting námsgreina er kennsluskipulag sem vakti áhuga minn því þar er 

möguleiki að auka flæði á milli námsgreina og stuðla að samvinnu kennara, 

bæði almennra og sérgreinakennara. Þær spurningar sem ég lagði upp með 

voru: 

 Hvernig birtist samþætting námsgreina í einum grunnskóla? 

 Hver er reynsla kennara af samþættingu? 

 Skiptir menntun kennara máli þegar kemur að skapandi kennslu-
háttum? 

 Nota menntaðir textílkennarar sem kenna almenna kennslu skapandi 
kennsluhætti og samþætta þeir bóklega námið við textílmennt? 

 Hver er reynsla kennarana af samvinnu? 

1.3 Hugtök og skilgreiningar  

Samþætting námsgreina 

Hugtakið samþætting námsgreina er mikið notað í skólaumræðu en hvað 

býr að baki þessa hugtaks? Hvað þýðir í raun samþætting námsgreina og 

hver er birtingarmynd samþættingar í skólastarfi? Í Íslensku orðabókinni er 

orðið samþætting skilgreint sem „samtenging, samfléttun“ (Íslensk 

orðabók, 2002). Námsgreinar eiga að tengjast eða fléttast saman og hægt er 

að nýta þekkingu úr einni námsgrein og yfirfæra hana yfir á annað fag (Lilja 

M. Jónsdóttir, 2005). Samþætting námsgreina hefur verið skilgreind á 

marga vegu, allt eftir því hvert markmiðið er. Einfaldasta skýringin er að hún 

fjallar um tengingu (e. connections) þvert á námsgreinar, úr daglegu lífi, út 

frá kunnáttu eða þekkingu (Drake, 2004). Flestir sérfræðingar hafa skilgreint 

samþættingu á svipaðan hátt og er mismunurinn fólginn í mismunandi 

nöfnum og flokkum og hvort unnið er út frá einni námsgrein eða mörgum út 

frá þema eða inntaki námsgreinarinnar (Drake, 1998, Drake, 2004). Lilja M. 

Jónsdóttir (1996) segir að samþætting sé þegar viðfangsefni í námi krefjast 

sjónarmiða, þekkingar og færni sem sótt eru til fleiri en einnar námsgreinar. 

Einnig hefur markviss samþætting tveggja eða fleiri námsgreina í för með 
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sér að hvert viðfangsefni er athugað frá mörgum hliðum og stuðlar að dýpri 

skilningi og heildarsýn (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eiga nemendur að kynnast 

ólíkum aðferðum og verklagi sem geta ýtt undir forvitni og sköpunarþrá 

þeirra. Ólíkar námsgreinar stuðla að fjölbreyttu námi og í samfélagi okkar 

eru verkefni yfirleitt ekki sundurgreind og einangruð heldur samofin 

mörgum þáttum. Því getur samþætting námsgreina átt vel við í 

grunnskólastarfi þar sem mörg verkefni hafa snertifleti við margar 

námsgreinar og þannig er hægt að nálgast markmið og gera nám 

merkingarbærara fyrir nemendur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2013).  

Samþætting námsgreina er bara eitt kennsluskipulag af mörgum sem 

hægt er að nota í kennslu. Það sem samþætting námsgreina hefur fram yfir 

annað kennsluskipulag er að leitast er við að tengja námsgreinar saman 

þvert á greinar. Samþætting námsgreina kallar einnig á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir, virkjar nemendur í skipulagningu námsefnis og gefur 

tækifæri á að hafa einstaklingsverkefni (Lilja M. Jónsdóttir, 1995). Við 

samþættingu bóklegra námsgreina við list- og verkgreinar fá nemendur 

fagurfræðilega og skapandi menntun og fá að upplifa listina í gegnum 

samþættar námsgreinar sem verður til þess að efla og auðga inntak náms 
(Bloomfield, 2000). 

Samvinna kennara og teymisvinna 

Oft krefst samþætting samvinnu kennara sem getur verið af ýmsu tagi. 

Teymiskennsla er kennsla sem er byggð á svokölluðu tveggja kennara kerfi 

sem felst í því að tveir kennarar eru samábyrgir fyrir ákveðnum 

nemendahópi og skipta með sér verkum við undirbúning kennslunnar 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1994). Samvinna kennara getur einnig verið 

samkennsla þriggja til fjögurra kennara sem eru með einn stóran 

nemendahóp og leitast þá kennararnir við að mæta þörfum allra nemenda. 

Þegar tveir kennarar eða fleiri kenna sama hópi eða hópum nemenda 

hvetur það til aukinnar samvinnu og geta kennarar bætt hver annan upp, 

skipulagt kennsluna saman og dreift ábyrgð og áhyggjum (Elín G. 

Ólafsdóttir, 2004). Greinarmunur er á samvinnu, samstarfi og samráði þar 

sem samstarf getur verið samráð við aðra kennara og sameiginleg yfirferð 

námsbóka. Samvinna er þá þar sem kennarar vinna saman að lausnum á 

viðfangsefnum eða leita að nýjum leiðum til að bæta kennslu og læra hvor 
af öðrum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2008). 
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List og verkgreinar 

List- og verkgreinar er yfirheiti yfir þær námsgreinar sem falla undir þennan 

flokk sem samkvæmt Aðalnámskrá 2012 eru dans, leiklist, myndmennt og 

tónmennt sem flokkast undir listgreinar og hönnun, smíði, heimilisfræði og 

textílmennt sem flokkast undir verkgreinar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Menntun í list- og verkgreinum felst í því að nemendur vinna verklega og 

skapandi vinnu þar sem reynir á hug, hjarta og hönd. Þannig geta nemendur 

notað öll skilningarvit og aflað sér þekkingar í gegnum lestur, hlustun, 

skoðun, hreyfingu, efniskönnun og prófað sig áfram með hugmyndir sínar. 

Undir leiðsögn kennara eiga nemendur að fá tækifæri til að þróa þessar 

hugmyndir byggðar á þekkingu á fjölbreyttan hátt (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Kennsluhættir 

Kennsluskipulag eða kennsluaðferð er það skipulag sem kennarinn hefur á 

kennslu, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni með það 

að markmiði að nemendur læri það sem að er keppt (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999). Kennsluaðferðir byggja á ólíkum forsendum og markmiðum og eiga 

þær oft rætur að rekja til kenninga í námssálarfræði, námskrárfræðum eða 

menntaheimspeki (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). Má þá helst nefna 

Félagslega uppbyggingu þekkingar, Mannúðarstefnuna, Fjölgreinda-

kenninguna, Hugsmíðikenninguna og Atferliskenninguna (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). 

Af kennsluháttum þar sem tekið er tillit til allra nemenda hafa verið 

nefndir; sveigjanlegir kennsluhættir, opið skólastarf, námsaðgreining, 

námsaðlögun og fjölþrepa kennsla. Fjölþrepa kennsla er „kennslutilhögun 

þar sem ríkjandi eru fjölbreyttir og skapandi starfshættir sem taka mið af 
getu og færni hvers nemanda.“ (Elín G. Ólafsdóttir, 2004, bls. 10). 

Oftast er talað um hefðbundna kennsluhætti eða kennaramiðaða 

kennslu eða nám annars vegar og sveigjanlega kennsluhætti eða 

nemendamiðað nám hins vegar. Hefðbundnir kennsluhættir einkennast af 

því að kennarinn talar yfir bekk og miðlar þannig upplýsingum um 

námsefnið til nemenda með bekkjarinnlögn og hópkennslu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b). Nemendur sitja við borð í einföldum röðum, stakir 

eða tveir og tveir saman og snúa að töflunni eða kennaraborðinu. 

Námsgögn ráða oft mikið um val, vægi og framsetningu viðfangsefna, 

námsefnið er hólfað niður og tengist lítið sem ekkert innbyrðis (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b, Hafsteinn Karlsson, 2009). Sveigjanlegir kennsluhættir 

einkennast hins vegar af því að nemendur vinna á mismunandi stöðum í 
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kennslustofunni og þeir fá að einhverju leyti að velja námsgögn og yfirferð 

námsefnisins. Námsefnið getur verið bæði bóklegt og verklegt (Hafsteinn 
Karlsson, 2009). 

Skapandi kennsla, skapandi nám 

Sköpun (e. creativity) er hæfileiki til að skapa eitthvað frumlegt eða nýtt og 

sem er nothæft (Steinberg og Lubart, 1999, Kaufman og Beghetto, 2007). 

Sköpun er ferli, að sjá í huga sér óorðna hluti og nýja möguleika, útkoman út 

úr sköpunarferlinu er frumleg og gagnleg (Robinson, 2011). Sköpun 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er meðal annars að uppgötva, 

njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl nemenda og leika sér með 

margskonar möguleika. Sköpun er enn fremur að sjá fyrir það óorðna og 

framkvæma það. Sköpun byggist á forvitni, áskorun, spennu og leit 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Skapandi nám byggist á 

frjóu hugmyndaflugi, verkkunnáttu og þekkingu á efni og áhöldum. Sköpun 

felst einnig í því að búa til eitthvað nýtt og uppgötva nýjar eða aðrar leiðir 

en viðkomandi kann eða hefur gert áður (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Kennarar þurfa að hlúa að sköpunarþörf 

nemenda svo þeir geti aukið þroska sinn og notið ánægjunnar af því að 
skapa hluti sem gleðja augað (Ása Björk Snorradóttir, 1983). 

Samspil einstaklings og umhverfis í námi 

Félagsleg hugsmíðihyggja leggur áherslu á að þekking byggist á samspili 

einstaklings og umhverfis, og á félags- og menningarlegum áhrifum. Hún er 

andstæða þeirrar hugsunar að fylla höfuðið af staðreyndum, ýtir undir 

sjálfstæði, byggir upp þekkingu og áhuga hjá nemendum (Airasian og Walsh, 

1997). Nám í þessum skilningi getur ekki verið aðskilið reynslu eða 

framkvæmd, til þess að geta lært verður nemandinn að vera þátttakandi í 

ferlinu við að skilja, vita og geta (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). Þjálfun í hugsun eflir forvitni, 

hugkvæmni og stuðlar að samfellu hugmynda (Dewey, 2000). Nemandinn er 

miðdepill í sköpun nýrrar þekkingar og skilnings, hann veltir fyrir sér 

innihaldi verkefnisins, öðlast reynslu, bregst við, ígrundar og myndar sinn 

eigin skilning og þekkingu. Þannig er einnig litið svo á að kennarinn geti ekki 

miðlað þekkingu beint til nemenda heldur þarf sá sem lærir að máta það 

sem hann heyrir, sér eða reynir við sína reynslu eða fyrri þekkingu. Ný 

þekking aðlagast fyrri þekkingu og myndar þannig yfirgripsmikið hugtakanet 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 

2005). Eitt af því sem einkennir kennslu byggðri á hugsmíðihyggju er að 

kennarinn og nemendur þurfa tíma til að læra hvernig þeir eigi að vinna 

saman, sem getur verið mjög tímafrekt ferli (Airasian og Walsh, 1997). 
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Kennarinn þarf einnig að læra að vera leiðbeinandi og búa til umhverfi sem 

leyfir nemendum að skapa sína þekkingu, þar sem þeir eiga ekki að leita að 

hinu eina rétta svari. Nemendur þurfa líka að læra nýjar aðferðir, þeir þurfa 

að læra að hugsa sjálfir, ekki bíða eftir svari frá kennaranum, ekki bíða eftir 

því að kennarinn leiðbeini heldur á nemandinn að skýra frá sinni hugmynd á 
sinn hátt og með sínum orðum (Airasian og Walsh, 1997). 

Einstaklingsmiðað nám 

„Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi 

námsumhverfi“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, e.d.). Í einstaklingsmiðaðri 

kennslu velur kennarinn þær leiðir sem henta nemandanum svo að hann fái 

sem mest út úr námi sínu á sínum eigin forsendum (Tomlinson, 1999). Í 

einstaklingsmiðuðu námi vinna nemendur í samræmi við einstaklingsáætlun 

sem þeir hafa gert í samráði við kennarann sinn eða jafnvel foreldra. 

Einstaklingsáætlun inniheldur yfirleitt mismunandi verkefni til þess að 

nemendur nái tilteknu marki eða áfanga í námi, félagslegri færni eða 

þjálfun. Oft eru skýr markmið sett í einstaklingsáætlun og einnig geta þær 

verið bæði einfaldar eða flóknar (Elín G. Ólafsdóttir, 2004). 

Opinn skóli og opið skólarými 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni starfa í skóla sem er með opin 

skólarými (e. open classroom). Í opnu skólarými er nemendum gefinn kostur 

á verkefnavali og þeim gefið tækifæri til að taka virkan þátt í að skipuleggja 

námið sitt. Ein útfærslan á opnu skólarými er að haldið er í það hefðbundna 

kennsluform að hver nemandi hefur ákveðinn kennara, tilheyrir ákveðnum 

nemendahópi og hefur sína skólastofu eða rými. Með þessu er gerð tilraun 

til að skapa sveigjanlegt skólaform sem á að vera auðvelt að breyta, bæta 

og þróa eftir því sem aðstæður leyfa (Ingvar Sigurgeirsson, 1981). Með opnu 

skólarými er verið að reyna að skapa fjölbreytt viðfangsefni og umhverfi 
fyrir nemendur sem krefst þess að kennarar vinni saman. 
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2 Kennsluhættir, kennsla og listgreinar  

Í þessum kafla er leitast við að varpa ljósi á hvernig eða á hvaða hátt er 

hægt að efla, auka eða viðhalda skapandi kennsluháttum. Auk þess er 

skoðað hvernig hægt sé að nýta textílmennt eða hugmyndir úr textíl í 

kennslu og hvernig megi samþætta bóklegar námsgreinar við aðrar bóklegar 

námsgreinar annars vegar og bóklegar námsgreinar við list- og verkgreinar 

hins vegar. Ég skoða hvernig kennsla og kennaramenntun tvinnast saman og 

leita ýmissa leiða til að fá svör við þessum spurningum mínum, með því að 

skoða fræðigreinar og rannsóknir um kennsluhætti, kennslu og um list- og 

verkgreinar. Íslenskar rannsóknir voru í brennidepli til þess að skoða 

hverskonar kennsluhættir eru notaðir hér á landi og hvað sé búið að 

rannsaka á Íslandi. Mér fannst mikilvægt að skoða þær fjölmörgu greinar og 

rannsóknir sem hafa verið gerðar hér á landi til þess gera mér grein fyrir 

hvað hefur verið rannsakað og hvernig hægt er að nýta sér þær rannsóknir í 

kennslu og til að skilja mínar eigin niðurstöður og setja í samhengi. 

Mikilvægi rannsókna er ekki aðeins vegna hugsanlegrar vitneskju sem þær 

geta fært okkur heldur eru þær í raun tæki sem dregur fram raddir þeirra 

sem vinna að rannsóknum (Bamford, 2011). Tilgangur menntarannsókna er 

einnig sá að gefa okkur tækifæri á að endurmeta starf okkar, fá vitneskju 

hvernig nemendur læra og ráðrúm til þess að breyta kennsluháttum sem 

stuðla þar af leiðandi að betri kennslu í þágu nemenda (Eisner, 2002).. 

2.1 Einstaklingsmiðað nám 

Ein aðaláhersla skólastarfs í íslenskum skólum í dag er einstaklingsmiðað 

nám, sem byggir á rétti einstaklingsins til að læra þannig að eiginleikar hans 

nýtist sem best (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Einstaklingsmiðuð kennsla byggist á því að miða skuli við þarfir hvers 

einstaklings og þurfa því að vera „góðar upplýsingar um hæfileika, þekkingu 

og áhugasvið hvers nemanda en einnig þarf að hafa í huga vitsmuna-, 

hreyfi-, félags-, og tilfinningaþroska“ (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 23). Einstaklingsmiðað nám 

hentar flestum nemendum vel því þá fá þeir tækifæri til að læra á ólíkan 

hátt á misjöfnum tíma sem verður til þess að ólíkir hæfileikar og áhugamál 

fá að dafna. Kennarar sem leggja áherslu á einstaklingsmiðaða kennslu og 

þekkja og skilja nemendur sína vel, geta nálgast kennsluna á listrænan hátt 
(Tomlinson, 1999). 

Skóli án aðgreiningar (e. inclusive education) er skólastarf þar sem 

starfsmenn leitast við að mæta öllum börnum þar sem þau eru stödd og 
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mennta þau og þroska (Ferguson, Ralph, Meyer, Lester, Droege, 

Guðjónsdóttir, Sampson, og Williams, 2012). Ferguson og félagar segir að 

efla þurfi fjölbreytta kennsluhætti til þess að koma til móts við 

einstaklingsmiðaðar þarfir nemenda og á skólinn að leitast við að gera öllum 

nemendum fært að taka þátt í skólasamfélaginu. Skólastarf á ekki eingöngu 

að snúast um hvað nemendur læra heldur hvernig þeir nýta nám sitt til 
virkrar þátttöku (Ferguson o.fl., 2012). 

Gerður G. Óskarsdóttir segir í viðtali við Ingvar Sigurgeirsson (2004) að 

það eigi að vera öllum ljóst að nemendur séu mjög ólíkir að eðli og þroska, 

hafi ólík áhugasvið. Nemendum í einum bekk henta mismunandi aðferðir til 

náms gengur trúlega betur að læra með jafnmörgum aðferðum og þeir eru 

margir segir Gerður. Kennsla ætti því að taka mið af stöðu hvers og eins 

nemanda, áhersla ætti að vera lögð á samvinnu nemenda, að þeir beri 

ábyrgð á sínu námi og ekki er síður mikilvægt að nám byggist á 

einstaklingsáætlun nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2004). 

Hafþór Guðjónsson (2005) vill leggja slagorðið einstaklingsmiðað nám til 

hliðar og vill að lögð sé áhersla á orðið nám eða að læra því skólastarf snúist 

fyrst og fremst um það að hjálpa nemendum að læra. Nemendur læra með 

ólíkum hætti og kennsla snýst ekki einungis um að miðla þekkingu heldur 

einnig að skapa gott námsumhverfi þar sem nemendum líður vel og læra á 

ólíka vegu (Hafþór Guðjónsson, 2005). Nám snýst líka um að efla eða kenna 

nemendum að hugsa, gera þá sjálfstæða og hæfa til að leysa vandamál (Páll 

Skúlason, 1987). Að kenna nemendum að læra til skilnings og átta sig á 

samhengi hlutanna, það er að menntun eigi við alla hluta líkamans, ekki 

bara höfuðið (Eisner, 2002). Skólastarf á að snúast um að efla með 

nemendum rannsakandi hugsun og skapa námsumhverfi sem kallar á 

vitsmunalega átök (Dewey, 2000). Hvert barn er sérstakt og með einstaka 

hæfileika og hvert barn mun þroskast á einstakan hátt. Þó að börn geti verið 

lík á margan hátt eða átt margt sameiginlegt þá getur skapandi kennsla gert 

þeim kleift að tjá tilfinningar, hugmyndir og reynslu á misjafnan hátt 

(Hurwitz og Day, 2001). Við eigum að fá nemendur til að upplifa með öllum 

skynfærum; sjón, hljóð, snerting, bragð og lykt, sem opnar fyrir þroska 
(Eisner, 2002). 

2.2 Skapandi nám skapandi kennsla 

Skapandi kennsluhættir geta verið svo margt og oft á tíðum er fólk ekki 

sammála um í hverju þeir felast. En hér er átt við þegar leitað er nýrra leiða í 

kennslu til að koma til móts við nemendur á margvíslegan hátt. Einnig að 

gefa nemendum tækifæri á að uppgötva eða upplifa aðrar leiðir til náms 
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heldur en í gegn um námsbókina og að virkja ímyndunarafl nemenda og 

vekja áhuga þeirra á námsefninu í gegn um sköpun og skapandi verkefni 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Sköpun er mikilvægur þáttur í öllu námi og starfi, ekki einungis list-

menntun. Sköpunarþrá sprettur upp úr meðfæddri forvitni og stuðlar að 

frumkvæði einstaklingsins og sköpun getur falist í því að búa til eitthvað nýtt 

eða gera hlutina öðruvísi en nemandinn kann eða hefur gert áður (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013). Sköpun er hæfileiki til að taka fyrri 

reynslu og búa til eitthvað nýtt, hún þarf ekki að vera ný fyrir umheiminum 

heldur eitthvað nýtt fyrir einstaklinginn (Smith, 1967). Ímyndunarafl er 

uppspretta sköpunar, með ímyndunaraflinu getum við séð fyrir okkur hluti 

sem eru jafnvel ekki til og við getum ímyndað okkur hvernig framtíðin 

verður, sett okkur í spor annarra og gefið ímyndunaraflinu lausan tauminn 

og látið okkur dreyma. Sköpun er að taka ímyndun svo að segja skrefinu 

lengra og skapa eitthvað eða búa eitthvað til, sköpun er að virkja 
ímyndunaraflið (Robinson, 2011). 

Möguleiki eða þátttaka til sköpunar virðist vera öllum í blóð borin. En 

ekki tekst öllum að nýta þennan hæfileika í jafnmiklum mæli. Margir þættir 

geta ýtt undir eða hindrað sköpunargáfuna svo sem félagslegar, 

menningarlegar eða uppeldislegar aðstæður. Með því að leggja áherslu á 

sköpun getur skóli stuðlað að frjóu og skapandi starfi nemenda og kennara 
(Ólafur Proppé, 1983). 

Ólafur Proppé setur fram fjögur mikilvæg atriði sem kennarar geta haft í 

huga til að laða fram sköpunargáfu nemenda og skapandi starf: 

1. Bregðast við óvenjulegum spurningum eða hugmyndum nemenda 

með fullri virðingu. 

2. Sýna nemendum fram á að hugmyndir þeirra eru mikilvægar og 

réttmætar. 

3. Gefa nemendum tækifæri til sjálfsákvörðunar um eigið nám og 

veita þeim umbun fyrir slíkt nám. 

4. Sjá til þess að tími verði til athafna og náms sem ekki er gagnrýnt 

eða metið út frá fyrirfram ákveðnu viðmiðunum (Ólafur Proppé, 

1983, bls. 42). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) voru kynntir sex grunnþættir sem 

mynda kjarna nýrrar menntastefnu og eiga þeir að skapa mikilvæga 

samfellu í íslensku skólakerfi. Þessir grunnþættir eru: læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir eiga 
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að undirstrika meginatriði almennrar menntunar og stuðla að samfellu í 

námi og þeir eiga að endurspeglast og vera sýnilegir í öllu skólastarfi. Þetta 

er ekki nýtt flokkunarkerfi námsþátta heldur til þess að skerpa á mark-

miðum skólanna og tengja námið saman (Mennta- og menningarmálar-

áðuneytið, 2013).  

Grunnþátturinn sköpun á að stuðla að ígrundun, frumkvæði, nýsköpun, 

persónulegum þroska og sveigjanleika í námi. Til þess að kennarar geti 

aukið áherslu á sköpun þurfa kennarar og nemendur að hjálpast að, ræða 

málin og vera óhrædd við að leita nýrra leiða og tileinka sér ný og betri 

vinnubrögð (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2012). Eitt af því sem hægt er að læra af sköpun er að margar 

leiðir eða lausnir geta verið á hverju vandamáli og fleira en eitt svar við 

hverri spurningu. Til er fleiri en ein leið að túlka málverk eða höggmynd svo 

dæmi sé tekið og er fjölbreytni og breytilegar lausnir talinn vera kostur. Ekki 

má gleyma að nefna að í listnámi er leyfilegt að gefa ímyndunaraflinu lausan 

tauminn og leyfa því að fara á flug. Að gefa nemendum frelsi til að sjá 

hlutina ekki aðeins eins og þeir eru heldur einnig eins og þeir gætu verið, 

nota þá þekkingu sem þeir hafa og þá tæknilegu kunnáttu til að framkvæma 
það sem þeir ímynduðu sér (Eisner, 2002). 

Kennarinn getur búið til aðstæður svo að sköpun geti litið dagsins ljós og 

ýtt undir skapandi hugsun. Sköpun er ekki bundin við list- og verkgreinar 

heldur getur hún átt sér stað í hvaða námsgrein sem er. Sköpun er ekki 

eitthvað sem á að vera einu sinni eða tvisvar í viku heldur á sköpun að 
einkenna það hvernig lærum (Smith, 1967). 

2.3 Samþætting námsgreina 

Í hefðbundinni bekkjarkennslu er námsgreinum oftast skipt í afmarkaðar 

námsgreinar sem hver fær ákveðinn tíma á stundatöflunni og afmarkað 

inntak (Ingvar Sigurgeirsson, 1981). Slík skipting getur gert námið 

ómarkvisst og sundurlaust en veitir einnig mjög lítið svigrúm til að virkja 

áhuga nemenda á náminu og getur komið í veg fyrir að hægt sé að tengja 

námið raunverulegu umhverfi eða öðrum námsgreinum. Afleiðingin getur 

verið ósveigjanlegt skólastarf þar sem öllum nemendum er fengið í 

hendurnar sama námsefnið á sama tíma og ekki er þá tekið tillit til ólíkra 

þarfa og getu nemenda. Samþætting námsgreina er andstæða slíkra 

kennsluhátta og fjölgar þeim stöðugt sem álíta nauðsynlegt að auka 
samþættingu námsgreina í kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 1981). 

Samþætting námsgreina er kennsluskipulag sem býður upp á ólíkar leiðir 

til náms með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Þetta kennsluskipulag gefur 



 

23 

meðal annars möguleika á að nálgast viðfangsefnið frá fleiru en einu 

sjónarhorni og kafa dýpra í efnið (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Í samfélagi 

okkar eru verkefni yfirleitt ekki sundurgreind og einangruð heldur samofin 

mörgum þáttum. Þegar námsgreinar eru samþættar fá nemendur betri 

skilning á námsefninu þar sem að námsgreinar eru ekki eins aðskildar og 
samhengi þeirra er útskýrt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Gardner (2001) telur að fræðileg færni og einangraðir þekkingarmolar 

gefi nemendum vissar grunnupplýsingar sem ekki megi vanmeta en hins 

vegar þurfi að auka tengsl nemenda við umheiminn eða veröldina sem þeir 

eiga eftir að búa í. Kennsla sem líkir eftir eða endurspeglar líf á marktækan 

hátt fyrir nemendum er oft kallað þematísk nám. Þematískt nám líkt og 

samþætting gengur þvert á námsgreinar og fléttar saman viðfangsefni 

(Armstrong, 2001). Ingvar Sigurgeirsson (1999) skilgreinir þemanám sem 

umfangsmikil viðfangsefni sem ganga þvert á námsgreinar, nám sem er 

annaðhvort skipulagt með hliðsjón af ákveðnum námsgreinum eða 

viðfangsefnið stýrir því hvernig eða hvaðan þekkingar er aflað (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a). Önnur skilgreining á þemanámi er sú að unnið er út 

frá viðfangsefni eða þema og skoðað frá mörgum sjónarhornum og getur 

verð um samþættingu nokkurra námsgreina eða unnið út frá einni 

námsgrein (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís 

Ívarsdóttir, 2005). 

Ekki eru allir sammála um skilgreiningar á samþættingu námsgreina eða 

túlkun á henni þó að þær geti verið keimlíkar og oft rætt um hana eins og 

hún sé ein aðferð sem allir noti á sama hátt. Ingvar Sigurgeirsson (1981) 

segir að samþætting sé villandi orð, því það sé hægt að túlka það að 

meginmarkið sé að tengja saman svið hinna ýmsu fræðigreina. En það sé þó 

yfirleitt ekki þannig. Þegar samþætting greina er skipulögð er miðað við 

ákveðin markmið, áhuga og þroska nemenda og aðstæður hverju sinni. En í 

raun sé það viðfangsefnið sem er tekið til athugunar og það athugað frá 

mörgum hliðum, það er að segja markmið og aðferð sitja í fyrirrúmi, ekki 

samþættingin, hún er eðlileg afleiðing þegar þannig er unnið (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1981). 

Svanborg R. Jónsdóttir (2011) kynnti skilgreiningu á samþættingu sem 

sýnir hvernig greina má mismunandi námskrárform samþættingar í 

framkvæmd. Skilgreiningin byggir annarsvegar á að skoða hversu mikil 

samþætting þekkingar er, það er hversu mikið ákveðnar námsgreinar ráða 

og hvaða leið er farin í samþættingu og hins vegar hversu mikil tækifæri 

nemendur fá til að ráða, velja eða skapa á námsferlinum. En skilgreiningin 

lítur einnig að því að meta hversu mikið samstarf sé á milli kennara í báðum 
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tilfellum (Svanborg R. Jónsdóttir, 2011). Greindi hún fjórar mismunandi 

nálganir samþættingar. Í fyrsta lagi nálgun úr frá námsgrein (e. discipline 

based), í öðru lagi þemanálgun sjálfstæðra námsgreina (e. separate 

disciplines), í þriðja lagi þverfagleg nálgun (e. interdisciplinary) og í fjórða 

lagi heildræn nálgun (e. integrated). 

Fyrsta nálgunin, út frá námsgrein býður upp á litla samþættingu þar sem 

kennarinn vinnur einn, er með einstök samþættandi viðfangsefni og 

skipuleggur nám nemenda út frá einstökum námsgreinum. Kennarinn 

dregur inn í þær aðferðir eða þekkingu frá öðrum greinum sem hann telur 
þörf á og nemendur hafa lítið val og eru viðtakendur.  

Önnur nálgunin, þemanálgun sjálfstæðra námsgreina, er þegar 

sjálfstæðar námsgreinar eru tengdar í gegnum ákveðið þema, unnið er á 

sama tíma í verkefnunum og þau unnin í ákveðinni röð í hverri grein. 

Kennarar vinna saman þvert á námsgreinar og ákveða víðtæk þemu og 

viðfangsefni út frá ætluðum áhuga og þörfum nemenda og kennararnir 

vinna einungis saman að ákvarðanatöku um framkvæmd verkefnisins en 

ekki að neinu öðru leyti. Nemendur fá í þessum verkefnum tækifæri til 
sköpunar með því að búa til samþætta afurð. 

Í þriðja lagi er það þverfagleg nálgun en það felur í sér að kennarar vinna 

saman þvert á námsgreinar og samþættingin nær yfir margar námsgreinar. 

Kennarar vinna saman í teymi eða pörum og val á viðfangsefni endurspegla 

áhugamál eða þarfir nemendanna. Ef kennarar treysta sér ekki út í óvissu 

eða óþekkta vinnu verða verkefnin ekki mjög skapandi. Það er mismunandi 

eftir kennurum hvort þeir veita nemendum frelsi og sumir kennarar gætu 

boðið nemendum að taka ýmsar ákvarðanir á námsferlinum með þessu 
námsfyrirkomulagi. 

Í fjórða lagi er það heildræn nálgun sem byggir á fullkomnum samruna 

þekkingar þar sem námsgreinin er ekki viðmið heldur er innihald námskrár 

ákveðið út frá þörfum og áhuga nemenda, þeir fá tækifæri til að ákveða 

sjálfir, vera uppfinningamenn og sjálfstæðir í sköpun þekkingar. Kennarar 

vinna saman í teymum og styðja við þróun náms nemenda og eru ekki í 

hlutverki þekkingarmiðlara. Kennarateymið heldur utan um námið en 

útkoman eða afurðin er ekki fyrirfram skilgreind. Hér eru nemendur 

rannsakendur og skaparar nýrrar þekkingar. Í þessu formi er öll hefðbundin 

skipting þekkingar námsgreina brotin upp og breytingar á þeim hefðbundnu 

félagslegu og menningarlegu hlutverkum skólastarfs þurfa einnig að 
breytast (Svanborg R. Jónsdóttir, 2011).  

Víða um lönd hefur aukin áhersla verið lögð á samþættingu námsgreina. 

Japanir, til að mynda, tóku ákvörðun um að leggja aukna áherslu á 
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samþættingu eftir að hafa rýnt ítarlega í menntakerfi sitt, hæfni nemenda 

og ríkjandi áherslur. Svo varð úr að samþætting varð eins konar þema í 

þeirra aðalnámskrá (Reza, 2008). Japanir höfðu komist að því að nemendur 

þeirra voru mjög færir í hinum einangruðu greinum námskrárinnar en 

nokkuð vantaði þó upp á hæfni þeirra til þess að tileinka sér vinnubrögð 

þeirra annarsstaðar, það er að yfirfæra þekkingu einnar greinar á aðra. 

Breytingarnar á aðalnámskránni sem voru gerðar í kjölfar rannsóknarinnar 

urðu til þess að áherslan var ekki eingöngu á námið sjálft heldur einnig á að 

kenna nemendum að hugsa, taka ákvarðanir og tengja námið saman (Reza, 

2008). Svipaða sögu segir Bamford (2009) af íslenskum nemendum sem 

teljast mjög hæfir til dæmis í verklegum þáttum í list- og verkgreinum en 

hæfni þeirra til þess að útskýra vinnu sína er ekki eins góð. Bamford (2009) 

og Reza (2008) eru sammála um að þetta vandamál megi leysa með aukinni 

dýpt gegnum þverfaglega nálgun á viðfangsefni eða með öðrum orðum 

samþættingu námsgreina. Á ráðstefnu um gildi list- og verkgreina í uppeldi 

(1983) kom fram að þörf er á að auka samþættingu námsgreina og helstu 

rök fyrir því voru talin: tímasparnaður, heildstæðari þekking nemandans, 

auðveldara að koma til móts við þroska og áhuga nemenda og að skólinn 
verði skemmtilegri vinnustaður fyrir alla.  

2.3.1 Áskoranir við samþættingu 

Samþætting námsgreina er hugtak sem getur vafist fyrir kennurum að 

skilgreina. Á ráðstefnu um gildi list- og verkgreina í uppeldi árið 1983 var 

merking hugtaksins samþætting meðal annars rædd. Kennarar á 

ráðstefnunni voru beðnir að skilgreina hugtakið og kom í ljós að þeir voru 

þó nokkurn tíma að átta sig á merkingu hugtaksins. Niðurstöður þeirra voru 

að samþætting væri eitthvað sem einkennist af samstarfi kennara innbyrðis 

og að samþætting væri bara nýtt orð yfir samstarf. Það sem þeim fannst 

einkum standa í vegi fyrir samþættingu var að margir kennarar eru óvanir 

samstarfi, kennarar óttast að slá af faglegum kröfum, mikill tími fer í 

undirbúning og skortur er á hentugum verkefnum og námsgögnum 

(Umræðuhópur: Samþætting, 1983). Skortur á reynslu og skilningur á 

hugtökum hjá kennurum getur dregið úr áhuga eða vilja fyrir samþættingu 

námsgreina. Oft fer meira fyrir umræðu um samþættingu námsgreina 

heldur en framkvæmd í skólastarfinu og talið er að þekkingarskortur á 

aðferðinni sé aðal orsakavaldurinn ásamt „stífri og sundurslitinni 

stundaskrá“ og tímaskorti kennara því samþætting krefst mikils 

undirbúnings (Ása Björk Snorradóttir, 1983, bls. 70). Skiptar skoðanir eru á 

samþættingu námsgreina og þeir sem gagnrýna hana vilja meina að henni 

fylgi mikill hávaði sem komi til vegna þess að nemendur ráði ekki við frjálsa 
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og skapandi vinnu og að agavandamál aukist vegna þess að eftirlit verði 

minna. Ekki er hægt að komast hjá því að það skapist meiri hávaði þar sem 

að nemendur eru meira á ferðinni, tala saman og spyrja bæði kennara og 

aðra nemendur spurninga. Vegna þessa er mikilvægt að undirbúa kennsluna 

vel og ekki síður mikilvægt að kenna nemendum að haga sér í svona 

aðstæðum (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

2.3.2 List- og verkgreinar og samþætting við annað nám  

Kennsla list- og verkmennta hér á landi er á heimsmælikvarða að mati Anne 

Bamford (2011). Hún bendir þó á að efla þurfi og þróa bæði samþættingu 

námsgreina við listgreinar og skapandi starf í skólum með auknum áherslum 

á skapandi kennsluaðferðir í listgreinum en einnig í öðrum greinum 

(Bamford, 2011). Einnig telur hún að eitt af því sem þurfi að bæta er að 

kennarar skuldbindi sig til að taka upp nýjungar til að auka gæði í list- og 

verkgreinum. Bestu hugmyndirnar koma oft þegar fólk með sameiginlegan 

áhuga en þó mismunandi hugsunarhátt vinnur saman í hóp (Bamford 2011). 

Robinson (2009) telur nauðsynlegt að kenna á þennan hátt, kenna 

samvinnu, fjölbreytileika og gagnkvæma miðlun hugmynda. Hann telur 

einnig að þeir skólar sem einblíni aðeins á einstaklinginn sem er í hálfgerðri 

einangrun nýti sér ekki þessa möguleika (Azzam, 2009). Five og Dionisio 

(1996) tala um að brúa bilið sem felst í því að tengja saman námsgreinar, 

tengja námið svo það verði að markvissri heild bæði fyrir nemendur og 

kennara. Þannig vinna allir í sameiningu að því að brúa bilið á milli 
námsgreina (Dionisio og Five, 1996). 

Listir í námi (e. Arts in Education – AiE) er aðferð þar sem listir eru 

notaðar til þess að kenna önnur fög og til að dýpka skilning á fögum. Eins og 

að nota liti eða form úr myndlist til að kenna fög eins og eðlisfræði og 
stærðfræði eða leiklist eða tónlist til að kenna tungumál (Unesco, 2006). 

Kennsla í textílmennt býður upp á marga möguleika til að kynna eða 

styrkja aðra námsþætti úr námskránni. Þó að aðaláherslan ætti vissulega að 

vera á listgreinina sjálfa þá eru margar bóklegar námsgreinar sem geta 

aukið þekkingu nemenda á hinum ýmsum námsgreinum með því að tengja 

það við list- og verkgreinar (Callaway og Kear, 1999). Allir búa yfir skapandi 

eiginleikum og mikilvægt er að skapandi starf sé fyrir alla í skólanum en ekki 

aðeins fáa útvalda, því sköpun er ekki hluti af ákveðnum greinum heldur er 

sköpun í öllu því sem við gerum, í öllum námsgreinum (Azzam, 2009). 

Textílmennt gæti ásamt öðrum list- og verkgreinum lagt sitt af mörkum til 

að vinna í margvíslegum viðfangsefnum í skólastarfi á skapandi hátt. 

Callaway og Kear (1999) benda á að í slíkri vinnu megi ekki einblína einungis 
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á nákvæma námsáætlun eða námsleiðir heldur þurfi einnig að vera til 

staðar jákvætt andrúmsloft á milli nemenda og kennara. Það má ekki 

gleyma að sjálf kennslustofan er einnig mikilvægur þáttur í góðri kennslu og 

að kennarinn á að setja mörkin og búa til sjónrænt örvandi umhverfi fyrir 

nemendur sína (Callaway og Kear, 1999). 

Einn tilgangur listmenntunar er að auka hæfni og þroska nemenda í 

gegnum þá reynslu sem við fáum við það að skapa og skynja (Þorgerður 

Hlöðversdóttir, 2009). Það er mikilvægt að við kennum nemendum þá list 

að njóta, að þeir hafi tíma til að skynja og upplifa heiminn á sinn eigin hátt 

og að þeir njóti þess að sökkva sér ofan í viðfangsefnin. Það er eitt af því 
sem ég tel að önnur fög geti tileinkað sér og lært af textílmennt. 

 

2.4 Samvinna kennara 

Einangrun frá samkennurum gerir kennslustarfið einmanalegt. Algengt er að 

kennari vinni með hóp nemenda og oftast er hefðbundin hlutverkaskipan, 

þar sem kennarinn starfar með hópi ungra nemenda og vinna hans felst 

meðal annars í því að þýða flóknar hugmyndir yfir í mál sem hæfir 

nemendum sem hann kennir (Erla Kristjánsdóttir, 1987). Þessi miklu 

samskipti við unga nemendur sína setur mark á kennara því þessir tveir 

heimar sem þeir lifa í eru mjög ólíkir. Þess ber þó að gæta að ekki er verið 

að gera lítið úr þessum samskiptum milli kennara og nemenda heldur er 

verið að benda á vöntun á samskiptum við fullorðið fólk því tengsl á milli 

nemenda og kennara eru bein og yfirleitt ánægjuleg en tengsl samkennara 
eru oft fjarlæg og óbein (Erla Kristjánsdóttir, 1987).  

Elín G. Ólafsdóttir (2004) segir að hlutverk kennarans sé að færast frá 

miðlun yfir í leiðsögn og þá sé mikilvægt að kennarar stilli saman strengi 

sína og nýti vel mismunandi menntun, reynslu og hæfileika til að bæta 

skólastarfið. Kennarar verða að styðja hver annan og með góðu samstarfi 

skapast sérstakur starfsandi sem gerir kennarastarfið árangursríkara. Það 

sem hvetur til aukinnar samkennslu er fjölbreyttur og getublandaður hópur, 

kennarar bæta hver annan upp, dreifa ábyrgð og skipuleggja nám 

nemendahópsins saman (Elín G. Ólafsdóttir, 2004). Samvinna kennara getur 

verið mjög náin þar sem nánast allt starfið er unnið í teymum, kennsla 

skipulögð þvert á aldurshópa og á milli námsgreina (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 
Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). 

Það vill brenna við að sérgreinakennarar, sérkennarar og aðrir sér-

fræðingar séu einangraðir inni á sínum svæðum, vinni lítið saman og 

samræmi ekki kennslu sína (Ferguson, Hafdís Guðjónsdóttir, Droege, Meyer, 
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Lester og Ralph, 1999). Þessi einangrun sérgreinakennara virðist helst vera 

frá almennum kennurum því textílkennarar, myndmenntakennarar og 

smíðakennarar hafa oftast eitthvað samstarf sín á milli eins og Guðrún 

Helgadóttir (1997) komst að í sinni rannsókn. Það samstarf er þó ekki alltaf 

árekstralaust og áhersla sérgreinakennara á sína námsgrein er helsti 

orsakavaldur þess að samvinna þeirra á milli gengur ekki vel. Samvinna á 

milli bekkjarkennara og sérgreinakennara gengur heldur ekki árekstralaust 

fyrir sig og ein af ástæðunum er að áherslumunur verkefna er í þá átt að 

litið er á textílinn sem ágæta viðbót til að auka fjölbreytni og er meira til 

gamans heldur en að eitthvað nám fari fram í gegnum verkefnin (Guðrún 

Helgadóttir, 1997). 

Til þess að gera nám áhugaverðara og kennsluaðferðir fjölbreyttari þurfa 

kennarar að styðja hver annan og leiðbeina hver öðrum inni á sínu sérsviði 

og vinna saman (Ferguson, Hafdís Guðjónsdóttir, Droege, Meyer, Lester og 

Ralph, 1999). Því sköpun dafnar þar sem fræðigreinar skarast og þegar 

samvinna á milli ólíkra greina, kennara og nemenda er skipulögð með tilliti 

til sveigjanleika og möguleika á fjölþættu samstarfi (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 

Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). 

2.5 Kennsla 

Kennarar þurfa stöðugt að meta starf sitt, hvernig þeir kenna og hvað þeir 

kenna. Áherslan á fjölbreytt nám hefur aukist og þar sem grunnskólar í dag 

eiga að veita öllum nemendum tækifæri til afla sér þekkingar og undirbúa 

þá undir framtíð sem erfitt er að ímynda sér hver er (Ferguson, Hafdís 

Guðjónsdóttir, Droege, Meyer, Lester og Ralph, 1999, Eisner, 2003, Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Við skipulagningu kennslu þurfa kennarar að miða 

við opinbera námskrá, skólanámskrá og dulda námskrá og þar sem ekki er 

síður mikilvægt að taka mið af þeirri skólamenningu sem kennarinn starfar 

við. Skólamenning er það sem tíðkast eða er viðhaft í einstaka skóla, þar er 

farið eftir ákveðnum kennsluháttum og ákveðnar hugmyndir eru ríkjandi 

um nám. Skólamenning litast einnig af því samfélagi sem skólinn er hluti af 

og verður þetta tvennt keimlíkt hvort öðru, það er að segja venjur og hefðir 
berast inn í skólann frá samfélaginu (Hafþór Guðjónsson, 2012). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla í kaflanum Kennsla segir að „Kennsla beinist 

að því að hjálpa nemendum að tileinka sér þekkingu, leikni og jákvætt 

viðhorf og öðlast þannig þá hæfni sem stefnt er að í menntun“ (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 46). 

Hvernig á að kenna? eða hvað á að kenna? eru eflaust spurningar sem 

allir kennarar spyrja sig. Ólíklegt er að ein rétt aðferð sé til við að kenna, 
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heldur þarf sífellt að laga sig að breyttu samfélagi og því að nemendur 

standa sig misvel og þurfa mismunandi námsefni og kennsluaðferðir til að 

læra (Elín G. Ólafsdóttir, 2004). Aðalnámskrá grunnskóla og námsefnið eða 

námsbækur leiðbeinir kennurum og svo er það í höndum kennaranna að 

ákveða hvaða leiðir þeir ætla að fara við að framreiða námsefnið. 

Þeir sem kenna hafa yfirleitt verið að minnsta kosti í sautján ár sem 

nemendur í skóla og hafa að öllum líkindum haft kennara sem þeir hafa litið 

upp til en einnig kennara sem hafa haft lítil áhrif á þá (Lortie, 2002). Þau 

áhrif sem kennarar geta hafa á nemendur sína komu fram í rannsókn Lortie 

(2002). Þegar kennarar voru spurðir um áhrif sem kennarar þeirra höfðu 

haft á þeirra kennslu svöruðu 42% því að þeir gerðu allt til þess að tengja 

sína kennslu við þá kennslu sem þeir höfðu fengið. 16% sögðu að sín 

kennsla væri mjög lík kennslu sem þeir höfðu fengið. Hugsanleg skýring er 

sú að einskonar herminám fari fram þegar nemar fylgjast með kennaranum 

sínum kenna. Einnig segir Lortie (2002) að kennarastarfið sé einstakt að því 

leyti að það er svo til eina starfsgreininn sem börn kynnast eða alast upp 
með og vita að mestu leyti hvað starfið gengur út á og hvernig það fer fram. 

Fullan (2001) telur að breytingar í kennslu fari eftir því hvað kennarinn 

gerir og hugsar. Hann telur að starfið inni í skólum og skólastofum verði 

árangursríkara ef: í fyrsta lagi að hæfileikaríkt fólk er fengið til þess að 

kenna og í öðru lagi ef vinnustaðurinn er skipulagður þannig að hann ýti 

undir eða hvetji til afreka. Þetta tvennt sé samtvinnað hvort öðru og 

vinnustaður sem hvetur til afreka laði að kennara og að þeir haldist lengur á 

sama vinnustað (Fullan, 2001). En hvað hvetur kennara til afreka og hvernig 

er hægt að styðja við bakið á þeim? Ein leið er að hvetja kennara til að 

ígrunda starf sitt og skapa þeim aðstæður til að geta þróað fagmennsku og 

árangur í starfi. Því kennari sem fagmaður vill stöðugt bæta sig með því að 

skoða sig, meta og gagnrýna það sem fram fer í kennslu. Kennari sem vinnur 

þannig lítur á sjálfan sig sem rannsakanda og það gerir hann með því að 

safna gögnum um kennsluna, greina þau, meta og endurmeta kennslu sína 
(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Hinn endanlegi hvati til náms kemur innan frá og kennarinn verður að 

geta kveikt vitsmunalegan áhuga nemandans og miðlað til hans (Dewey, 

2000). Kennarinn þarf að geta vakið hjá nemandanum áhuga á einhverju 

sviði þekkingar eða listar og komið á hreyfingu hjá honum og löngun til þess 

að grennslast fyrir um og uppgötva og ef þessi löngun er til staðar mun 

hugurinn halda áfram (Dewey, 2000). Með kveikju er átt við þá aðferð sem 

kennarinn notar til að hleypa verkefninu af stað (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Kveikjan er einnig ætluð til að leita eftir hugmyndum nemenda og auka 
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þannig ábyrgð þeirra á námi sínu. Þá reynir á að kennaranum takist að smita 

nemendur af áhuga sínum á viðfangsefninu, vekja hjá þeim eftirvæntingu og 
virkilega kveikja í kollinum á nemendum sínum (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

2.6 Kennsluhættir  

Ingvar Sigurgeirsson (1989) framkvæmdi viðamikla rannsókn á kennslu-

háttum á miðstigi grunnskóla á Íslandi árin 1987-1988 og kom meðal annars 

fram að kennsluaðferðir voru fremur einhæfar og að námsbækur stýrðu 

kennslunni. Skrifleg verkefni sem nemendur leystu á eigin spýtur og hver í 

sína bók voru um 50-60% af þeim viðfangsefnum sem nemendur á miðstigi 

fengust við í skólanum. Ingvar (1989) kallar þetta í sinni rannsókn 

færibandavinnu þar sem verkefnum er dælt í nemendur til að halda þeim að 

verki. Margar rannsóknir og kannanir sem hafa verið framkvæmdar á Íslandi 

um kennsluhætti benda í sömu átt. Rannsóknir Ingvars Sigurgeirssonar 

(1996 og 2000), Ingvars Sigurgeirssonar og Sólveigar Karvelsdóttur (1999), 

Ingvars Sigurgeirssonar og Guðrúnar Karlsdóttur (2003) sýna fram á að 

kennsluhættir eru einhæfir og kennsluaðferðir hefðbundnar og að notkun á 

vinnubókum sé mikil í íslenskum skólum og slíkt hið sama hefur komið í ljós 

í nýrri rannsóknum (Hafsteinn Karlsson, 2009, Kristín Jónsdóttir, 2003, 

Ingvar Sigurgeirsson og Sólveig Karvelsdóttir, 1999, Ingvar Sigurgeirsson, 

1996, Ingvar Sigurgeirsson, 1989). Nýjasta rannsóknin er Starfshættir í 

grunnskólum (2011) og benda fyrstu niðurstöður jafnframt í þessa átt að í 

íslenskum skólum séu kennsluhættir frekar hefðbundnir í 7.-10. bekk í 

grunnskóla. 

Í rannsókn sem Hafsteinn Karlsson (2009) gerði í íslenskum og finnskum 

skólum árið 2006-2007 kom fram að ríkjandi kennsluhættir, bæði hjá 

finnsku og íslensku kennurunum voru fremur hefðbundnir, það er að segja 

kennarinn byrjar kennslustundina á smáfyrirlestri og að honum loknum 

vinna nemendur í vinnubókum sínum og að vinnubókakennsla og 

smáfyrirlestrar njóti mestrar hylli íslenskra kennara. Einnig má nefna að 

Hafsteinn komst að þeirri niðurstöðu að íslensku kennararnir láta 

námsbókina stýra kennslunni að mestu leyti og grípa lítið eða sjaldan inn í. 

Að mati Hafsteins veldur óöryggi íslensku kennaranna á stjórnunarhlutverki 

sínu ákveðnu stjórnleysi sem sést best í einhæfum kennsluaðferðum ásamt 

því að kennslubókin stýrir meira námi nemenda en kennarinn. Af þessu 

leiðir að hlutverk nemenda verður fyrst og fremst að leysa verkefni í 
kennslubók (Hafsteinn Karlsson, 2009). 

Viðhorf kennara til náms og kennslu hefur mikið að segja um hvernig 

kennslubækur eru nýttar og hvaða hlutverki þær gegna í námi sem þeir 
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skipuleggja (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). Kennslubækur fyrir kennara og 

kennaranema benda á fjölda kennsluaðferða(Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). 

en raunin virðist þó vera sú að fáar aðferðir eru í raun notaðar innan 
kennslustofunnar (Hafsteinn Karlsson, 2009). 

Niðurstöður áður nefndra rannsókna benda til að í skólum séu notaðir 

einhæfir kennsluhættir. Til þess að breyta þessu hafa skólar tekið þátt í 

þróunarverkefnum eða forgangsverkefnum með það markmið í huga að efla 

til dæmis fjölbreytta kennsluhætti (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, Lilja M. 

Jónsdóttir, 2007). Í rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2004) á skólaþróun unnu 

kennarar að forgangsverkefni á sviði kennsluhátta og starfsþróunar 

kennara. Var hún gerð með þeim hætti að kennarar sóttu námskeið og 

fengu bæði hóp- og einstaklingsráðgjöf til að aðstoða þá við að tileinka sér 

nýja starfshætti. Ávinningur af þessu verkefni fyrir kennara var sá að 

samræður þeirra urðu faglegar, þeir ræddu við fleiri samstarfsmenn en þeir 

höfðu gert áður, kennsluhugtök urðu skýr og kennarar upplifðu sig sem 

sérfræðinga í sínu starfi. Meirihluti kennara taldi að forgangsverkefni 

skólanna hefðu haft áhrif á störf þeirra og þeir höfðu aukið fjölbreytni í 

kennsluháttum (Rúnar Sigþórsson, 2004). Rannsakendur komust að því 

hversu mikilvægt það væri að innan skólans hefðu allir sameiginlega sýn, að 

það væri skýr forysta og góð samvinna þegar kennarar stæðu frammi fyrir 

krefjandi viðfangsefnum í kennslustofum. Einnig kom fram að mörgum 

kennurum reynist erfitt að stíga skref til raunverulegra breytinga í 

kennslustofunni og árangur verkefnisins reyndist taka lengri tíma en reiknað 

var með (Rúnar Sigþórsson, 2004).  

Ingvar Sigurgeirsson (2005) og Lilja M. Jónsdóttir (2007) hafa tekið að sér 

að vinna að þróunarverkefnum með grunnskólum, meðal annars til að efla 

fjölbreytni í kennsluháttum og einstaklingsmiðað nám. Þróunarverkefnið í 

Melaskóla sem Ingvar (2005) vann í samvinnu við stjórnendur og kennara 

skólans samanstóð af nokkrum fyrirlestrum og síðan voru samvinnuhópar 

skipaðir og skiptu list- og verkgreinakennarar sér á milli hópanna. Að mati 

Ingvars (2005) gekk þetta þróunarverkefni vel og kennurum tóks að auka 

skapandi starf og í mörgum verkefnum var áherslan á samþættingu 

bóklegra námsgreina. Stjórnendur og kennarar töldu afar gagnlegt að geta 

rætt saman um verkefnin sín á svokölluðum „innanhúsráðstefnum“ þar sem 

hóparnir kynntu niðurstöður sínar (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Þróunar-

verkefni sem eru unnin inni í skólanum í samstarfi við skólastjórnendur og 

kennara hafa oft tekist vel. Verkefnin hafa orðið til þess að kennarar nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir sem hafa leitt til þess að þeir geta komið betur 
til móts við einstaklingsmiðaðar þarfir nemenda (Lilja M. Jónsdóttir, 2007). 
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2.7 Kennaramenntun  

Í þessum kafla verðu fjallað um kennaramenntun og nokkrar rannsóknir 

sem hafa verið gerðar á kennaramenntun. Guðmundur Finnbogason (1994) 

segir að kennari verði að fá sérstakan undirbúning fyrir starf sitt, því það að 

kenna er list sem verður að læra ekki síður en aðrar listir. Til þess að geta 

kennt verður kennarinn í fyrst lagi að kunna það sem kenna á og að kunna 

að kenna öðrum það (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 31). Kennari er í 

lykilhlutverki við að mennta æskuna og búa þau undir virka þátttöku í æ 
flóknara samfélagi á tímum hnattvæðingar(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

2.7.1 Menntun kennara á Íslandi  

Orðið „menntun“ er samstofna við orðið „maður“, og að menntast ætti því 

að þýða að „verða að manni“, verða þannig að allar eigindir manneðlisins 

nái hæfilegum þroska (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 31). Ólafur 

Proppé (1992) segir að menntun þýði ekki endilega það að vita mikið eða að 

vera einstaklega fróður heldur það að vera leitandi. Í skólum landsins starfar 

fólk sem hefur undirbúið sig sértaklega við að mennta og koma nemendum 
til  þroska (Ólafur Proppé, 1992). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á kennaramenntun og 

kennarastarfinu og hafa þær fært okkur þekkingu á hvernig hægt er að 

bæta kennslu og aðlaga kennarastarfið breyttum tímum og áherslum sem 

óhjákvæmilega verða í samfélaginu. Markmið kennaranáms er meðal 

annars að þroska með nemendum sterka fagvitund og skilning á eðli 

starfsins (Hafdís Ingvarsdóttir, 2002). Listfræðsla eða listkennsla þarfnast vel 

þjálfaðra listgreinakennara og almennra kennara og samkvæmt skýrslu 
Unesco þarf að huga að þessum tveimur atriðum: 

Veita kennurum, listamönnum og öðrum sem málið varðar 

nauðsynlega aðstöðu og menntun. Skapandi nám krefst 

skapandi kennslu. Hvetja til skapandi samstarfs og samvinnu á 

öllum sviðum milli ráðuneyta, menntastofnana, kennara, 

listageirans, vísindasamfélagsins og almannasamtaka (Unesco, 

2006, bls. 8). 

Niðurstaða rannsóknar Lilju M. Jónsdóttur (2005) á nýútskrifuðum 

kennurum leiddi í ljós að meirihluti þeirra taldi að kennaranámið hafi verið 

góður almennur undirbúningur fyrir kennarastarfið. Einnig kom það fram að 

það sem nýttist þeim best úr kennaranáminu var ýmislegt sem tengist 
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hagnýtri kennslufræði eins og að vinna saman í hóp og allt sem tengdist 

vettvangsnámi þeirra (Lilja M. Jónsdóttir, 2005). 

Eisner (1998) heldur því fram að kennaramenntun geti undirbúið 

kennaranemann undir uppeldislega kunnáttu (e. connoisseurship) og 

uppeldislega gagnrýni (e. criticism). Uppeldisleg kunnátta er listin að meta 

og gera greinarmun á einhverju sem óvanur skilur ekki og getur ekki greint 

mun á, að skilja nákvæmlega hvað kennari er að gera í skólastofunni, hvaða 

aðferð hann notar og hvað hann er að hugsa þegar hann miðlar 

upplýsingum til nemenda sinna. Uppeldisleg gagnrýni er þá að miðla þessari 

sérhæfðu þekkingu í tungumál sem fær aðra til að sjá og skilja. 

Kennaramenntunin getur undirbúið kennaranemana undir uppeldislega 

kunnáttu og gagnrýni og að geta notað þessi vinnubrögð í kennslu sinni sem 

er gagnleg til að skilja og meta hvað er að gerast og hvernig hægt sé að 

bæta kennsluna. Ef kennaranemi lærir að meta störf sín þá hjálpar það 

óneitanlega þegar í kennslustofuna er komið þar sem þeir þurfa að nýta 

sína þekkingu (Guðrún Geirsdóttir, Guðrún Helgadóttir og Ingólfur Ásgeir 
Jóhannesson, 1998). 

Í rannsókn Bamford (2011) um listgreinamenntun á Íslandi kom fram að 

starfandi kennarar höfðu miklar áhyggjur af menntun nýútskrifaðra kennara 

og að þeir telji að beint samband sé á milli kennaramenntunar og þess sem 

fari fram í kennslustofunni. Þeim fannst að margir kennarar útskrifist með 

allt of litla þekkingu og færni í greininni sinni til að geta náð góðum árangri 

sem listgreinakennarar. En þó að þessar áhyggjur væru til staðar þá komu 
einnig fram fjölmörg dæmi um úrvals kennsluhætti (Bambord, 2011). 

2.8 List- og verkgreinar 

Fáar íslenskar rannsóknir eru til um nám og kennslu í list- og verkgreinum. 

Þó má nefna rannsókn sem var gerð árin 2008-2009 á umfangi og gæðum 

list- og menningarfræðslu á Íslandi bæði í formlega og óformlega skóla-

kerfinu (Bamford, 2011). Kom í ljós að listfræðsla á Íslandi er mjög góð á 

alþjóðlegan mælikvarða og að menntakerfið þroskar færni og þekkingu í 

einstökum listgreinum, sértaklega í sjónlistum og textíl. Skólar á Íslandi eru 

vel búnir og vel skipulagðir og eru listgreinakennarar almennt ánægðir með 

vel útbúnar listgreinastofur en sumir kennararnir töldu að stofurnar þeirra 

einangruðu þær frá öðrum kennurum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu 

meðal annars í ljós að öflug listgreinakennsla og skapandi kennsluhættir 

þurfa að vera til staðar í grunnskólum. Auka þarf skapandi starf og skapandi 

kennsluaðferðir í kennslu listgreina. Einnig þarf að auka áherslu á að 

samþætta skapandi kennsluhætti þvert á allar námsgreinar. Það vantar 
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töluvert upp á sjálfsöryggi nemenda þegar kemur að því að kynna eða fjalla 

um listiðkun þeirra og auka þarf sýningar á verkefnum nemenda. Listgreina-

kennarar eru almennt mjög færir og voru mörg dæmi um afburða 

listkennslu. Í rannsókninni kom þó fram að of litlum tíma væri varið í listir í 

kennaramenntun og að of margir kennara útskrifuðust með allt of litla færni 

og þekkingu til þess að geta orðið góðir fagkennarar í listgreinum (Bamford, 
2011). 

Rannsóknarverkefni um kennsluhætti í íslenskum skólum, Starfshættir í 

grunnskólum 2009-2011, er í vinnslu og er meginmarkmið þess að veita 

innsýn inn í starfshætti í íslenskum grunnskólum og í því er leitast við að 

varpa ljósi á námsumhverfi, nám nemenda, hlutverk kennara og skipulag 

skóla (Rannsóknarstofa um þróun skólastarfs, e.d, Helga Stefánsdóttir, 

2012). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á starfsháttum í 

grunnskólum sem ná yfir eins breiðan grunn þar sem skólastarf er skoðað 

heildstætt. Hópur kennara úr list- og verkgreinum á háskólastigi vann náið 

með rannsóknarhópnum við að skoða starfshætti í list- og verkgreinum. Þær 

greinar sem falla undir list- og verkgreinar í skýrslunni eru dans, 

heimilisfræði, íþróttir, leiklist, myndmennt, smíði/hönnun, textílmennt og 

tónmennt. Vonast er til þess að niðurstöður geti varpað ljósi á þróun 

greinanna, kennaranám og námsumhverfi í þeirra (Starfshættir í list- og 

verkgreinum, e.d). Enn er verið að vinna úr gögnum og eru fyrstu skýrslur að 

líta dagsins ljós, svo sem skýrsla Helgu Stefánsdóttur (2012), Kristínar Á. 
Ólafsdóttur (2011) og Sigrúnar Guðmundsóttur (2012). 

Helga Stefánsdóttir (2012) hefur birt niðurstöður um viðhorf nemenda, 

kennara, foreldra og stjórnenda til náms í list- og verkgreinum og hvort 

kennsla þeirra eigi fyrst og fremst að vera í höndum list- og 

verkgreinakennara. Helstu niðurstöður eru þær að fagmenntaðir 

sérkennarar kenna yfirleitt list- og verkgreinar og telja þeir að list- og 

verkgreinar séu námsgrein sem eigi að leggja áherslu á (Helga Stefánsdóttir, 
2012). 

Kristín Á. Ólafsdóttir (2011) greindi meðal annars niðurstöður um 

hvernig viðmið aðalnámskrár grunnskóla séu uppfyllt og kom í ljós að 

þessum viðmiðum er ekki að fullu mætt í skólunum. Rúmlega helmingur list- 

og verkgreinakennara sem svaraði spurningakönnuninni sagðist styðjast við 

aðalnámskrá við undirbúning kennslu að hausti eða 59% en aftur á móti 

styðjast 76% almennra kennara við aðalnámskrá. Talið er að list- og 

verkgreinakennarar fari eigin leiðir í kennslu og þrói eigin námskrá en 

vísbendingar um þetta hafa einnig komið fram í rannsókn Guðrúnar 

Helgadóttur (1989). Einnig kom fram að list- og verkgreinakennarar fara yfir 
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markmið aðalnámskrár og reyna eftir fullum mætti að gæta að fjölbreytni 

en þeir töldu að engin leið væri að reyna að ná öllum markmiðunum. Þeir 

hafna frekar og velja það sem gagnast best og sé raunhæft út frá tímanum 

sem nemendum er ætlað í greinunum. Kennararnir sögðust einnig leggja 

frekar áherslu á verklegan þátt greinanna heldur en þann bóklega. 

Kennararnir töldu að verklegir þættir kæmu betur til móts við þarfir 

nemenda og hefur þar áhrif á að kennarar skynjuðu mikið óþol nemenda 

gagnvart bóklegu námi í skólanum (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2011). 

Niðurstöður Sigrúnar Guðmundsdóttur (2012) sýndu að almennir 

kennarar leita eftir samstarfi eða tengingu við list- og verkgreinakennara en 

munur er þó á milli faggreina: 

 27% almennra kennara leita eftir því að eiga í samstarfi við 
tónmenntakennara. 

 16-17% almennra kennara leita til íþrótta- og myndmenntakennara. 

 13-14% leita til textílmennta-, hönnunar- og smíða-  og 
heimilisfræðikennara.  

 7% af almennum kennurum leita til leiklistarkennara. 

Einnig kom fram að 85% kennara telja að samstarf við list- og verkgreinar 

sé mjög mikilvægt, 13% mikilvægt og 2% frekar mikilvægt. Kennarar vilja 

samstarf og telja það vera mjög mikilvægt að hafa samstarf bæði á milli list- 

og verkgreinakennara innbyrðis sem og við almenna kennara. 

Mynd 1. Samstarf list- og verkgreinakennara við aðra list- og 
verkgreinakennara (Sigrún Guðmundsdóttir, 2012) 
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Niðurstöður um samstarf list- og verkgreinakennara (mynd 1) sýna að 

fremur lítil samvinna fari fram þeirra á milli. Meirihluti listgreinakennara 

eða 34 svara því að nánast engin samvinna sé og aðeins 18 kennarar segja 

að samstarf sé daglega eða nokkrum sinnum í viku (Sigrún Guðmundsdóttir, 

2012). 

Brynjar Ólafsson (2009) gerði rannsóknina Staða handmennta í grunn-

skólum, þar sem athyglinni er aðallega beint að hönnun og smíði. Í niður-

stöðum hans kemur fram að einstaklingsmiðað nám sé ekki síður mikilvægt 

í list- og verkgreinum en bóklegum greinum. Auk þess að öflug list- og 

vergreinakennsla sé mikilvæg í einstaklingsmiðuðu námi og að auka þurfi 

þau áhrif sem nemendur geta haft á námsframvindu og verkefnaval í list- og 

verkgreinum. Vegna hinnar miklu hneigðar til bóknáms í grunnskólanum 

telur Brynjar mikilvægt að list- og verkgreinar myndi nokkurs konar 

mótvægi við hið bóklega nám og stuðli að fjölbreytni í skólastarfi. Þannig 

komi þær til móts við þarfir og áhuga margra nemenda (Brynjar Ólafsson, 
2009). 

Í skýrslunni Vegvísir fyrir listfræðslu (Unesco, 2006) sem segir frá 

niðurstöðu heimsráðstefnu um listfræðslu kemur fram að á mörgum 

stöðum í heiminum sé skortur á rannsóknum um listfræðslu. Niðurstaða og 

tillögur þátttakenda á heimsráðstefnunni voru meðal annars þær að listir 

hafa margþætt hlutverk, þær þroska vitsmunalega og félagslega færni og 

stuðla að frjórri og skapandi hugsun. Auk þess sé það réttur hvers barns að 

fá tækifæri til að þroska fagurskyn sitt og sköpunarmátt í gegnum 

listfræðslu (Unesco, 2006). 

2.8.1 Kennsla í list- og verkgreinum 

Menntun í list- og verkgreinum snýst ekki eingöngu um verkkunnáttu heldur 

einnig að kunna að nota hana, geta yfirfært hana á önnur verkefni, önnur 

fög og ekki síst inn í þann menningarheim sem við búum í (Bamford, 2011). 

Kennsla í listum byggist ekki eingöngu á því að kenna börnum ákveðna 

verkfærni eða verkkunnáttu heldur einnig tungumál listarinnar, því ekki 

munu allir velja það að verða hönnuðir en þeir geta þrátt fyrir það tjáð sig 

um list og hönnun vegna þess listnáms sem þeir fengu í grunnskólanum, því 
list er öflugt samskiptaform (Bamford, 2011). 

Í rannsókn Sigríðar Pétursdóttur (2007) skoðaði hún vettvangsnám 

almennt en einnig skoðaði hún vettvangsnám kennaranema í textílmennt 

og kom fram að nemendum fannst þeir ekki kunna nógu vel hvernig þeir 

ættu að kenna textílmennt og þeim fannst einnig að þeir kynnu ekki nóg í 

faginu. Nemar í öllum list- og verkgreinum bentu á að kennslufræði 
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greinanna sé ekki gert nógu hátt undir höfði og þeim fannst þeir ekki hafa 

næga verkkunnáttu í faginu eftir námið (Sigríður Pétursdóttir, 2007). 

Sigríður (2007) bendir á athyglisverðan punkt í rannsókn sinni sem gæti 

verið hluti ástæðu þess að kennaranemendum í list- og verkgreinum finnst 

þeir ekki hafa nægjanlega kunnáttu í fagi sínu, en það er að ekki eru gerðar 

forkröfur um lágmarkskunnáttu kennaranema sem velja list- og verkgreinar 

sem kjörsviðsgrein nema í tónmennt. Í mörgum tilvikum hafa þeir sem velja 

list- og verkgreinar ekki stundað neitt nám í kjörsviðsgreinum sínum síðan 
þeir sjálfir voru í grunnskóla (Sigríður Pétursdóttir, 2007). 

Í skýrslu Unesco, Vegvísir fyrir listfræðslu (2006), kemur fram að 

menntun listgreinakennara í heiminum þarf að vera umfangsmeiri en svo að 

einungis sé kennd ákveðna færni, aðferðir eða hvernig eigi að koma á 

framfæri ákveðinni þekkingu. Menntunin á að stuðla að þekkingu úr fleiri en 

einni listgrein og í vönduðu listgreinanámi eiga kennarar að ná færni í til 

dæmis aðferðafræði í þverfaglegri kennslu í listum og í gegnum listir, 
listrænni tjáningu og fleiru (Unesco, 2006). 

2.8.2 Textílmennt 

Þegar bók Guðmundar Finnbogasonar, Lýðmenntun, kom út árið 1903 

markaði hún tímamót í íslenskri alþýðufræðslu (Guðmundur Finnbogason, 

1994). Þar gerir Guðmundur grein fyrir skilningi sínum á menntahugtakinu 

sem er að „efla alla þá hæfileika sem hver og einn býr yfir og verða þannig 

að allar eigindir manneðlisins nái hæfilegum þroska“ (Guðmundur 
Finnbogason, 1994, bls. 10).  

Barnaskólinn á Akureyri var fyrstur til að taka upp kennslu í handavinnu 

og barðist Halldóra Bjarnadóttir (1919) fyrir því að handavinna yrði gerð að 

skyldunámsgrein í öllum barnaskólum landsins. Hún réttlætir námsgreinina í 

Hlín árið 1919 og segir: „Hún æfir jafnframt hug og hönd nemandans, vekur 

eftirtekt hans og umhugsun á verklegum störfum“(Halldóra Bjarnadóttir, 

1919, bls.29). Halldóra segir einnig í grein sinni að nám barna verði ekki eins 

einhæft ef nemendur fá bæði bóknám og verknám og að margir nemendur 

eru ekki mikið fyrir bókina og „taka því handavinnunni fegins hendi“. Einnig 

þroskar handavinna smekk barna og fegurðartilfinningu (Halldóra 

Bjarnadóttir, 1919, bls. 29). Halldóra hélt áfram að berjast fyrir því að 

handmennt yrði gerð að skyldugrein í grunnskólum. Hún sendi tillögur til 

fræðslumálastjóra um mikilvægi þess að handavinna yrði tekin upp sem 

námsgrein í barnaskólum fyrir drengi og stúlkur. Halldóra segir einnig í 

erindi sínu að með því að gera námsgreinina að skyldugrein fengi hún meiri 

virðingu í meðvitund barna og heimilanna. Halldóra réttlætir námsgreinina 
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með því að vísa til hvernig leysa skuli vandamál eins og plássleysi í skólum 

og áhaldaskort með því að koma með tillögur að úrlausnum og verkefna-

hugmyndir (Halldóra Bjarnadóttir, 1929). Halldóra (1931) sendir stjórn 

Kennarasambands Íslands tillögur um úrbætur í handavinnukennslu í 

barnaskólum. Hún leggur til að kennaraþing kjósi nefnd sem geti unnið að 

gerð námskrár fyrir kaupstaði og sveitarfélög. Á þessum tíma er þó farið að 

kenna handmennt í skólum og er hún talin vera sjálfsögð námsgrein í 

barnaskólum en það vantar heildstæð markmið frá fræðslumálastjórn 

landsins því eins og Halldóra segir „hjer ríkir hinn mesti glundroði, sem ekki 

er þessari góðu námsgrein samboðin, og sem ekki má svo búin standa“ 

(Halldóra Bjarnadóttir, 1931, bls. 59). 

Formleg námskrá fyrir handavinnu kom loks út árið 1936 og var henni 

skipt í tvær kynbundnar greinar; handavinnu stúlkna og handavinnu 

drengja. Þessi kynjaskipting námsgreinarinnar helst óbreytt í fjörutíu ár. 

Miklar breytingar hafa verið gerðar á námskrá handmennta síðan þá, árið 

1977 var greinin ekki lengur kynbundin og kennslustundir fækka um 

helming og áhersla er lögð á sköpunarþátt og samþætting námsgreina við 

list- og verkgreinar (Arngunnur Sigurþórsdóttir, 2011). 

Fagið hefur verið kallað handavinna, hannyrðir og handmennt í 

námskrám til ársins 1999. Tillaga um breytingu á nafni greinarinnar kom frá 

þáverandi kennurum textíldeildar Kennaraháskóla Íslands og var rökstudd 

með því að eldri heiti yfir greinina væru ekki nógu lýsandi fyrir hana og að 

textíll væri viðurkennt alþjóðlegt tökuorð í íslenskri tungu sem fellur að 

íslensku beygingarkerfi. Textíll er lýsandi fyrir innihald námsgreinarinnar og 

nær yfir hluti sem gerðir eru úr vefjarefni, þræði og þráðavinnu. Tillagan 

fékk góðan hljómgrunn í menntamálaráðuneytinu og þótti viðeigandi að 

breytingin færi inn í námskrána sem var í smíðum árið 1999 (Arngunnur 
Sigurþórsdóttir, munnleg heimild 15. apríl 2013).  

Ný aðalnámskrá kom út árið 2013 og er meðal annars búið að 

endurskoða námsmarkmið list- og verkgreina og kemur þar fram að 

textílmennt sé yfirgripsmikil námsgrein þar sem áhersla er á hönnun og 

handverk en einnig þurfi að þjálfa verkfærni hjá nemendum. Því textílnám 

byggist meðal annars á þekkingaröflun, hugmyndavinnu og sköpun þar sem 

nemendur er hvattir til að vinna með efni og áhöld á sjálfstæðan hátt. 

Einnig eigi að leggja áherslu á að nemendur læri að nota fjölbreyttar 

aðferðir því í textílnámi fá nemendur tækifæri til að þroska samhæfingu 

hugar og handar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Eins og sjá 

má er enn lögð áhersla á að þroska samhæfingu hugar og handar eins og 

Halldóra Bjarnadóttir (1919) lagði áherslu á í grein sinni í Hlín. 
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Í dag sjá sveitarfélögin um rekstur grunnskóla og í grunnskólalögum segir 

að lágmarksbúnaður eigi að vera í grunnskólum sveitarfélaga (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008, e.d.). Ekki er tekið fram hver þessi búnaður eigi að 

vera og í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er einungis tekið fram að aðstaða 

og þekking eigi að vera til staðar í grunnskólum til þess að kenna 

textílmennt með viðeigandi tækjum (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013). Í rannsókn Guðrúnar Helgadóttur (1997) komst hún að 

því að barátta sérgreinakennara við skólayfirvöld vegna efniskaupa og 

aðstöðu í kennslustofum hefur áhrif á hvernig kennarar skipuleggja kennslu. 

Þessi barátta sérgreinakennara auðkennir ekki einungis baráttu þeirra við 

að bæta vinnuaðstöðu nemenda og kennara, heldur einnig námskrárgerð 

þeirra og hefur hún þá mikið að segja hvernig þeir upplifa námsgrein sína og 
réttlætingu hennar innan skólans (Guðrún Helgadóttir, 1997). 

Aðrir þættir hafa orðið til sem styrkja listgreinar, þar með talda 

textílmennt, svo sem samtök og félög sem stefna að eflingu greinarinnar. 

Félag textílkennara hefur starfað síðan árið 1955 og er fagfélag kennara sem 

kenna textílmennt. Tilgangur félagsins er meðal annars að beita sér fyrir 

sterkri stöðu textílmenntar inni í grunnskólum og stuðla að aukinni 

fagþekkingu félagsmanna (Kennarasamband Íslands, 2013). Halldóra (1931) 
barðist fyrir því að námsgreinin fengi pláss í námi barna sem að lokum tókst. 

Tilgangur listmenntunar er að auka hæfni og þroska nemenda í gegnum 

þá reynslu sem við fáum við það að skapa og skynja (Þorgerður 

Hlöðversdóttir, 2009). Í gegnum listina lærum við að sjá það sem við 

hefðum annars ekki tekið eftir, finnum fyrir því sem annars hefði ekki snert 

okkur og tileinkað okkur listrænan hugsunarhátt sem leiðir til endur-

sköpunar á okkur sjálfum (Eisner, 2002). 

2.8.3 Lotukerfið eða smiðjur 

Á síðustu árum hefur lotukerfið orðið vinsælt í skipulagningu list- og 

verkgreina. Í lotu er fengist við eitthvað viðfangsefni samfellt eða án þess að 

taka hlé (Arngunnur Sigurþórsdóttir, 2011). Í lotukerfi eða smiðjum er sama 

námsgrein kennd í sex eða átta vikur í einu, þá er nemandinn samfleytt í 

sömu námsgreininni þrisvar í viku, tvo tíma í senn. Öllum árganginum er 

skipt í hópa sem fara í list- og verkgreinar eða aðrar sérgreinar. Hér verður 

ýmist notast við orðið lotukerfi eða smiðjur þar sem skilgreiningin á þessu 
tvennu er sú sama. 

Arngunnur Sigurþórsdóttir (2011) gerði rannsókn sem nefnist 

Textílmennt kennd í lotukerfi. Niðurstöður rannsóknarinnar eru að þrjár 

algengustu námsgreinar sem kenndar eru í lotukerfi eru hönnun og smíði, 
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myndlist og textílmennt og algengara er að kenna mið- og yngra stigi í 

lotukerfi. Kennarar í rannsókn hennar töldu meðal annars að lotukerfið 

opnaði möguleika á að stækka nemendahópa með því að blanda heilum 

árgangi saman í hópaskiptingu, og gæfi það nemendum tækifæri á að 

kynnast fleiri nemendum. Flestir kennarar vildu kenna fagið í lotukerfi og 

höfðu þeir flestir reynslu af því að kenna í hefðbundnu annakerfi 
(Arngunnur Sigurþórsdóttir, 2011). 

Ekki voru allir kennarar sammála um hvort lotukerfið gæfi svigrúm til 

samþættingar bóklegra námsgreina við textílmennt. Töldu 34% textíl-

kennara að mikið svigrúm væri til samþættingar, 30% töldu að það væri lítið 

svigrúm og 23% sögðu að námsgreinar væru ekki samþættar í lotukerfinu. 

Aðeins 9% kennaranna svöruðu að mikið svigrúm væri til að samþætta 

námsgreinar (Arngunnur Sigurþórsdóttir, 2011). Þegar spurt var um helstu 

kosti þess að kenna textílmennt í lotukerfi, svöruðu 68% að það væri 

skilvirkt nám, 62% nefndu góða samfellu í námi, og 60% að það sé auðvelt 
að kenna nemendum í skorpum (Arngunnur Sigurþórsdóttir, 2011).  

2.9 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um kennslu, menntun og kennsluhætti. Farið var 

yfir mikilvægi þess að kenna á fjölbreyttan hátt meðal annars til að koma til 

móts við nemendur og auka flæði á milli námsgreina. Með tilkomu 

Aðalnámskrár 2011 voru kynntir sex grunnþættir sem mynda kjarna nýrrar 

menntastefnu sem hefur það hlutverk að skapa samfellu í skólum og er 

sköpun einn af þessum grunnþáttum sem eiga að endurspeglast í daglegum 
verkefnum nemenda og kennara. 

Rætt var um samþættingu námsgreina sem er kennsluskipulag sem gefur 

kennurum tækifæri til að fella niður veggi sem umliggja námsgreinar bæði 

bóklegar og verklegar og hægt er að taka tillit til ólíkra þarfa og getu 

nemenda. Fjallað var um hvernig samvinna kennara getur rofið einangrun 

þeirra og þeir nýtt sér mismunandi menntun, reynslu og hæfileika sem leiðir 

til árangursríkara skólastarfs. Með áherslu á samvinnu almennra og 

sérgreinakennara getur sköpun dafnað og fjölbreyttar kennsluaðferðir litið 

dagsins ljós. Fjallað var um kennslu og hvernig kennarar kenna í samfélagi 

sem er stöðugt að breytast og að hægt er að hvetja kennara til að ígrunda 

starf sitt og vinna af fagmennsku. Kennsluhættir í grunnskólum virðast vera 

hefðbundnir og notkun vinnubóka stór þáttur í kennslu nemenda. Þátttaka í 

þróunar- eða forgangsverkefnum hefur leitt til þess að kennarar hafa breytt 
kennsluháttum og tileinkað sér nýjar kennsluaðferðir. 
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Kennaramenntun er ætlað að undirbúa kennara undir það mikilvæga og 

ábyrgðarfulla starf að mennta og koma nemendum til þroska. Markmið 

kennaramenntunarinnar er að þroska með nemendum fagvitund, skilning á 

eðli starfsins og góðan almennan undirbúning fyrir kennarastarfið. 

Listgreinakennarar eru almennt mjög færir kennarar á Íslandi en þeir þurfa 

að bæta skapandi nám og auka samstarf bæði við aðra listgreinakennara 

sem og almenna kennara til þess að auka fjölbreytni í námi nemenda og það 

sem er ekki síður mikilvægt til að rjúfa einangrun sérgreinakennara. 

Námskrá fyrir handavinnu kom út árið 1936 og var skipt í tvær kynbundnar 

greinar, handavinnu stúlkna og handavinnu drengja og breytist það ekki fyrr 

en 40 árum seinna. Kennsla í listgreinum hér á landi er á heimsmælikvarða 

en efla þarf þó skapandi starf og skapandi kennsluaðferðir í listgreinum sem 

og öðrum námsgreinum. Nám í gegnum listir er aðferð sem hægt er að nota 

til að dýpka skilning nemenda í öðrum fögum og býður upp á marga 

möguleika til að styrkja ýmsa námsþætti. Því í gegnum listina lærum við að 

sjá og upplifa aðra hluti því tilgangur listmenntunar er að auka hæfni og 

þroska nemendur í gegnum þá reynslu sem við fáum við það að skapa og 
skynja. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í kaflanum er greint frá þeirri aðferð sem notuð var í rannsókninni og vali á 

viðmælendum. Ákveðið var að nota eigindlega rannsóknaraðferð vegna 

þess að þannig taldi ég að hægt væri að ná marktækustum upplýsingum 

miðað við rannsóknarspurningarnar. Eigindleg rannsókn er félagsleg athöfn 

og rannsakandinn og þátttakendur mynda tengsl sín á milli og úr verður 

samtal á milli einstaklinga. Munurinn á eigindlegum og megindlegum 

aðferðum er þessi nánd og dýpt sem oft myndast á milli viðmælanda og 

rannsakanda sem misferst þegar þátttakandi merkir við fyrirfram ákveðin 

svör í spurningakönnun (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Slíkri nánd og dýpri 

skilningi vildi ég ná fram í minni rannsókn.  

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er eigindleg en slíkar rannsóknir ganga út á það að skoða 

hlutina eins og þeir koma fyrir, það er í sínu náttúrulega umhverfi, ræða við 

einstaklinga um ákveðið efni eða rannsaka einstaklinga sem hafa reynslu af 

ákveðnu fyrirbæri (Lichtman, 2012). Eigindlegar rannsóknir eru huglægar, 

það er kafað djúpt og talað við fáa frekar en marga. Markmið eigindlegra 

rannsókna er ekki að alhæfa um þýði út frá úrtaki eins og í megindlegum 

rannsóknum heldur frekar að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu og 

upplifun einstaklinga á því sem er skoðað hverju sinni, þar sem áherslan er á 

upplifun og skoðanir viðmælenda (Lichtman, 2012, Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Viðtöl eru ein aðferð til þess að afla gagna í eigindlegri rannsókn og 

þar sem gagna er aflað með beinum orðaskiptum á milli rannsakanda og 

viðmælenda. Það má segja að viðtölin séu félagsleg athöfn á milli 

rannsakandans og viðmælandans sem endurspeglar margskonar og flókið 

samspil hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Oft á tíðum sameinar rannsakandinn fleiri en eina aðferð við öflun gagna og 

var það gert í þessari rannsókn þar sem tekin voru viðtöl og gerð 

vettvangsathugun. Í vettvangsathugunum er gögnum aflað með því að 

fylgjast með fólki í þeirra daglega umhverfi til þess að hjálpa rannsakanda 

að skilja oft á tímum flókin samskipti og hegðun ákveðins hóps (Lichtman, 
2012). 

3.2 Val á viðmælendum 

Við val á skóla var notast við hentugleikaúrtak og var valinn skóli sem 

rannsakandi þekkir til sem er á höfuðborgarsvæðinu og er með áherslur og 

skipulag sem líklegt er að styðji samþættingu, samvinnu og skapandi 
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skólastarf. Skólinn leggur áherslu á list- og verknám, samþættingu 

námsgreina og samvinnu kennara og allt nám nemenda fer fram í opnu 

skólarými. Þegar unnið er í opnu skólarými er hver árgangur á einu stóru 

svæði. Árganginum er skipt í bekki og er hver með sinn umsjónarkennara. 

Algengt er að þrír til fimm kennarar kenni sínum umsjónarbekk á sama 

svæðinu. 

Byrjað var á því að hafa samband við skólastjóra skólans um þátttöku 

skólans í rannsókninni. Þegar hann gaf samþykki sitt hafði ég samband við 

textílkennara skólans sem benti mér á fleiri viðmælendur sem höfðu 

grunnmenntun sem textílkennarar en störfuðu sem bekkjarkennarar og 

kenndu allir einhverja textílmennt. Ég fór síðan í skólann í þeim tilgangi að 

hitta og tala við þessa kennara og spyrja þá hvort ég mætti taka viðtal vegna 

rannsóknarinnar. Ég gaf þeim kost á því að svara mér seinna ef þeir væru 

ekki vissar og jafnvel senda mér tölvupóst. Mér fannst það persónulegra að 

fara og kynna mig fyrir þeim og það gaf mér einnig tækifæri til að festa 

tímasetningu fyrir viðtalið ef þær samþykktu á staðnum. Viðtölin fóru öll 

fram í skólanum annaðhvort í fundarherbergi, kennslustofu eða vinnu-

herbergi kennara. Viðtölin voru öll tekin upp með leyfi viðmælenda og 
skriflegu samþykki þeirra. 

Samkvæmt sjálfræðisreglu (e. the principle of respect for autonomy) 

þurfa viðmælendur að gefa samþykki sitt af fúsum og frjálsum vilja og 

vitandi hvað það er sem þeir eru að samþykkja (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Þeir fá einnig að vita hverjir standa að rannsókninni og í hvaða tilgangi hún 

er gerð, í hverju þátttakan felst og á hvaða tíma áætlað er að hún fari fram, 

hvernig farið verði með persónugreinanlegar upplýsingar í rannsókninni og 

með hvaða hætti niðurstöður úr henni verða birtar (Sigurður Kristinsson, 

2003, Lichtman, 2012). Var það gert með því að segja kennurunum frá 

rannsókninni, hvers vegna ég væri að gera hana og hvað væri gert við 

gögnin eftir að henni líkur og að lokum skrifuðu þær undir upplýst samþykki 

sitt (sjá í viðauka) um þátttöku sína í þessari rannsókn. 

3.3  Hálf opin einstaklingsviðtöl 

Gögnum í rannsókninni var aflað með óstöðluðum einstaklingsviðtölum þar 

sem leitast var við að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra sjónarhóli (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Hálfopin aðferð (e. unstructured, in-depth) er 

rannsóknaraðferð þar sem ekki er notast við fyrirfram ákveðnar fastar 

spurningar heldur líkist þetta frekar óformlegum samræðum og við-

mælendur eru hvattir til þess að segja sína sögu (Lichtman, 2012). Viðtöl 

fela í sér að rannsóknargagna er aflað með beinum orðaskiptum rann-
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sakanda og viðmælenda og þau endurspegla margvíslegt og flókið samspil 

hugsana, hegðunar, skynjunar og tilfinninga (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Gagnaöflun í eigindlegri rannsókn er oftast opin viðtöl og vettvangs-

kannanir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Með það í huga var framkvæmd 

rannsóknarinnar byggð á hálfopnu viðtali við hvern kennara fyrir sig þar 

sem umræðuefnið var fyrirfram ákveðið. Tilgangur slíks viðtals er að hlusta 

á hvað viðmælandinn hefur að segja með sínum orðum, sinni rödd og sinni 

frásögn. Með þessari aðferð getur viðmælandinn sagt frá því sem hann veit 

og hefur lært sem gefur frásögninni meiri dýpt (Lichtman, 2012). Í 

viðtölunum studdist ég við spurningalista en viðtalið var þó látið flæða og 

einnig var spurninga spurt sem vöknuðu hjá rannsakanda þegar viðtalið var 

tekið. Í óstöðluðum viðtölum geta viðtölin verið mismunandi frá einum 

þátttakanda til annars þar sem innihald umræðnanna er ekki nákvæmlega 

eins í sömu rannsókninni en viðfangsefnið er alltaf það sama. Markmiðið er 

að skoða rannsóknarefnið frá ólíkum sjónarhornum. Viðtölin voru tekin upp 

og voru síðan afrituð með leyfi þátttakenda. Tekin voru viðtöl við fjóra 

kennara, einn almennan kennara, textílkennara og tvo kennara sem kenna 

almenna kennslu ásamt textílkennslu og eru menntaðir textílkennarar. 

Viðtölin fóru fram í desember 2012 og janúar 2013. Viðtölin voru mislöng 

frá hinu stysta sem var 31 mínúta upp í 70 mínútur sem var lengsta viðtalið. 

Öll viðtölin voru greind í fjögur þemu, nánari útskýring er hér fyrir neðan, og 

skrifaðir minnismiðar út frá þeim. Viðmælendur vissu um hvað rannsókn 
mín snerist en fengu ekki spurningarnar í hendurnar fyrirfram. 

3.4 Vettvangsrannsókn 

Vettvangsrannsókn á sér stað í venjulegu umhverfi þeirrar starfsemi sem er 

til athugunar. Tilgangurinn var að skoða hvernig kennslunni er háttað í 

kennslurýminu. Ég vildi skoða hvernig samskipti kennara við nemendur 

voru. Útbúinn var athugunarrammi og við gerð hans var notast við 

viðmiðanir í skoðunarrammanum Skyggnst um í skóla sem er þýddur og 
staðfærður af Hafdísi Guðjónsdóttur og Sigríði Pétursdóttur (2003). 

Farið var í vettvangsathuganir hjá tveimur kennurum og skráð niður það 

sem fram fór í skólanum; leitast var við að greina kennsluhætti, hvernig 

framkvæmd náms og kennslu birtist og höfð hliðsjón af viðtalinu sem áður 

hafði farið fram. Einnig skoðaði ég hvernig skólastofurnar eru skipulagðar, 

hvernig kennslunni var háttað, hvaða kennsluaðferðir og námsgögn voru 

notuð, hver voru viðfangsefni nemenda og hvernig kennarinn virkjaði 

nemendur í náminu. Ég leitaðist við að vera sem hlutlausastur áhorfandi og 

trufla sem minnst (e. unobtrusive observer). Ég skráði minnispunkta 
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jafnóðum og tók ljósmyndir af kennslurýminu og verkefnum á veggjum. 

Einnig skissaði ég upp skipulag og uppröðun í rýminu. Ég skráði samfellda, 
tímasetta lýsingu, upphaf og framvindu og svo lok kennslustundar ítarlega. 

3.5 Þátttakendur  

Viðmælendur mínir voru allir konur sem eru menntaðir grunnskólakennarar 

og þrjár af fjórum eru með textílkennarapróf. Viðmælendum mínum var 

gert ljóst að fyllsta trúnaðar og öryggis yrði gætt við meðferð gagna og 

upptökum yrði eytt að rannsókn lokinni. Skrifuðu þær allar undir upplýst 

samþykki sem má sjá í viðauka. Farið var eftir lögum um persónuvernd, 

fyllsta trúnaðar gætt og tilkynnt um tilgang rannsóknarinnar til 

persónuverndar. Allar fengu þær gervinöfn sem tengdust þeim ekki á 
nokkurn hátt. 

Viðmælendur mínir: 

 Auður er menntaður textílkennari sem starfar sem umsjónarkennari í 
öðrum bekk og kennir árganginum sínum textílmennt í svokölluðum 
smiðjum. 

 Birna er menntaður klæðskerameistari með kennsluréttindi og starfar 
sem textílkennari.  

 María er menntaður grunnskólakennari með dönsku og landafræði 
sem valgreinar og hefur lengi kennt náttúrufræði með umsjónar-
kennslu og er umsjónarkennari í sjöunda bekk.  

 Signý er menntaður textílkennari og starfar sem umsjónarkennari í 
fjórða bekk og kennir árganginum textílmennt í smiðjum.  

Birna er klæðskeri með kennsluréttindi frá árinu 2005 og hefur kennt við 

skólann í sex ár. Hún kennir eingöngu textílmennt og kennir þriðja, fimmta, 

sjötta, sjöunda og áttunda bekk auk valgreinar unglingadeildar. Hún er ekki í 

teymisvinnu með neinum kennurum og er ekki samvinna á milli hennar og 
hinna kennaranna sem kenna textíl á móti henni. 

Auður útskrifaðist sem textílkennari árið 2006 og hefur kennt við skólann 

í fjögur ár. Fyrstu tvö árin vann hún sem textílkennari en núna er hún 

umsjónarbekkjarkennari í öðrum bekk og sér um alla textílkennslu í öðrum 

bekk. Hún er í teymiskennslu með þremur öðrum kennurum sem kenna í 
árganginum með henni. 

María útskrifaðist með B.Ed. gráðu árið 1984 með dönsku og landafræði 

sem valgreinar en er menntuð sem almennur kennari. Hún stundar 

masternám meðfram kennslunni. Hún tók sér hlé frá námi í vetur en stefnir 

á áframhaldandi nám næsta haust og tekur um það bil 10 einingar á önn. 
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Hún er búin að kenna við þennan skóla í sex ár og kennir sjöunda bekk. Hún 

er í teymisvinnu með tveimur öðrum kennurum sem kenna með henni í 
árganginum. 

Signý útskrifaðist sem textílkennari árið 2006 og hefur kennt við skólann 

í fjögur ár. Hún er umsjónarbekkjarkennari í fjórða bekk og sér um alla 

textílkennslu í fjórða bekk. Hún er í teymiskennslu með samkennurum 

sínum í árganginum auk sérkennara sem kemur á svæðið til þeirra. Hún er 
einnig í verkefnateymi með fjórum öðrum kennurum í byrjendalæsi. 

3.6 Úrvinnsla og gagnagreining  

Viðtölin voru afrituð og skrifuð upp frá orði til orðs. Viðtölin og vettvangs-

nóturnar voru lesin oft yfir og voru svo greind eða kóðuð og kóðum síðan 

safnað saman og flokkaðir undir ákveðin þemu sem ég dró fram. Ég 

litamerkti ákveðna þætti (kóð) og skrifaði athugasemdir rannsakanda (A.R.) 

inn í viðtölin. Við greiningu gagna dró ég þættina saman í fimm flokka og 

merkti með mismunandi litum hvern flokk fyrir sig. Þá las ég viðtalið yfir og 

litaði textann í þeim lit sem hann tilheyrði. Einnig skrifaði ég minnisblöð fyrir 

hvern flokk og safnaði saman á einn stað því sem tilheyrði þeim flokki úr 

öllum viðtölunum og var það gert til þess að hafa betri yfirsýn yfir gögnin. 

Hvert viðtal var því tekið og litakóðað og búinn til minnismiði og leitað að 

mynstrum og tengslum í gögnunum. Við greiningu gagna urðu til 

undirflokkar og nýir flokkar eins og mér fannst þörf á. Eftir að hafa hlustað 

oft á öll viðtölin vöknuðu stundum upp spurningar sem þörf var á að greina í 

nýja flokka eða undirflokka. Þegar niðurstöður voru svo skrifaðar voru sumir 
flokkarnir sameinaðir og öðrum hent út. 

Þessir flokkar þróuðust síðan yfir í ákveðin þemu í frekari vinnslu og 

greindi ég þannig eftirtalin þemu: 

 Samþætting námsgreina 

 Hvatning til samþættingar 

 Áskoranir við samþættingu 

 Samvinna og teymiskennsla  

 Kennsluhættir 

3.6.1 Staða rannsakanda 

Ég sem rannsakandi er með fyrirframgefnar hugmyndir og þarf að vera 

meðvituð um mínar skoðanir. Ég tel að samþætting námsgreina sé ein leið 

til að auka skapandi kennslu í námi barna og að textílmennt sé námsgrein 

sem eigi að efla skapandi hugsun nemenda. Ég tel að allir kennarar eigi að 
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reyna sitt besta að ýta undir skapandi hugsun nemenda, leggja áherslu á 

fjölbreytta kennsluhætti og vera meðvitaðir um þá menningu sem 

nemendur alast upp við. Til þess að halda hlutleysi og skoðunum mínum 

fyrir mig, var ég búin að lesa mér til í bókinni Qualitative Research in 

Education. A User´s Guide eftir Lichtman (2012). Þar segir að rannsakandi 

eigi ekki að reyna að vera hlutlaus eða reyna að finna leiðir til þess að vera 

hlutdrægur, heldur á rannsakandinn að gera sér grein fyrir hugmyndum og 

skoðunum sínum. Rannsakandinn er mikilvægur hluti af eigindlegum 

rannsóknum og ætti því ekki að vera hlutlaus, ekki er ætlast til þess né farið 

fram á það. Heldur á rannsakandinn að hugsa um hvernig hann þjónar 

rannsókninni sem eins konar áhald þegar hann aflar gagna og greinir þau 
(Lichtman, 2012).  

Í úrtaki rannsóknarinnar voru aðeins fjórir kennarar frá einum skóla og er 

því ekki hægt að alhæfa út frá svona lítilli rannsókn um hvernig samþætting 

námsgreina, samvinna kennara eða skapandi kennsluhættir eru almennt. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. 
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4  Niðurstöður  

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður kynntar og þeim skipt niður í kafla 

eftir helstu þemum sem voru greind úr gögnunum. Dregnar eru fram 

frásagnir kennaranna þar sem þeir segja frá sinni kennslu, lýsa reynslu sinni 

og upplifun af samþættingu námsgreina almennt og við list- og verkgreinar, 
samvinnu og teymisvinnu kennara og skapandi kennsluháttum. 

4.1 Skilgreiningar kennaranna og lýsingar á samþættingu 

Allir kennararnir skilgreindu hugtakið samþætting námsgreina með því að 

vitna í verkefni sem þeir höfðu kennt áður eða með því að útskýra hvernig 

hægt væri að útfæra kennsluverkefni þar sem lögð væri áhersla á 

samþættingu námsgreina bæði við list- og verkgreinar sem og bóklegar 

greinar. Auður umjónarbekkjarkennari, sem er menntaður textílkennari, 

telur samþættingu námsgreina til dæmis vera þegar unnið er með lífverur í 

samfélagsfræði því „þá væri hægt að vinna einhver skapandi verkefni [...] Í 

myndlistinni væri hægt að mála fugla og fiska eða teikna lífríkið og í 

textílmennt væri hægt að þæfa til dæmis fugla“. Birna sem er 

aðaltextílkennarinn skilgreinir samþættingu námsgreina með því að vitna í 

kennsluverkefni sem hægt væri að gera: „Ef verið er að taka íslensku í 

bókmenntum geta þau komið til mín [í textílmennt] eða ég fer inn til þeirra 

og þau [nemendur] vinna einhverjar fígúrur hjá mér“. María 

umsjónarkennari útskýrir samþættingu við bóklegar námsgreinar á 
eftirfarandi hátt: 

Ég sé það eiginlega fyrir mér að ef við erum með eitthvað 

ákveðið efni sem við tengjum svo allt annað inn í. [...] Að taka 

stærðfræðina, það er svo mikil stærðfræði [í verkefni um 

Evrópu] bæði hlutföll, prósentur, ýmis reikningur, mannfjöldi, 

stærðir og framleiðslu. [...] Og svo náttúrulega ritunin og svo 

eru það listgreinar. 

Signý umsjónarbekkjarkennari, menntaður textílkennari, snertir aðeins á 

fræðunum þegar hún útskýrir skilning sinn á kennsluaðferðinni samþætting 
námsgreina: 

Taka bara hvaða efni sem er hvort sem það er samfélagsfræði 

eða eitthvað annað og tengja það fullt af öðrum greinum og 

jafnvel bara einni annarri grein. Eins og að vinna íslensku-

verkefni út frá íslenskum þjóðhætti til dæmis að þá erum við að 
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vinna með efni sem að snýr að einhverju eins og að samfélags-

greinunum en maður getur verið að vinna með sagnorð og 

lýsingarorð og stafsetningu og hvað sem er í rauninni sem er 

tengt íslensku út frá sama og maður er að vinna í hinu. 

Kennararnir notuðu ekki fræðileg hugtök þegar þeir útskýrðu og ræddu 

um samþættingu námsgreina, einn kennarinn tók þó skref í átt til 

fræðilegrar útskýringar þegar hún talaði um að hægt sé að tengja 

námsefnið við aðrar greinar. Lýsingar þeirra benda til að þær líti aðallega á 

samþættingu út frá námsgreinum og falli því undir að vera samþætting út 

frá námsgrein eða þemanálgun út frá sjálfstæðum námsgreinum. 

4.1.1 Samþætting í verki – þverfagleg nálgun 

Allir kennararnir voru áhugasamir fyrir því að auka samþættingu 

námsgreinarnar bæði í bóklegum sem og í list- og verkgreinum. Til að auka 

fjölbreytnina og gera kennsluna meira skapandi. Birna textílkennari var 

alveg til í að samþætta bóklegar greinar við textílmennt : „Æj maður verður 

oft svo fastur oft í sömu hugmyndunum og sumum verkefnunum. Ég held 

að það gæti svolítið fengið mann til þess að hugsa lengra og vinna meira 

þannig“. María umsjónarbekkjarkennari tekur undir með Birnu: „Þú ert í 

raun kveikjan að því að við förum aftur til baka til þess að ná okkur í 

[samþættingu námsgreina] því það hentar okkur engan veginn þessi 

hefðbundna kennsla eða þessi námsbókamiðaða kennsla. Okkur leiðist 
það“.  

Samþætting námsgreina við bóklegar greinar birtist í skólastarfinu á 

margskonar hátt og af ýmsum tilefnum. Einn veturinn þegar nemendur voru 

orðnir mjög leiðir og andrúmsloftið í skólastofunni var orðið þannig að 

„nemendur voru farnir að vera vond við hvort annað“, ákváðu kennararnir 

að breyta til og útbjuggu vinaverkefni sem var samþætt við stærðfræði og 

var viðfangsefnið flatarmál. „Við ákváðum að brjóta svolítið vel upp og við 

vorum að fjalla um fermetra og ýmsa þætti í stærðfræðinni“. Nemendum 

var skipt í hópa og voru átta til tíu nemendur í hverjum hópi, síðan völdu 

nemendur nafn á hópinn og úr varð eins konar leynifélag. Allir hóparnir 

fengu sína heimastöð inni á kennslusvæðinu. Fyrsta skrefið var að teikna 

upp herbergið í reiknisbók, eins konar vinnuteikningu og áttu öll herbergin 

að vera í sömu stærð en máttu vera mismunandi í laginu. Hver hópur fékk 

ákveðna peningaupphæð „þau máttu innrétta [herbergið] að vild fyrir 

þennan pening“. 
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Kennararnir höfðu samband við IKEA til að athuga hvort þær mættu 

koma með nemendahópinn sinn í vettvangsferð og voru þau boðin 

velkomin og var farið þangað með strætisvagni. Í IKEA tók starfsfólkið vel á 

móti þeim og nemendur „gengu um alla búðina að leita sér að einhverju inn 

í herbergið“. Nemendur voru mjög áhugasamir og „vissu hvað það tæki 

mikið pláss rúmið eða vildu þau frekar hafa sófa [í herberginu]“. Þegar 

hóparnir voru búnir að velja sér húsgögn í IKEA var næsta skref að hanna 

herbergið á vinnuteikninguna í skólanum. 

Kennararnir notuðu tækifærið þar sem nemendur voru mjög áhugasamir 

um verkefnið og fléttuðu aðrar bóklegar námsgreinar inn í eftir því sem 

kostur var eins og íslensku og ljóðagerð. Verkefninu lauk svo með 

kynningum nemenda á herbergjunum. Í þessu verkefni gafst kennurum 

tækifæri á að fara með nemendur „út fyrir skólann og styrkja vináttuna“. 

Kennararnir voru ánægðir með útkomuna „Þetta var mjög skemmtilegt 

verkefni og þau [nemendur] nutu sín“.  

Upplifun kennaranna á þessu verkefni var góð og samvinna þeirra á milli 

gekk mjög vel. 

Já þetta var mjög skemmtilegt. Þannig að við [samkennarar 

hennar] höfum stundum tekið upp á einhverju svona þegar við 

finnum hvernig andrúmsloftið er að verða[hjá nemendum].  

Kennarinn tók eftir því að „það var svo margt sem þau [nemendur] 

lærðu“. Verkefni eins og þetta sem er raunveruleikatengt, höfðar 

einstaklega vel til áhuga nemenda og þau geta auðveldlega tengt það við 

sitt eigið líf. Þetta verkefni er gott dæmi um vel heppnaða og góða 

samþættingu námsgreina við bóklegar námsgreinar. Nemendur sjá tilgang 

með verkefninu og kennurum gefst tækifæri á að nota fjölbreyttara 

námsefni heldur en einungis námsbókina til að kenna til dæmis flatarmál, 

mælingu, verðgildi og samvinnu. Kveikjan að verkefninu var líðan nemenda 

en ýmislegt getur verið kveikjan að skemmtilegu og vel heppnuðu verkefni 
eins og þessu. 

Hér er dæmi um samþættingu sem myndi falla undir skilgreiningu 

samþættingar sem þverfagleg nálgun þar sem kennarar vinna saman þvert 

á bóklegar námsgreinar og samþættingin nær yfir margar námsgreinar. Að 

einhverju leyti er val á viðfangsefnum út frá áhuga eða þörfum 

nemendanna þó svo að hér hafi kennararnir valið heildarverkefnið.  

Samþætt verkefni bóklegra námsgreina við list- og verkgreinar mættu 

vera fleiri að mati Maríu en þó hafa vel heppnuð verkefni stundum litið 
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dagsins ljós. Eitt árið var verið að vinna með goðafræði og ákváðu María og 

samkennarar hennar að vera með eitt heildarþema yfir árganginn. Þær 

höfðu samband við list- og verkgreinakennara og fengu myndmennta-

kennarann og smíðakennarann í lið með sér. Í skólanum eru list- og 

verkgreinar í smiðjum eða lotukerfi sem þýðir að nemendur eru samfleytt í 

sex til átta vikur í einni og sömu smiðju og hefur þetta kerfi stundum komið 

í veg fyrir samþættingu námsgreina við list- og verkgreinar. Þar sem þetta 

var stórt verkefni sem dreifðist yfir allt skólaárið tókst kennurum með 

samvinnu allra að skipuleggja heilsteypt samþætt verkefni. „Þá fengum við 

myndmenntakennarann og hún tók með þeim í þeirra lotum, lét þau leira 

goðin“ og hjá smíðakennaranum „unnu þau dagatal“. 

Verkefni sem þetta sem unnið er þvert á greinar er gott dæmi um vel 

heppnað verkefni þar sem lögð var áhersla á samþættingu námsgreina í 

samvinnu við list- og verkgreinakennara. Kennarar sögðu að þó að sumir 

nemendur hafi til dæmis verið að vinna goð á vorin í myndlistinni og aðrir á 

haustin hafi það ekki komið að sök því námsefnið var kennt samfleytt allan 

veturinn. Námið var því skipulagt með það í huga að nemendur væru í 

smiðjum, en ekki mörg samþætt verkefni við list- og verkgreinar eins og 

þetta hafa verið gerð í skólanum. Þessi lýsing er annað dæmi um 
þverfaglega nálgun og samvinnu kennara. 

4.1.2 Samþætting í verki – út frá þemanálgun 

Signý hefur prófað að samþætta stærðfræði við útsaum í samvinnu við 

samkennarana í árganginum til auka fjölbreytni í námi og brjóta upp 

kennslu. Kennarar höfðu valstöðvar inni á kennslusvæði og gátu nemendur 

valið sér fjölbreyttar stöðvar í sérstökum valtíma og nemendur: 

Gátu valið sér eitthvað svona öðruvísi eitthvað svona meira 

áþreifanlegt eins og til dæmis útsaum ég hef alveg trú á því að 

það hjálpar fólki í bara í allri rökhugsun. Og þá var unnið með 

krosssaum og tunguspor. [...]. Sumir völdu þetta alveg 

endalaust og gerðu alveg rosalega mörg stykki og aðrir völdu 

þetta bara kannski mjög lítið. Þetta [útsaumur] er ekkert annað 

en hnitakerfið og talningar og rökhugsun . 

Í gegnum þetta verkefni hafa nemendur meðal annars þjálfast í 

rökhugsun, talningu og hnitakerfinu. Signý hefur tekið eftir verulegum mun 

á stærðfræðigetu nokkurra nemenda sinna sem hún tengir beint við þetta 

verkefni. Signý er sannfærð um mikilvægi þess að brjóta upp kennslu og 

hafa fjölbreytt verkefni eins og þetta en að „stærð á nemendahópnum þá 



 

53 

reyni ég það bara ekki ég legg bara ekki í það“.Stærð nemendahópsins hefur 

því bein áhrif á kennsluhætti hjá þessum kennurum. Þegar rifjuð eru upp 

samþætt verkefni almennt voru það iðulega verkefni sem voru gerð þegar 

kennarar kenndu bekkjum þar sem nemendahópurinn var minni í hverjum 

bekk. 

Þarna mætti segja að hafi verið þemanálgun sjálfstæðrar námsgreinar 

þar sem námsgreinin stærðfræði er þemað og kennarar vinna saman þvert 

á námsgreinar svo sem að tvinna textílmennt hér inn í en kennararnir vinna 

aðallega saman að ákvarðanatöku um framkvæmd verkefnisins. 

4.1.3 Samþætting – út frá námsgrein  

Signý er einn þeirra kennara sem reynir að finna leiðir til þess að gera nám 

nemenda sinna áhugavert og minnisstætt. Hún hefur til dæmis farið í 

Þjóðminjasafnið og fengið kistil lánaðan sem innihélt áhöld og myndband 

um ullarvinnslu. Hún var þá að kenna nemendum sínum íslenska þjóðhætti 

og fannst að námsefnið væri „Sumt [er]djöfullega þungt og endalaust að 

lesa og lita dúkkulísur“. Signý ákvað að gera eitthvað í þessu því henni 

fannst námsefnið frekar þurrt og leiðinlegt „Ég fór upp á Þjóðminjasafn og 

ég fékk kistlana sem er hægt að fá lánaða og ég kann að spinna og allt það 

og ég kenndi öllum í árganginum að spinna“. Hennar upplifun af þessu 

uppbroti var: „Það var alveg geðveikt þau gleyma eða ég ímynda mér að 
þau gleyma því ekkert hvað snælda er og hvað kambur er“.  

Í þessu verkefni samþætti hún textílkennslu við bóklega námsgrein sem 

var að hennar mati þurr og leiðinleg og tókst að vekja áhuga nemenda á 

íslenskri ull og gömlum þjóðháttum á lifandi og skemmtilegan hátt. Þarna 

má segja að hún hafi skipulagt samþættingu út frá námsgrein þar sem hún 

vann ein, skipulagði einstakt samþættandi viðfangsefni og nám nemenda út 

frá viðfangsefni námsgreinarinnar.  

4.2 Hvatning til samþættingar  

Skólayfirvöld og þá sérstaklega skólastjórinn hvetur eindregið til fjölbreyttra 

kennsluhátta og á það einnig við um samþættingu námsgreina. María 

umsjónarkennari segir að skólastjórinn hvetji kennara til að samþætta 

bóklegar námsgreinar og í sama streng tekur Birna sem segir að 

skólayfirvöld hvetji til samþættingar við list- og verkgreinar „Það stendur í 
skólanámskrá að það eigi að vera einn tími á viku“.  

Hvatning að samþættingu námsgreina hvort sem er milli bóklegra greina 

eða list- og verkreina birtist á ýmsan hátt í skólastarfinu eins og fram kemur 

þegar Signý segir frá teymisvinnu sem hún er í ásamt fjórum öðrum 
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kennurum. Þar er unnið markvisst að byrjendalæsi fyrir allan skólann. 

Kennarateymið markar stefnu í byrjendalæsinu og heldur utan um öll 

rafræn sem og tilbúin gögn til þess að auðvelda kennurum að nálgast efni 

og gera tilraun til þess að samræma kennslu frá fyrsta til þriðja bekkjar. Til 

þess að „festa ákveðnar bækur ákveðnum árum þannig að það sé byggt 

ofan á [námsefnið] þannig að við getum samþætt samfélagsfræði og fleira 
inn í byrjendalæsið“. 

Þetta teymi hefur verið starfandi í nokkurn tíma og vonast þær til að 

með því að hafa öll gögn á sama stað fari minni tími í að finna gögn og hafa 

þá kennarar meiri tíma til að undirbúa kennslu sem verður til þess að þeir 

noti fjölbreyttari kennsluhætti. Þá verður jafnvel gagnabanki með 

verkefnum sem tekist hafa vel og tilvalið er að nota við kennslu.  

Í skóla með opnum skólarýmum eru kostirnir tvímælalaust þeir að 

nemendur árgangsins eru allir saman á einu svæði. Kennararnir vinna náið 

saman, þekkjast vel og undirbúa yfirleitt allar kennslustundir árgangsins 

saman. Kennurunum fannst eini gallinn vera sá að list- og verkgreina-

kennarar eru „langt í burtu, ekki auðvelt að ná í efni þar og svo eru kennarar 

svolítið fastir í ákveðnum verkefnum sem þeir vilja taka innan list-

greinunum“. En þó að ekki unnið sé í opnu skólarými þá ætti ekkert að 

stoppa kennara að samþætta námsgreinar eins og María bekkjarkennari 
bendir réttilega á: 

Já, en þá hugsar maður alltaf til hennar Herdísar Egils hún var 

nú dugleg að samþætta þegar hún tók upp þarna Kisulandið 

eða hvað það nú já... sem hún tekur upp alveg bara allan 

pakkann. Hún var ein þannig að það er í raun ekkert sem 

stoppar mann. 

Vilji til samþættingar námsgreina bæði í bóklegum greinum og svo við 

list- og verkgreinar hjá kennurunum var greinilegur og þeir gera sér grein 

fyrir mikilvægi þess að hafa fjölbreytta kennsluhætti og fjölbreytt námsefni. 

Eins og Signý komst svo skemmtilega að orði „að börn deyja ekki úr 

leiðindum það er í raun fínt markmið“ einkennir vilja kennara til þess að 

nota og nýta sér mismunandi námsefni til þess að koma til móts við 

mismunandi þarfir og áhuga nemenda. Kennararnir telja einnig mikilvægt 

að skólastjórinn skapi tækifæri til samþættingar almennt og reyni að 

skipuleggja skólastarfið þannig að svigrúm sé til samþættingar við list- og 

verkgreinar til dæmis með sveigjanlegri stundatöflu, með því að hvetja 

kennara til að vinna saman eða að setja samstarfstíma inn á dagskrána. 
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4.3 Áskoranir við samþættingu 

Kennararnir voru sammála því að samþætting námsgreina við list- og 

verkgreinar sé ein leið kennsluskipulags til þess að auka fjölbreytni og 

skapandi verkefni í kennslunni hjá sér. Nokkrar áskoranir við að nota 

samþættingu námsgreina almennt skilgreindu kennararnir sem hindranir; 

tímaleysi, stórir nemendahópar, efnisskortur og lotukerfið. Sterkur 

undirtónn kom fram hjá öllum kennurunum sem lýsti mikilli þreytu sem 

jaðraði við vonleysi vegna núverandi ástands í grunnskólum og að þeir 

komu ekki auga á batnandi ástand. Niðurskurður sveitarfélaga til grunnskóla 

hefur bein áhrif inn í skólastarfið og eru því öll efniskaup skorin niður bæði 

fyrir textíl og annað verknám. 

4.3.1 Tími til að vinna verkin 

Helsta áskorunin sem kennararnir nefndu var að þeir hefðu ekki nógan tíma 

til að sinna vinnunni sem ætlast er til af þeim. Þeim finnst nemenda-

hópurinn allt of stór til þess að geta sinnt öllum. Skipulag vinnutímans utan 

kennslunnar til að undirbúa kennslu og námsefni taki ekki nóg tillit til þess 

hversu langan tíma það tekur. Of margir sameiginlegir og langir fundir séu 

látnir ganga fyrir undirbúningi kennslu. „Tímaleysið og stórir bekkir eru 

stærsta fyrirstaðan fyrir fjölbreyttum kennsluháttum og þar með talið 
samþættingu námsgreina“ sagði Signý.  

Kennarar eru þreyttir á eilífu kapphlaupi við tímann og að fá litla aðstoð 

með stórum og fjölbreyttum nemendahópum segja þrír af kennurunum. Allt 

of mikill tími segja þær að fari í annars konar vinnu og fundarhöld og þá 

verða þær að velja hverju hægt sé að fresta og „þá setur maður til hliðar 

kennsluáætlun, vikuáætlun og allt þetta sem við erum vanar að hafa alltaf 

tilbúið“ sagði Signý. Fundir eru „ekki tilgangslausir“ en sumir fundir eru 

„bara tímasóun“ og oft hefðu kennarar viljað skipuleggja tíma sinn á annan 

hátt „ég hefði viljað vera í námsmati [...] Í staðinn var ég heila helgi að vinna 

heima og nokkur kvöld [í námsmati]“ segir Signý.  

Skólayfirvöld skipuleggja meðal annars fundartíma kennara og 

hugsanlega hafa þeir ekki hugsað út í það álag sem fylgir því að bekkir hafa 

stækkað. Því með stærri bekkjum þurfa kennarar að sinna fleiri nemendum, 

fara yfir fleiri námsbækur, sinna fleiri foreldrum og gera námsmat fyrir fleiri 
einstaklinga. 

Þó að mikið séu um kennslu þar sem námsbókin ræður ferðinni er það 

einlægur vilji kennaranna að reyna að breyta því og ekki láta námsbókina 

alveg stjórna ferðinni og að minnsta kosti fylgjast með því sem nemendur 
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eru að gera „ég vil ekki að krakkar bruni áfram í bókinni án þess að það sé 

farið yfir það að þau séu að gera rétt“ segir Signý. Og ekki er síður mikilvægt 

heldur Signý áfram að „sýna því athygli sem þau voru að gera“ og að 

kennarinn skoði námsbækurnar og tali við nemendur sína og spyrji þá „hvað 

varst þú að gera?, hvernig gekk þér?, náðir þú þessu?, flott hjá þér og fáir 

líka hrósið og athyglina fyrir það sem þú varst að vinna vel og mér finnst 
mikilvægt“. 

4.3.2 Stór nemendahópur 

Stórir nemendahópar og of litlar skólastofur virðast hafa mikil áhrif á val 

kennaranna fjögurra á kennsluháttum, skipulagningu verklegra námsgreina 

og skapandi kennslu. Bekkirnir eða nemendahóparnir eru mjög fjölbreyttir 

og hafa smám saman verið að stækkað síðustu ár án þess að aðstoðarfólki 

hafi verið bætt við. Í fjórða bekk í fyrra voru að meðaltali tuttugu og tveir 
nemendur í bekk, en í ár eru þeir að meðaltali tuttugu og sjö í fjórða bekk.  

Dæmi um samsetningu eins bekkjar er þar sem nemendahópurinn 

samanstendur af 27 einstaklingum, þar af þremur nýbúum og tveimur 

snúbúum. Snúbúar eru samkvæmt skilgreiningu Signýar „einhver sem á 

íslenska foreldra og er jafnvel fæddur á Íslandi, en hefur búið í einhvern 

tíma erlendis og flytur svo hingað. Sum þessara barna þurfa talsverðan 

stuðning í byrjun“. Tveir nemendur í bekknum eru greindir með geðræn 

vandamál og ADHD og þar að auki eru tveir nemendur í greiningarferli. Einn 

nemandi er með slaka vöðvaspennu en hann fær enga sérstaka þjónustu og 

þrír nemendur eru á leið í lesblindugreiningu. Í svona stórum hópi eins og 
raun ber vitni vill kennslan oft snúast um agastjórn: 

Þú veist 30 [nemendur] það er bara þú veist meiri segja svona 

verkefni sem að krefst ekki endilega að ég sitji við hliðina á 

öllum þá [...] Ert þú komin í agastjórnina og allt þetta hérna það 

munar svo miklu á hópastærðinni að það er nánast ógerlegt [að 

nota fjölbreytta kennsluhætti] í 30 barna hópi. 

Í vettvangsheimsókn minni í bekk Signýjar var verið að vinna í hringekju í 

stærðfræði. Nemendum í árganginum var skipt í þrjá getuskipta hópa til að 

vinna mismunandi og getuskipt verkefni. Signý og sérkennari voru saman 

með einn stóran hóp sem hafði fengið lágar einkunnir í nokkrum 

stærðfræðiprófum og var markmiðið að skerpa á talnalæsi og talnaskilningi 

hjá þeim. Þær ákváðu að skipta hópnum eftir kyni því nokkrir drengjanna 

þurftu mikla aðstoð námslega en einnig þurfti að æfa þá í að fara eftir 
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fyrirmælum kennarans. Signý var með stúlknahópnum fyrri daginn og 

drengjunum seinni daginn. 

Lýsing úr vettvangsnótum:  

Kennarinn og nemendur sátu á gólfinu og byrjaði tíminn á að 

útskýrð voru tvö verkefni, að spila Olsen Olsen upp og niður og 

að setja tölustafi í talnahús, reyna að fá sem hæsta tölu og 
segja hana upphátt. 

Stúlkurnar völdu sér einn félaga til að vinna með og var þeim 

svo skipt í tvo hópa. Annar hópurinn fór afsíðis til að spila Olsen 

Olsen en hinn hópurinn sat eftir hjá kennaranum við að setja 

tölur í talnahús. Stúlkurnar unnu verkefnið sitjandi á gólfinu 
tvær og tvær saman. 

Kennarinn fór síðan á milli þessara tveggja hópa og leiðbeindi 

þeim með verkefnin. Þessi tími gekk mjög vel og unnu 

stúlkurnar vel og samvinna á milli þeirra var mjög góð og 

hjálpuðu þær hvor annarri. Þær létu ekki hávaða frá hinum 
hópunum trufla.  

Daginn eftir þegar Signý var með drengjahópinn fengu þeir 

einnig að velja sér félaga til að vinna með og var þeim síðan 

skipt í tvo hópa. Kennarinn og nemendur sátu saman á gólfinu 

og ákvað Signý að báðir hóparnir ynnu verkefnin á sama stað. 

Þannig gat hún aðstoðað báða hópana í einu. Drengirnir 

annaðhvort sátu eða lágu á gólfinu og samskipti voru góð og 

Signý náði að hafa góða yfirsýn yfir hópinn og halda þeim að 

verki. Nálægðin var mikil en virtist ekki trufla þá og þeir 

hreyfðu sig miklu meira heldur en stúlkurnar deginum áður. 

Drengirnir spjölluðu líka meira, söngluðu og tóku oft sigurdans 

þegar þeir unnu og sungu með. Nokkur truflun var á meðan 

þeir voru að vinna Drengirnir héldu þó áfram að vinna 

verkefnið sitt en trufluðust alltaf ef eitthvað kom upp á inni á 

svæðinu eða kennari þurfti að bregða sér frá.  

Þar sem ég sat og horfði á kennsluna bæði hjá drengja- og stúlkuhópnum 

kom í ljós að oftar þurfti agastjórnun hjá drengjunum heldur en stúlkunum. 

Agastjórnun eða bekkjarstjórnun er að kenna börnum nauðsynlegar 

samskiptareglur til þess að nemendur hafi til dæmis vinnufrið, fara eftir 
fyrirmælum kennarans eða haldi sér að verki.  
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Þegar Signý var að kenna þessum tveimur hópum þurfti hún í bæði 

skiptin að fara afsíðis. Þá héldu stúlkurnar áfram að vinna verkefnið og 

hjálpuðust að. En drengirnir fóru fljótlega að trufla hver annan og hættu 

fljótlega að vinna verkefnin. Einnig var athyglisvert að sjá muninn á því 

hvernig Signý kenndi þessum tveimur hópum, það er að segja stúlkurnar 

sátu í tveimur aðskildum hópum en drengirnir sátu í einum hópi og 

kennarinn sat í miðjunni. Þar sem skerpa þurfti ekki aðeins á talnaskilningi 

hjá drengjunum heldur einnig á hegðun þeirra. 

Eftir tímann sem hún kenndi drengjunum sagði Signý: „Eins og tíminn 

núna áðan geri ég ekkert annað en að kippa í þá [drengina]“. Hún talar 

einnig um hversu „erfitt er að vera með skapandi kennslu þegar 

nemendahópurinn er svona stór“ og: „að nemendahópurinn ræður um 

hvað sé hægt að gera.“ Signýju finnst gerlegt að kenna í hringekju þegar 

hóparnir eru ekki fjölmennari en tuttugu nemendur en þegar nemenda-

hópurinn telur þrjátíu snúist þetta aðallega um „agastjórnun en ekki 
kennslu“.  

Með áherslu á hópaskiptinguna og verklegt stærðfræðiverkefni gat 

kennarinn einbeitt sér að hópi nemenda sem ekki höfðu staðið sig vel í 

stærðfræðikönnun. Kennararnir í árganginum höfðu gert sér grein fyrir því í 

hverju nemendur þurftu að æfa sig og útbjuggu því sérstök verkleg verkefni 

og var áherslan á að læra talnagildi á annan hátt heldur en í gegnum 

námsbókina. Kennararnir unnu vel saman að allri undirbúningsvinnu og 

samvinna kennaranna var góð og öll samskipti þeirra á milli var átakalaus og 
skiptu þeir á milli sín verkum þegar þess þurfti.  

Umræða um að hópastærðir hafi áhrif á kennsluskipulag voru áberandi 

hjá kennurunum og segir Signý að hún noti að hennar mati færri kennslu-

aðferðir en hún hefur áður gert þegar nemendahópur hennar var minni: 

Nota það miklu minna núna [fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

samþættingu námsgreina] heldur en ég hef gert út af 

fjöldanum og út af því að maður er að drukkna alveg svo 

gjörsamlega af álagi fyrir utan kennsluna. Maður kemst aldrei 

hvernig ætla ég að leggja þetta inn skilurðu get ég farið 

einhverjar aðra leið heldur en vinnubókin. 

Birna tekur undir þetta með Signýju og segir að: „Ég held að það sé bara 

að umsjónarkennararnir séu bara gersamlega að drukkna, það er 

náttúrulega nóg hjá okkur með stóra námshópa en ég held að þeir séu 
ennþá meira að drukkna“. 
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Í öðrum bekk í þessum skóla eru list- og verkgreinar kenndar inni í 

bekkjarkennslurýminu í smiðjum eða lotukerfi. Öllum árganginum er skipt 

upp í sex hópa og fara nemendur í eina sérgrein í sextán til sautján skipti, 

þrisvar í viku í samtals sex kennslustundir á viku. Auði og samstarfs-

kennurum hennar hefur ekki tekist að koma list- og verkgreinastöð fyrir í 

kennslurými árgangsins „því það er ekki pláss“. Stórir nemendahópar með 

sín borð og stóla fylla svæðið og ekkert pláss er eftir til að útbúa sérstaka 

vinnustöð fyrir sérgreinar. Verkefnin sem nemendur gera í textíl litast einnig 

af þessu plássleysi „þau [verkefnin] þurfa að vera þannig að þau séu ekki allt 

of viðfangsmikil.“ sagði Auður. Þegar kennslustund er lokið í textíl eða 

öðrum smiðjum fara nemendur í sinn bekk eða í sitt sæti í kennslurýminu 

„og þá er ekki hægt að hafa allt á floti þarna inni“. Auður hefur því auðveld 
verkefni sem nemendur eru fljótir að ganga frá eftir. 

Öll efni og áhöld eru geymd í aðaltextílstofunni sem er töluvert langt í 

burtu frá kennslusvæðinu sem Auður kennir í og langt er að „fara í efnisleit 

inn í textílstofu og finna efni og svo náttúrulega geyma þetta einhvers 

staðar, þetta er pínu snúið.“ Verkefnin eru því hönnuð út frá þeirri aðstöðu 

sem Auður hefur fyrir sína sérgrein „og takmarkast þá af því að ég er bara 
með skæri og nál og þú veist ég er ekki með saumavélar eða neitt“.  

Í yngri bekkjunum er nemendafjöldinn að meðaltali tuttugu en þegar 

þeir fara upp í miðdeild eru bekkir sameinaðir í færri bekki og nemenda-

fjöldinn verður 27 til 30 börn í bekk hjá einum kennara. Þegar nemendur og 

kennarar þeirra flytjast upp í miðdeild er ekki óalgengt að kennarar beri 

saman reynslu sína á bekkjarstærðunum í yngri eða miðdeild. Signý sem 

árið áður kenndi nemendahópi sem var töluvert minni en sá sem hún er að 

kenna í dag og „þá náðum við [samkennarar hennar] að vera með miklu 

meira flæði á milli kennara og stöðva.“ Signý, sem og Auður, talar um að 

þegar nemendahópurinn er stór sé ekki mikið pláss eftir á svæðinu fyrir 

neitt annað en borð nemenda og segir „Nemendafjöldinn er númeró únó 

það er bara þannig.“ Hópastærðin getur því hamlað því að hægt sé að setja 

fyrir mikla verkefnabundna vinnu „þetta er eiginlega ekki framkvæmanlegt 

með 27 og 28 nemendur á kennara ekki í því mæli sem maður hefði viljað 
sjá það.“  

Stór nemendahópur og tímaleysi að sögn kennaranna hindrar þá í að 
setja upp sérgreinasvæði fyrir list- og verkgreinar.  
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4.3.3 Skortur á textílefnum, tækjum og öðrum efnivið 

Niðurskurður til efniskaupa í textílmennt sem og í almennri kennslu hefur 

haft þau áhrif í þessum skóla að þeim finnst erfiðara að leggja áherslu á 
skapandi kennsluhætti.  

Þær áskoranir sem Birna textílkennari stendur frami fyrir eru að hún fær 

ekki eins mikla peninga til efniskaupa og hún telur nauðsynlegt til þess að 

halda uppi góðri sníðakennslu. Birna fylgist því vel með því efni sem tilheyrir 

textílmennt og passar upp á að „nemendur gangi ekki eftirlitslausir í efnið“ 

vegna þess að lítið má kaupa inn og það verður að fara sparlega með það 

efni sem til er. Nemendur eiga það til ef ekki er fylgst vel með þeim að 

„kippa úr miðjunni“ á efninu og nýting verður því mjög lítil. Þær upphæðir 

sem textílmennt fær hafa minnkað á milli ára og skilaboðin frá 

skólayfirvöldum eru þau að ekki séu til peningar og að hún þurfi „bara 

endurskoða verkefnin. Takk fyrir.“ Birna sér ekki fram á að geta gert mikið 

af til dæmis stórum saumaverkefnum með eldri nemendum og ennfremur 

að hópar séu orðnir svo stórir að „já þetta er bara skelfing“ og kennslan 

litast af því. „Svo er maður bara voða feginn þegar þau vilja bara 

krosssauma“, því þá nær hún að hafa góða yfirsýn yfir nemendahópinn og 

nær að sinna eða hjálpa þeim öllum. 

Það kom fram í öllum viðtölunum að erfitt væri að hafa skapandi 

verkefni því oft vantaði ýmis tæki í stofurnar svo og efnivið. Mjög lítið væri 
keypt inn af efni og virtist þetta draga allan þrótt úr kennurum.  

Já og hérna ég nota svona alveg helling [skapandi kennslu] en 

mér finnst ég nota það miklu minna núna heldur en ég hef gert 

út af fjöldanum [nemenda]. Og út af því að maður er að 

drukkna alveg svo gjörsamlega af álagi fyrir utan kennsluna. 

Maður kemst aldrei hvernig ætla ég að leggja þetta inn 

[námsefnið] skilurðu get ég farið einhverjar aðra leið heldur en 

vinnubókin. Þá er bara oft bara, heyrðu förum í sprota þú veist 

klukku kafli. Af því ég orka ekki að fara að búa til klukkur eða 

finna hráefni og það má ekki einu sinni kaupa splittið til að búa 

til klukkur. Þessi litla extra vinna er núna í vetur ógeðslega 

mikið mál. (Signý) 

Fleiri kennarar taka í sama streng og þá ekki bara um efni heldur einnig 

tæki og tól. Auður segir að þegar hún er að kenna sínum árgangi 

textílmennt sem er kennd inni á svæði árgangsins „Þá takmarkast 

[kennslan] af því að ég er bara með skæri og nál. Ég er ekki með saumavélar 
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eða neitt þannig og ekki hægt að kenna þeim að fara að æfa sig á 

saumavélarnar eða neitt þannig“. Birna, textílkennarinn, segir að í sína stofu 

vanti sárlega nemendatölvu og skjávarpa, gert hafi verið ráð fyrir þessum 

tækjum í stofuna þegar skólinn tók til starfa fyrir nokkrum árum. 

Niðurskurður skólans til list- og verkgreina takmarki meðal annars efniskaup 
og bitnar það á nemendum. 

Þegar maður er alltaf með þessa hugsun hérna aftan í hausnum 

að maður þurfi að passa að það sé ekki verið að nota of mikið 

af því [efni] að maður getur ekki keypt það sem maður vill. Ef 

maður er alltaf með þessa hugsun að maður þarf að spara og 

þú mátt ekki eyða of miklu og það heftir mann. 

Kaup á textílefni, garni eða föndurefni í verkefnavinnu í þessum skóla 

hafa verið takmörkuð og hafa margir kennarar ekki látið það stoppa sig 

heldur leita þeir annarra leiða. Þeir eru skapandi og lausnamiðaðir í hugsun 

sinni og sýna það í verki. Sumir kennarar í skólanum eru duglegir að nota 

alls konar dót í kennslu sem þeir finna eða þeim er gefið. Signý er 

útsjónarsöm við að finna leiðir til þess að ná til nemenda með ýmsum hætti. 
Hún hefur einnig safnað að sér alls konar efniviði frá ýmsum stöðum: 

Ég var að tæma út úr dánarbúinu hjá afa og ömmu og hirti allt 

svona smárusl, einhverja strumpa og safnaði saman í lyklakippu 

bara þú veist alls konar hluti. Ég nota þetta mikið í til dæmis 

íslensku og til dæmis þegar við erum [að vinna] með 

lýsingarorð þá er hópurinn þannig að tveir og tveir vinna 

saman. Þú setur fimm hluti í flottan poka sem ég á og hinn á að 

stinga hendinni ofan í og taka upp einhvern hlut [úr] pokanum 

sem hann [nemandinn] veit ekki hver er og lýsa honum þú veist 

kaldur, heitur, harður, mjúkur. Þannig unnum við með 

lýsingarorð. 

Kennsluaðferð sem þessi er einföld og nemendum finnst hún skemmtileg 

segir Signý. Með þessari aðferð nota nemendur bæði hug og hönd, 

nemandinn man eða tengir lýsingarorð við leikinn með hlutina og auðvelt er 

fyrir kennara að minna nemendur á þennan leik þegar rifja á upp með þeim 

hvað séu lýsingarorð. Kennarar eins og Signý eru hugmyndaríkir og duglegir 

að bjarga sér og finna lausnir til að gera kennsluna sína skapandi og 
áhugaverða. 



 

62 

4.3.4 Lotukerfið  

Í lotukerfi eða smiðjum er sama námsgrein kennd í sex eða átta vikur í einu 

og þá er nemandinn samfleytt í sömu námsgreininni þrisvar í viku, tvo tíma í 

senn. Nokkuð algengt viðhorf er meðal kennaranna í þessari rannsókn að 

lotukerfið sé talið hamla eða koma í veg fyrir að hægt sé að samþætta list- 

og verkgreinar við bóklegar greinar. 

Kennararnir eru eins og áður hefur komið fram jákvæðir fyrir 

samþættingu námsgreina almennt, en hún er aftur á móti ekki mikið notuð. 

Kennararnir fjórir eru tilbúnir til að auka samþættingu við list- og 

verkgreinar og segja að „Ekki standi á list- og verkgreinakennurum að fá þá 

til samstarfs.“ Almennt séu list- og verkgreinakennarar „mjög jákvæðir það 

væri ekkert mál að fá þá með í eitthvað svoleiðis en þú veist það væri 

kannski hægt ef allir væru fyrir jól í smíði eða textíl.“  

Kennararnir fjórir telja að ein ástæðan fyrir lítilli eða engri samþættingu 

við list- og verkgreinar sé að þeim finnst erfitt að útfæra verkefni sem er 

verið að kenna núna inni í bekk við verklegar námsgreinar eins og til dæmis 

textílmennt þar sem nemendur eru á misjöfnum tíma á árinu í 

námsgreininni. Lotukerfið hamlar því að kennarar geti hugsað sér að nota 

samþættingu námsgreina við aðrar sérgreinar meðal annars vegna þess að 

nemendur eru ekki í sömu sérgrein á sama tíma. Það er að segja þegar einn 

nemendahópur er í textíl er annar hópur í dansi í ákveðinn langan tíma. 

Þegar farið er yfir ákveðið námsefni í bekk þá eru nemendur í ýmsum 

sérgreinum og finnst kennurum erfitt að samþætta námsefnið þeim 

greinum sem nemendur eru í á þeim tíma því þegar nemendur skipta um 

smiðjur er yfirferð námsefnisins hætt í bekknum og tenging við sérgreinar á 

ekki lengur við. Það getur því leitt til þess að erfitt er fyrir nemandann að 

tengja námsefnið í sérgreinum því sem kennt var inni í bekk. Signý telur 

nánast ómögulegt að samþætta námsgreinar við sérgreinar þegar unnið er í 
lotum eða smiðjum. 

Nei ég sé ekki fyrir mér að sumir geti sungið landnám og aðrir 

geti bakað landnám og aðrir getir saumað það og enn aðrir 

smíðað það eða dansað það. Ég held að krakkarnir fengju í 

heildina minna út úr því af því í heimilisfræði þá ert þú með 

ákveðna námskrá þú ert í rauninni að koma inn ákveðnum 

hlutum í ákveðinni röð. Og í fjórða bekk vilt þú kenna þeim 

þetta í fimmta þetta. [...] Í námskrá[nni] er pælt út hvað er 

hægt að byggja ofan á það sem búið er og ef þú ætlar að baka 

landnám eitt ár með einum hópnum og svo allt öðruvísi með 
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hópinn næst og þeim næsta þá ætlar þú að taka að taka fugla 

eða þú veist. Mér finnst eiginlega flækjustigið orðið svo hátt. Ég 

held að það verði ekki eins markviss kennsla í greinunum 

þannig að ég er alveg búin að gefa þetta upp á bátinn.  

Auður tekur undir þetta sjónarmið Signýjar að lotukerfið hamli eða 

auðveldi ekki kennurum að samþætta bóklegar námsgreinar við list- og 

verkgreinar. „Ég held að þetta séu draumórar allaveganna á meðan þetta 

[list- og verkgreinar] er kennt í lotum“. Auðveldara sé að vera með 

samþættingu námsgreina inni á svæðunum. „Já ef þær [sérgreinar] eru bara 

inni á svæðinu þá væri unnið bara með allan bekkinn þá ekki bara einhverja 

tólf og svo eftir sex vikur þá kemur einhver annar hópur og þá er farið að 

vinna með Asíu eða þú veist“. María er sammála samkennurum sínum að 

lotukerfið hamli samþættingu list- og verkgreinar við bóklegu kennsluna 
sem fer fram inni í bekk á afmörkuðum tímapunkti: 

Af því að þetta skiptist í hvað sex vikur hver lota þá eru kannski 

einhverjir krakkar að vinna um haustið í því sem tengist beint 

því sem við erum að gera. En svo þegar komið er fram á vorið 

þá er það orðið svolítið langt frá því sem við vorum að gera um 

haustið. 

Allir kennararnir voru sammála um að lotukerfið hamli samþættingu 

bóklegar námsgreina við sérgreinar.  

4.4 Samvinna milli textílkennara 

Að vinna saman og hjálpa hver öðrum kallast samvinna, samstarf er aftur á 

móti þegar kennarar hafa samráð sín á milli. Þegar fólk vinnur saman í 

teymisvinnu er yfirleitt átt við hóp, lítinn eða stóran sem vinnur að ákveðnu 

markmiði. Lítil sem engin samvinna er á milli list- og verkgreinakennara í 

þessum skóla en textílkennararnir hafa samráð sín á milli en eru ekki í 

teymisvinnu saman. Samstarf þeirra felst aðallega í sambandi við efniskaup 
og hugmyndir um verkefnaval fyrir nemendur. 

Birna textílmenntkennari sagði að engin samvinna væri á milli list- og 

verkgreinakennaranna og það samstarf sem fram fer á milli textílkennara 

„sé lítið og stopult“: 

Við hittumst bara annað slagið á fundum og spjöllum og ég 

held svolítið utan um innkaupin og þann hluta og svo koma 
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þær [hinir kennararnir sem kenna textíl] og spyrja um verkefni, 

sérstaklega þær sem eru að kenna fyrsta og öðrum bekk. 

Samstarf þeirra á milli hefur ekki verið meira heldur en tillögur að 

verkefnum en þrátt fyrir lítið samstarf þá veit Auður að hún getur alltaf 
leitað til Birnu textílkennara ef hún þarf á hjálp hennar að halda. 

Misjafnt getur verið hvernig fólk túlkar eða upplifir samstarf og ekki 

virðist þurfa að hafa formlega fundi til þess að einhvers konar samstarf fari 

fram. Því þó að Birna tali um að lítið sem ekkert samstarf sé á milli 

textílkennara þá finnst Signýju það ekki. Þegar Signý kennir sínum árgangi 

textílmennt í textílstofunni þá er aðaltextílkennarinn að undirbúa sína 

kennslu inni í stofunni „Hún er í raun alltaf í eyðu þegar ég er að kenna og 

ég hitti hana nánast í hvert skipti sem ég kenni textíl sex tíma í viku.“ Á 

þennan hátt eiga þær mikil samskipti sín á milli og gefst þeim tækifæri á að 

ráðfæra sig hvor við aðra og ræða um einstök verkefni. En þó að eitthvað 

samstarf fari fram á milli þeirra er það ekki til staðar á milli Signýjar og 

Auðar sem kennir líka textíl. „Ég hef ekkert náð að hitta þær hinar [sem 

kenna textílmennt].“ Munurinn getur legið í því að Signý kennir fjórða bekk 

textíl í aðaltextílstofunni en Auður kennir öðrum bekk inni á sínu svæði. 
Kemur hún því ekki eins oft upp í textílstofuna eins og Signý.  

Tími sem er skipulagður til samstarfs er of knappur og það hindrar 

samvinnu sögðu þær alveg eins og þegar rætt var um samþættingu 

námsgreina. Erfitt væri að finna tíma sem hentaði þeim öllum til að hittast, 
en áhugi fyrir samvinnu er til staðar. Og Signý segir að: 

Ja það væri örugglega gott að hittast oftar, en hérna...eeee jú 

ég held að það sé að ganga betur í textíl heldur en í sumum 

öðrum greinum að hafa samstarf á milli þessara [listgreina] 

kennara. Við höfum alveg verið að deila hugmyndum og svona 

en ekkert á fundum heldur á (hún hlær) hlaupum einhvers 

staðar það er meira þannig. 

Birna textílkennari vinnur mikið ein og hún kennir mörgum árgöngum. 

Þeir sem hún kennir ekki skiptast á milli bekkjarkennara sem eru menntaðir 

textílkennarar en þær hafa ekki fundið sér tíma eða þörf fyrir að vinna 

meira saman. Einangrun textílkennarans er mikil og segist hún vilja rjúfa 
þessa einangrun og fara að vinna með öðrum. 

Maður vildi alveg vera með annan þú veist á móti sér, 

textílkennara til þess að hafa þennan til að spjalla við. Þú veist 



 

65 

ég fer ekki til kennaranna í fyrsta og annan bekkjarkennarar til 

þess að spjalla við ég veit að þær hafa meira en nóg að gera 

sem umsjónarkennarar. Þú veist ég væri alveg til í að vera með 

aðra á móti mér hér bara upp á það að fá hugmyndirnar líka þú 

ert kannski með fullt af hugmyndum og ert að gera það sama 

ár eftir ár [...]. Mig vantar einhvern sem að ég get spjallað við 

og komið með ok ég er að spá í þetta og hún er þá alveg nei 

þetta er svo asnalegt eða þú veist við getum gert þetta svona 

eða hinsegin þú veist mig vantar einhvern svona einmitt með 

mér til þess að útfæra hugmyndir og fá hugmyndir. 

Birnu finnst vera lítil samvinna og hún einangruð inni í sinni stofu. Hún 

hefur engan til að máta sig við, spjalla og deila hugmyndum. Hún vinnur 

mikið ein en er í þeirri aðstöðu að hafa fleiri textílkennara í sama skóla en 

samt vantar alla hvatningu til þess að einhver samvinna verði á milli þessara 
textílkennara.  

Við erum með fjóra kennara í textíl allir með einhverja tvo 

bekki eða eitthvað við erum svolítið svona uppfyllingarefni. Af 

því að þú veist fólk sækir um svona 27 til 28 stundir og 

umsjónarkennsla er bara 24 tímar eða eitthvað þá er fyllt upp í 

með þessu [sérgreinakennslu] sem sagt. 

Lítil sem engin samvinna er á milli textílkennaranna né við aðra kennara í 

skólanum. Áhugi var greinilega til staðar fyrir meiri samvinnu og þá 
sérstaklega hjá Birnu textílkennara þar sem hún vinnur mikið ein.  

4.4.1 Samvinna bekkjarkennara 

Þær Signý, Auður og María eru umsjónarbekkjarkennarar í opnu rými. Í 

árgangi Signýjar og Auðar er nemendum skipt í þrjá bekki og sér hver 

kennari um sinn umsjónarhóp og skipta kennarar í árganginum með sér 

verkum og undirbúa kennslu saman. Í árganginum sem María kennir skipta 

samkennarar einnig með sér verkum en að auki skipta þær námsgreinum á 
milli sín og kenna þá öllum árganginum þá námsgrein.  

Samvinna kennara í opnum kennslurýmum og reynsla þeirra af því sýnir 

að þeim fylgi kostir og gallar. María segir að einn af kostunum við opið 
skólarými sé: 

Bara æðislegt að vera saman, taka ábyrgðina saman, gefa 

börnum líka kost á því að vera með fleiri heldur en einn 
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kennara. Að þau hafi fleiri [kennara] til að leita til og svo bara 

þessar umræður okkar á milli. Gagnrýni og hvatning ... og allt. 

Aukin og markviss samvinna bekkjarkennara er ein leið til þess að finna 

lausn á þeim áskorunum sem kennararnir nefndu eins og stóra nemenda-

hópa og að skipuleggja fleiri skapandi verkefni og auka samþættingu 

námsgreina. Samvinna bekkjarkennara getur verið margs konar, allt frá því 

að allur kennarahópurinn vinni saman eða vinni í pörum. Virðist það fara 

eftir námsgreinum og hvernig best sé að skipta verkum á milli sín. Auður 

vinnur með þremur öðrum kennurum úr árganginum á sínu kennslurými. 

Skipta þær á milli sín verkum og vinna stundum allar saman eða þá í pörum.  

Ég og [samkennari minn] tökum stærðfræðina og undirbúum 

hana [...] Við [annar bekkur] erum með byrjendalæsið þær sjá 

svolítið um það og allt annað er bara svona samvinna. Þetta 

tvennt skiptum við svona aðallega á milli okkar. [...] Þetta er 

svona gróflega og svo er náttúrulega mjög mikil samvinna 

okkar allra á milli. 

Kostirnir við samvinnu í opnu skólarými telja kennarar vera þó nokkra og 

eru það helst bekkjarkennarar sem hafa þessa reynslu. María segir að 

kosturinn sé hvað það sé gott að hafa góða samstarfsmenn sem að „loka 

ekki á hugmyndir heldur hvetja“. Og að hún og samstarfskennarar hennar 

séu að opna meira á milli árganga: „Og leyfa svolítið að flæða á milli“ og 

geta því samþætt bóklegar námsgreinar og á milli árganga sérstaklega á 

þeirra svæði þar sem tveir árgangar eru á einu stóru svæði. Auður segir að 

samvinna sé „að mörgu leyti bara alveg ágæt, maður ber kannski ekki eins 
mikla ábyrgð á öllu alveg sjálfur eða það deilist svona niður á okkur“.  

Kennararnir þrír voru sammála um að það skipti verulegu máli hve 

margir séu að vinna saman og almennt töldu þær að betra væri að vinna 

þrjár saman heldur en fjórar. Góð reynsla er einnig af því að vinna í tveggja 

til þriggja manna hópum heldur en í fjögurra manna hópum. Tíminn sem 

kennarar hafa unnið saman hefur líka áhrif og er það reynsla þeirra að það 

taki tíma að læra inn á hver aðra og finna hver styrkleiki einstaklinga er og 
hvernig best sé hægt að nýta þá. 

Reynsla Auðar af því að koma inn í árgang þar sem tveir kennarar hafa 

unnið mikið saman áður er sú að hún upplifir sig ekki sem hluta af fjögurra 
manna teymi heldur: 
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Það er samt pínu okkar upplifun að við Guðlaug höfum verið 

meira tvær saman og þær svo tvær saman. Það er svolítið sko, 

þær eru svolítið að skipuleggja eitthvað en við erum ekki alveg 

með af því þær eru svo vanar að vinna saman ég held að það sé 

bara að maður slípast saman sko þá eiginlega liggur við að þær 

viti hvað hin er að hugsa. 

Undir þetta tók Signý og hún telur „að það sé bara rugl að hafa fleiri en 

þrjá það er bara orðið svo flókið í framkvæmd sko en þegar það eru svona 
tveir þrír þá finnst mér það fínt“.  

Góð samvinna er meðal kennara og þeim finnst greinilega gott að vinna 

saman og deila á milli sín verkefnum og fannst þeim betra að vinna saman í 

fámennum hópum því þá fannst þeim auðveldara að skipta á milli sín 
verkum.  

Einnig kom fram í frásögn kennaranna að gott væri að geta leitað til 

samkennara um aðstoð bæði ef kennari þurfti að skreppa frá, 

endurskipuleggja námsefni, kennsluaðferðir eða sjá um aðkallandi málefni. 

Það kom í ljós oftar en einu sinni í vettvangsathugun hvað kennarar gátu 

leyst málið fljótt og auðveldlega og það var lítið mál að kalla alla saman á 

stuttan fund og finna lausnir á vandamálum sem komu upp. 

Dæmi um samvinnu úr vettvangsnótum: 

Nemendur voru að vinna í hringekju þar sem öllum árganginum 

var skipt í fjóra hópa. Skólarýminu var skipt í fjögur svæði og 

var einn kennari með einn hóp og vann hver hópur 

mismunandi verkefni. Þegar nemendur voru komnir á sitt 

svæði kom í ljós að einn hópurinn var með allt of lítil svæði. 

Kennarinn kom öllum nemendum af stað í verkefninu, sagði 

svo nemendum sínum að hún þurfi aðeins að tala við hina 

kennarana. Hún gekk síðan á milli allra kennaranna og sagði 

þeim að þær yrðu að endurskoða svæðaskiptinguna því hún 

væri með allt of lítið pláss, nemendur væru ofan í hvor öðrum 

og henni tækist ekki að hafa vinnufrið vegna hávaða sem 

myndaðist við þessar aðstæður. Þær töluðu saman í nokkrar 

mínútur og fylgdust vel með nemendum allan tímann og þær 

ákváðu að breyta skiptingunni á svæðinu næsta dag. Þær 

ákváðu hvernig best væri að breyta og fóru síðan aftur til 

hópanna sinna. Daginn eftir þegar hóparnir fóru í 

hringekjutímann var búið að stækka svæðið sem var of lítið og 
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gekk starfið miklu betur hjá þeim hópi og kyrrð og ró komst á 

hópana. 

Samvinna á milli kennaranna var góð og öll ákvarðanataka gekk vel fyrir 

sig og þær voru fljótar að leysa vandamálin. Þær hafa unnið saman lengi og 

finnst gott að vinna saman. Þar sem þær eru núna að kenna fjórða bekk eru 

allar líkur á því að þær taki fyrsta eða annan bekk á næsta ári og vilja að 

teymin fái að halda sér. Signý sagði: 

Svona teymi eins og okkar það er orðið mjög fínt og fúnkerar 

mjög vel. Samskiptin eru rosalega góð og átakalítil og við vitum 

einhvern veginn hvar við höfum hvor aðrar og svona að... að þá 

eigi svona teymið að fá að halda sér bara. 

Góð samvinna gerist ekki að sjálfu sér og þarf oft tíma til að þróast. Signý 

segir að „það tekur tíma einhvern veginn að keyra sig svona saman að vita 

hvar maður hefur alla í vinnu.“ Hún heldur áfram að tala um samvinnu og 

kemur inn á athyglisverðan punkt: 

Þetta snýst ekki endilega um það að vera bestu vinkonur alltaf 

og þetta snýst ekkert um það að vera alltaf eitthvað voða 

lýðræðislegar stundum ræður þú eða stundum ræð ég.  

Kennararnir þrír segja að gott samstarf og samvinna geti tekið tíma að 

þróast og þær þurfa að læra að vinna saman, stilla sig saman og finna út 
hvernig best er að nýta krafta hverrar annarrar.  

Samkennarar geta unnið saman að því að leyfa verkefnum að þróast og 

stækka. Láta það koma í ljós hvert það fer og geta skipt á milli sín verkum. 

Signý segir að gott samkomulag og góður vinnuandi gefi henni það öryggi að 

geta sagt „Ég tek þetta svolítið bara að mér og sé hvað ég næ einhvern 

veginn næ að mjólka það [verkefnið] og svo getur einhver annar bara 

dekkað eitthvað annað á meðan og svo þriðji bara [tekið að sér annað]“. 

Það þarf traust og trú á hvor aðra „Við þrjár eru mjög vel smurð maskína 

saman í rauninni.“ Þær hafa unnið það lengi saman að þær vita hver er 

„Bæði svona kunnátta okkar og áhugasvið sem eru ólík þú veist við náum 
svolítið vel að nýta styrkleikana.“  

Margar mismunandi leiðir eru til í samvinnu eins og að skipta verkefnum 

á milli kennara. María og samstarfskennarar hennar hafa til dæmis skipt 

kennslunni þannig á milli sín að einn kennari „Sér um íslenskuna, ein um 

stærðfræðina, ein um ritunina og þá leita þau [nemendur] til þess kennara 
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sem sér um þá grein“. Kennarar geta þá sérhæft sig í einni eða fleiri 

námsgreinum og kenna ekkert af hinum greinunum sem aðrir kennarar 

árgangsins sjá um „Ég sé bara um dönskuna önnur sér alveg um enskuna, sú 
þriðja er þá með svona ritun og stafsetningu.“  

Þegar kennarar ná að skipta á milli sín námsgreinum á þennan hátt 

kenna þær öllum árganginum nokkrar námsgreinar en ekki sínum bekk allar 

námsgreinar. Þá hafa þær tækifæri á að kafa dýpra í námsefnið, fá meiri 

tíma til að undirbúa námsgreinina og geta útbúið mismunandi þung 

verkefni. Kennslutíminn sem þær kenna minnkar ekki heldur dreifist 
undirbúningstíminn þeirra á eina námsgrein í stað þriggja.  

4.4.2 Skapandi kennsla  

Allir kennararnir voru sammála um að mikilvægt væri að nota skapandi 

kennsluhætti og að þeir notuðu mismikla sköpun í sinni kennslu. En í 

skapandi kennslu eru notaðar fjölbreyttar kennsluaðferðir, verkefnin eru úr 

ýmiskonar efnivið og hafa nemendur oft val um ólíkar leiðir til að vinna 

verkefnin. Ýmis tæki og miðlar eru notaðir og verkefnin geta verið unnin 

utan skólaveggjanna. Kennurunum fannst öllum mikilvægt að kennslan færi 

ekki eingöngu fram í gegnum námsbókina og að verk nemenda væru gerð 

sýnileg með því að setja þau upp á vegg. Auður sagði að sum verkefni sem 

hún lætur nemendur sína gera „fara bara hreinlega upp á vegg eða út í 
glugga eða eitthvað það er sköpun fólgin í því hjá krökkunum.“  

Þegar viðhorf almennra kennara til skapandi kennsluhátta er borið 

saman við bekkjarkennara sem eru menntaðir textílkennarar, tekur María 

fram að hún sé ekki hrædd við að hafa skapandi kennslu og fari það eftir 

verkefnum hvað sé hægt að gera. Hún segir að nemendur sínir hafi mikinn 

áhuga á skapandi verkefnum og „finnst gaman af allri svona vinnu sem þau 

mega skapa svolítið.“  

Signý telur að menntun kennara og skapandi kennsluhættir fylgist ekki 

endilega að heldur sé það frekar þannig að „Maður færi ekkert í textíl eða 

verkvinnu nema að maður hafi þörf fyrir að skapa. Mér líður ekki vel ef ég er 

ekki að búa til einhverja hluti eða skapandi eitthvað“ benti Signý á þegar 

rætt var um hvort menntun kennara hafi áhrif á kennsluhætti. „En þú veist 

ég held að það sé miklu meira spurning um að hafa þessa hugsun og kannski 

ekki endilega út af náminu heldur að þú sért svona karakter.“ 

Skapandi kennsluhættir og verklegt nám þarf ekki að vera flókið eða 

frumlegt heldur þurfa kennarar oft bara að gera sér grein fyrir því að margt 

sem þeir gera er í átt að skapandi kennsluháttum eins og Signý komst að. 

Signý sagði frá því þegar fyrirlesari talaði nýlega við kennara um skapandi 
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kennsluhætti. Fyrirlestur um grunnþáttinn sköpun var haldinn í skólanum 

fyrir kennarana og þegar Signý rifjaði hann upp sagði hún: „Allavegana 

miðað við hans [fyrirlesarans] pælingar um sköpun þá hugsaði ég: já ég er 

bara að þessu þetta er bara ekkert flóknara en það. Hvort sem það er 

íslenska eða eitthvað annað“. Sköpun í kennslu er kannski meiri en kennarar 

gera sér grein fyrir og stundum þarf einhvern, eins og fyrirlesara, til að ýta 

við eða fá kennara til að líta á eigin kennslu eins og Signý sagði „hann sagði 

að sköpun þyrfti ekki að vera svo ótrúlega frumleg sko og líka það að ljúga 

og spinna upp sögu væri sköpun sko ég geri það nefnilega rosalega mikið“. 

Signý sagði frá einu slíku verkefni þegar hún var að æfa sögugerð með 

nemendum sínum og var að leggja áherslu á hvernig saga verður til og 

hvernig hægt er að gera sögu áhugaverða og skemmtilega. „Mér finnst 

alveg mjög skapandi að búa til sögu og það að kenna barni að búa til sögu“. 

Hún málaði tuttugu og fimm íspinnaspýtur í fjórum litum og „Einhver 

hugsanleg aðalpersóna og bara allt sem mér datt í hug og ég fékk krakkana 

með mér í að skrifa listann hvað gæti hugsanlega verið persóna í sögu.“ Svo 

voru líka íspinnaspýtur fyrir aukapersónur „eða einhver vandamál eða 

einhver uppákoma eða vandi sem átti að leysa í sögunni“. Þegar búið var að 
skrifa á allar spýturnar þá: 

Þá var ég bara með sýnikennslu, dreg fjórar spýtur og fyrst segi 

ég einu sinni var einn sjómaður sem var upp á fjalli með 

páfagaukinn sinn og var leiður. Og svo segi ég var þetta ekki 

skemmtileg saga. Og þau [nemendurnir] alveg bara... já þetta 

var ógeðslega leiðinleg saga og hérna það var ekkert spennandi 

við hana. [...] Svo bý ég til einhverja sögu eða lýg einhverju 

kjaftæði og dreg alltaf bara [spýtu] og spinn einhverja dellu, 

sem sagt set kjöt á beinin og bý til eitthvað fyndið og eitthvað 

hallærislegt og jafnvel eitthvað sorglegt þá allt í einu bara þetta 

var æðisleg saga. 

Með þessum hætti fékk hún nemendur sína fyrst til að hlusta á leiðinlega 

sögu og svo sögu sem var skemmtileg, fyndin og spennandi. Hún skipti svo 

nemendum sínum í hópa og fékk hver hópur nokkrar spýtur. Áttu þau að 

búa til skemmtilega bullsögu og segja hinum í hópnum söguna og leyfa 

henni að flæða. Signý var að þjálfa nemendur í sögugerð og vildi ekki láta 

skriffæri trufla flæðið eða „bullið“ í þeim því hún vildi ekki láta þau skrifa 
söguna upp heldur einungis segja sögur. 
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4.5 Kennsluhættir 

Markmið kennara er að kenna þannig að nemendur læri, að nám eigi sér 

stað. Kennsluaðferðir eru ekki bara eitthvað fræðiheiti heldur er það sú 

aðferð og það fyrirkomulag sem kennarar nota til þess að kenna nemendum 

sínum eða að styðja þá til að læra. Kennararnir fjórir beita misjöfnum 

kennsluaðferðum. Þeir hafa prófað að setja kennslubókina til hliðar en aðrir 

fylgja henni trúfastir og eru á þeirri skoðun að það sé eina rétta aðferðin til 

að kenna. Námsbókin ræður oft á tíðum eða stjórnar kennslu þessara 

fjögurra kennara. Ekki eru allir kennarar hrifnir af þess háttar kennslu-

aðferðum en eins og María segir „[Það er] bara svo rosalega fast bæði í 

kennurum, foreldrum, samfélaginu að þú skulir fara í gegn um x margar 

blaðsíður í námsbók“. Markmiðið sé oft fyrst og fremst að komst yfir 
ákveðnar námsbækur og María heldur áfram: 

Þó svo að við séum alltaf að hugsa um einstaklingsmiðað nám 

og við séum öll ólík. Það séu ekki allir sem geta lært allt. Það er 

bara erfitt að vera kennari og standa undir þessum ásökunum 

um að þú farir ekki gegnum hverja einustu blaðsíðu. [...] Því við 

erum ennþá að láta bækurnar ráða ferðinni [...] Okkur skortir 

bara hugrekki, þor til þess að henda þessu öllu bara. 

Þegar rætt var um kennsluhætti og undirbúning kennslu sögðust þær 

Birna, Auður og Signý ekki alltaf hafa tíma til að útbúa kennsluáætlun eða 

undirbúa sig fyrir kennslu. Ástæðurnar geta verið margskonar eins og 

skipulagning vinnutímans gerir ekki ráð fyrir undirbúningi eða þær finna 
ekki leið sem virkar og eru kannski hættar að prófa nýjar kennsluaðferðir.  

Auður segir að „Ég er með svo litla krakka svo það er aldrei svona massíf 

innlögn þú veist maður leggur inn hvernig á að gera þetta og hvaða áhöld 

þau þurfa og hvaða bækur“. Birna talaði einnig um kennsluaðferðir „ég er 

búin að prófa alveg rosalega margar aðferðir við að byrja að prjóna í fjórða 
bekk við að kenna þeim að fitja upp. Það er ekki neitt eitt sem virkar betur“.  

Signý segir að kennslan hjá sér hafi aldrei áður verið „svona mikið 

bókmiðað“ og greinilegt var að henni fannst það ekki jákvæð þróun. 

Já það er bara þannig ég er bara búin að lúffa fyrir bókinni 

finnst mér og vinnubókum og mér finnst það fúlt en hérna... en 

bara það að fara aðstoða börn við vinnubækurnar er nógu 

krefjandi þegar maður er með svona stóran nemendahóp. 



 

72 

Þó að kennararnir fjórir séu búnir að gefast upp svo að segja á öðrum 

kennsluháttum en námsbókayfirferð þá vilja þeir ekki að nemendur sínir 
vinni hugsunarlaust í verkefnabækur sínar eða: 

Bruni áfram í bókinni án þess að það sé farið yfir það sem þau 

séu að gera rétt. Bæði það að ég viti hvað þau eru að gera rétt 

og líka bara að sýna því athygli því sem þau voru að gera. Að 

það sé eitthver sem skoði [og segi] hvað varst þú að gera?, 

hvernig gekk þér? náðir þú þessu? flott hjá þér og fáir líka 

hrósið og athyglina fyrir það sem þú varst að vinna vel (Signý). 

Þó svo að nemendur séu í vinnubókarvinnu þá vill Signý að þeir fái „klapp 

á bakið fyrir hvað þau gerðu“ og séu ekki að æða áfram í bókinni eftirlitslaus 

„ég fer yfir hvernig gekk hjá þeim mér finnst þetta tilgangslaust verkefni ef 

ég fer ekki yfir það og læt þau laga.“ Tímaleysi er ein ástæða þess að 
kennarar geta ekki undirbúið kennslu sína eins vel og þeir vildu. 

Yfirleitt er það þannig að við erum á handahlaupum hvað 

ætlum við að gera í næstu viku og nú er það orðið þannig að 

bíddu hvað erum við að gera í dag.  

Mikil fundahöld á vegum skólans, foreldradagur, samskiptamál við 

foreldra, fundir með námsráðgjafa og mismunandi stöðuhlutfall 

samkennara eru nokkrar ástæður fyrir því að „við erum svo að drukkna í 

vinnu“ að oft verða kennsluáætlanir að víkja fyrir öðrum verkefnum. 

Þá setur maður til hliðar kennsluáætlun, vikuáætlun og allt 

þetta sem við erum vanar að hafa alltaf tilbúið á fimmtudegi. 

Tilbúin áætlun fyrir alla tímana í vikuna á eftir, við náum þessu 

ekki (Signý). 

Þó að kennararnir séu að „drukkna í vinnu“ voru þeir allir sammála um 

að fundirnir séu ekki allir tilgangslausir en að þeir séu bara of margir. Signý 

sagði meðal annars að hægt væri að nýta fundatímana á annan hátt til 

dæmis með jafningjafræðslu. Þá gætu kennarar sagt frá kennsluaðferðum 

eða verkefnum sem heppnuðust vel. Einnig væri hægt að fara í gegnum 

hvernig ákveðin kennsluaðferð er útfærð og hvernig sé hægt að kenna hana 

„Ég held bara sem dæmi þú veist sýnikennsla.“ sagði Signý. 
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4.5.1 Kennaranámið – undirbúningur fyrir kennslu 

Kennaramenntun undirbýr framtíðarkennara undir kennslu en Signýju finnst 

vanta „brjálæðislega í kennaranámið“ meiri sýnikennslu og vill sjá 

annarskonar kennsluhætti en tíðkast þar núna. Námið eigi að einkennast af 

„eitthvað öðruvísi heldur en að halda fyrirlestur og hlusta og glósa eða að 

lesa í bók.“ Því það sem situr eftir í minningunni er það sem ég fékk að prófa 
sjálf segir Signý: 

En hérna það voru tveir tímar sem ég man eftir að ég hafi 

svona raunverulega verið að læra eitthvað um kennsluaðferð 

annað heldur en að messa yfir fólki og láta það glósa. Það var 

annarsvegar tími sem fór í að taka einhverja svona ég man að 

það var kallað fiskból [e. fishbowl activities] og það var svona 

setið í hring og annan hring og fyrir utan og maður fór inn í 

hringinn ef maður vildi tjá sig og svo sagði fólk frá einhverju. 

Minn bekkur 30 manns við fórum að segja hvor öðru ótrúlega 

persónulegar sögur af okkur. Fólk einhvern veginn komst í 

einhvern gír og fólk var tilbúið að tjá sig um ótrúlega erfið mál. 

Ég var bara alveg vá og gerði það sjálf líka og þetta er aðferð 

sem virkar. Ég gleymi þessu aldrei og ég er búin að prófa hana 

þannig að ég gleymi henni örugglega aldrei en allar aðferðirnar 

sem ég heyrði Ingvar talaði um á fyrirlestri þær eru allar löngu 

gleymdar og líka allar þær aðferðirnar sem ég las um í 

bókunum hans þær eru allar gleymdar. Af því ég prófaði þær 

ekki og mér fannst ég lýsa svo eftir því í skólanum að fá að 

vinna eftir kennsluaðferðinni sem við áttum að vera að læra 

um. 

Reynsla Signýjar af þessari kennsluaðferð situr fast í minningu hennar 

vegna þess að hún fékk að prófa hana, ekki einungis lesa um hana. „þá kann 

ég þá aðferð ég hef prófað hana.“ Svona reynsla er mikilvæg fyrir kennara 

að muna, muna hvernig það er að vera nemandi, muna hvernig nám fer 

fram, muna hvað það er mikilvægt að fá að prófa hlutina en ekki bara lesa 

um þá. 

„Ef þú hefur ekki prófað það og gert það hvernig ætlar þú að muna 

hana? þetta er bara svo innbyggt í okkur“. Signý telur því upplagt að taka 

einhverja fundartíma og nota þá í að kenna kennurum að kenna á 

fjölbreyttan hátt, prófa að kenna á mismunandi hátt en einnig að vera bara: 
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Að vera nemandi þú getur alveg verið nemandinn og lært 

aðferðina sem nemandinn. Það skiptir ekki máli ef þú ert bara 

þátttakandinn í þessu þá held ég að það festist margfalt betur. 

 

.
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að hlusta á reynslu kennara af samþættingu 

námsgreina, samvinnu og sköpun í námi. Áhersla var lögð á menntun 

kennaranna og athugað hvort menntaðir textílkennarar sem kenna bæði 

textíl og almenna kennslu samþætti námsgreinar og hvernig, en einnig var 

athugað hvort almennur kennari í sama skóla noti þetta kennsluskipulag í 
sinni kennslu.  

Kennarar höfðu allir á einhverjum tímapunkti í sinni kennslu notað 

samþættingu námsgreina og voru almennt ánægðir með hvernig til tókst. 

Ekki hafa þeir þó notast við þetta kennsluskipulag mikið þó að þeir telji 

kostina vera marga fyrir sig og nemendur sína. Þær áskoranir sem þær allar 

töluðu um við samþættingu voru stórir nemendahópar, tímaskipulag og 

lotukerfið. 

5.1 Samþætting námsgreina  

Niðurstöður þessara greininga á samþættingu bóklegra námsgreina við aðrar 

bóklegar námsgreinar annars vegar og samþættingu bóklegra námsgreina við 

textílmennt hins vegar sýna að kennararnir hafa ekki skipulagt kennslu og 

nám þannig að fullkominn samruni náist þar sem þarfir og áhugi nemenda 

eru höfð að leiðarljósi en ekki námsgreinarnar sjálfar. 

5.1.1 Skilgreiningar kennara 

Notkun kennara á fræðihugtökum til að útskýra kennslu sína eða hvernig þeir 

tengja fræðin við kennslu sína var lítil og notuðu þeir ekki þann fræðilega 

grunn sem þeir hafa úr menntun sinni. Sem er í samræmi við niðurstöður 

Hafdísar Guðjónsdóttur (2004) að nokkuð algengt sé að kennarar festist í því 

að tala um dagleg verkefni og árangur nemenda sinna á óformlegan hátt og 

gleymi að tengja þetta við kenningar og fræðileg viðmið. Allir kennararnir 

útskýrðu hugtakið samþætting námsgreina með því að vitna í kennsluverkefni 

sem þeir höfðu gert með nemendum sínum og notuðu áþreifanleg dæmi til 

að útskýra hugtakið sem er alls ekki óalgengt meðal kennara. Aðeins einn 

kennari talaði um að samþætting ætti að tengjast annarri námsgrein. Allar 

hafa þeir fræðilegan grunn úr námi sínu en gátu samt ekki náð í þessa 

þekkingu þegar rætt var um kennsluskipulag. Þetta er alls ekki óþekkt 

fyrirbæri að kennurum finnist erfitt að halda sig við fræðin eða líti ekki á sig 

sem vel menntaða fræðimenn. Allar faggreinar eiga sér fagorð og 

kennarastéttin er þar ekki undanskilin. Kennarar þurfa að þróa með sér 

faglegan orðaforða til þess að dýpka fræðilega umræðu um starf sitt svo að 



 

76 

umfjöllun um nám og kennslu tengist við kenningar og fræðileg viðmið 

samanber Hafdísi Guðjónsdóttur (2004). Þekking kennara á fræðihugtökum 

og kenningum var til staðar en greinilegt var að þeir hafa ekki vanið sig á að 

nota fræðiheiti. Hafdís Guðjónsdóttir (2004) hefur nefnt þetta sem dulda 

þekkingu kennara eða duldin kennslufræði. 

5.1.2 Samþætting námsgreina við list- og verkgreinar 

Birna, textílkennarinn, hafði reynslu af samþættu verkefni, sem var þvert á 

allar námsgreinar, og samvinnu kennara úr öðrum skóla en þeim sem hún 

starfar við í dag. Þó hafði hún ekki tekið þátt í að skipuleggja námsefni sem 

samþætti textílmennt við bóklegar greinar í þessum skóla. Birna taldi að með 

því að auka samþættingu þvert á námsgreinar yrði það til þess að hún festist 

ekki í sömu verkefnunum og einangrun hennar yrði minni. Slíkt hefði í för 

með sé töluverðan ávinning fyrir hana þar sem einangrun frá samkennurum 

getur gert kennarastarfið einmanalegt samanber Dianne L. Ferguson, Hafdísi 

Guðjónsdóttir, Droege, Meyer, Lester og Ralph (1999) sem segja að 

sérgreinakennarar séu frekar einangraðir inni á sínum svæðum og þá helst frá 

almennum kennurum. Sem samræmist rannsókn minni um lítið samstarf 

Birnu við aðra kennara í skólanum. Niðurstöður mínar varðandi samstarf list- 

og verkgreinakennara er ekki í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Guðrúnar Helgadóttur (1997) sem komst að því að textílkennarar hafa oft 

eitthvað samstarf sín á milli. Sem er áhugavert að skoða betur þar sem mín 

rannsókn nær aðeins til fjögurra kennara og því ekki hægt að alhæfa um að 
almennt sé lítið samstarf á milli list- og verkgreinakennara í öðrum skólum. 

Allir kennararnir voru mjög áhugasamir fyrir samþættingu bóklegra 

námsgreina við list- og verkgreinar og lýstu yfir áhuga sínum á að vinna 

saman að samþættum verkefnum með almennum sem og list- og verkgreina-

kennurum. En þeir höfðu aftur á móti litla reynslu af samþættum verkefnum 

við list- og verkgreinar sem er í samræmi við rannsókn Bamford (2011) sem 

segir að skortur sé á samþættingu námsgreina við listgreinar, skapandi vinnu 

og skapandi aðferðir í námi í íslenskum skólum. Hugsanlega gætu breytingar í 

átt til meiri samþættingar við list- og verkgreinar leitt til meiri samvinnu og 
rofið þessa einangrun sérgreinakennara. 

Aðeins einn kennaranna, bekkjarkennarinn, sagði frá einu verkefni sem 

hafði verið skipulagt með list- og verkgreinakennurum þvert á námsgreinar og 

er dæmi um þverfaglega nálgun og samvinnu kennara samkvæmt módeli 

Svanborgar (2011). 
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Þessar niðurstöður sýna að hjá þessum kennarahópi í skóla sem hefur sýn 

um samþætt skólastarf, er takmörkuð samþætting námsgreina og samvinna 
kennara þvert á greinar þyrfti að vera markvissari. 

Frumkvæði og vilji til breytinga þurfa að byrja hjá kennaranum sjálfum og 

með því að fá reynda kennara og ólíka faggreinakennara til að læra hver af 

öðrum er hægt að fá hugmyndir að nýjum starfsháttum eða breyttri kennslu 

(Day og Gu, 2010). Ef kennarar vinna saman að áætlanagerð við samþættingu 

þvert á allar námsgreinar getur það leitt til þess að sköpuð verða tengsl og 

þekking þvert á faggreinar (Lieberman, 2002). Þess háttar breytingar verða til 

þess að kennarar vinna saman að þverfaglegri samþættingu sem verður 

þegar kennarar ákveða sameiginlega víðtæk þemu út frá áhuga og þörfum 

nemenda (Svanborg R. Jónsdóttir, 2011). 

5.1.3 Samþætting námsgreina hjá bekkjarkennurum 

Þær Signý, Auður og María voru áhugasamar um samþættingu námsgreina og 

voru sammála um að þær vildu nota þetta kennsluskipulag í auknum mæli í 

kennslu. Í svörum þeirra kom fram að þær höfðu góða reynslu af verkefnum 

þar sem áherslan væri á samþættingu námsgreina og voru sammála um að 

það væri góð leið til að ná til fjölbreytts nemendahóps. Þannig væri hægt að 

nálgast námsefnið á annan hátt en í gegnum námsbókina, flétta inn í það 
öðrum námsgreinum til að nemendur fái betri og dýpri skilning á námsefninu. 

Signý hafði notað samþættingu námsgreina út frá námsgrein, samanber 

skilgreiningar Svanborgar R. Jónsdóttir (2011), með góðum árangri. Er þetta 

gott dæmi um hvernig kennarar með fjölbreytta menntun geta nýtt sér 

sérþekkingu. Þar sem Signý er menntaður textílkennari kenndi hún 

nemendum sínum að spinna og tengdi það jafnframt því bóklega námsefni 

sem þeir voru að vinna með og náði að vekja áhuga nemenda og taldi að 

verkefnið hefði dýpkað þekkingu nemenda sinna á námsefninu og gert það 

áhugavert. IKEA verkefnið sem María og samkennarar hennar útbjuggu er 

gott dæmi um samþætt verkefni út frá þverfaglegri nálgun (Svanborg R. 

Jónsdóttir, 2011). Verkefnið heppnaðist einstaklega vel og náði að hrista 
nemendahópinn saman sem var kveikjan að þessu skemmtilega verkefni. 

Eins og fram hefur komið þá var reynsla kennaranna af samþættingu 

námsgreina góð og höfðu þær allar tekið þátt í samþættum verkefnum 

annaðhvort einar eða í samvinnu við aðra kennara. Ekki var samt um mörg 

verkefni að ræða og kom mér það nokkuð á óvart því þau verkefni sem þær 

höfðu gert höfðu tekist vel. Gæti verið að vanti þarna baklandið eða 

skólayfirvöld til að skipuleggja námskeið eða verkefni þar sem kennarar eru 

hvattir til og ekki síst studdir við að auka fjölbreytta kennsluhætti og 
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samþætta námsgreinar við aðrar námsgreinar eins og Ingvar Sigurgeirsson 

(2005) hefur gert í nokkrum grunnskólum landsins. Lilja M. Jónsdóttir (1996) 

segir að ein af ástæðunum fyrir því að kennarar taki ekki nógu oft upp á því 

að prófa eitthvað nýtt sé fastheldni og hræðsla við að missa stjórn á 

nemendum og aðstæðum. 

5.1.4 Áskoranir 

Flestar þær áskoranir sem kennarar nefndu, svo sem skipulag vinnutímans, 

lotukerfið og stórir nemendahópar eru hindranir sem hægt væri að yfirstíga. 

Ætti því að taka þessum vanda sem áskorun og reyna að finna lausn til að 

þess að möguleiki sé á að koma heildstæðum samþættum verkefnum fyrir á 

öllum skólastigum. Líklegt er að þessar áskoranir eða hindranir eins og 

kennararnir lýstu þeim, séu samtengdar og megi leysa sem eina heild. 

Kvörtun kennara yfir vinnuálagi og tímaskorti væri hægt að lagfæra ef 

skólayfirvöld teldu að samþætting námsgreina væri kennsluskipulag sem vert 

væri að leggja áherslu á.  

Kennarar hafa fengið aðstoð við að tileinka sér nýja starfshætti eða nýja 

þekkingu með góðum árangri samanber rannsókn Rúnars Sigþórssonar 

(2004). Þekkingarskortur kennara á því námsefni sem kennt er í öðrum 

námsgreinum en þeirra eigin er einnig vert að skoða út frá því hvernig 

kennarar geta nýtt sér samþættingu námsgreina, meðal annars bóklegra 

greina við list- og verkgreinar (Ása Björk Snorradóttir, 1983). Námskeið er ein 

leið samkvæmt Berki Hansen (2004) til að efla frumkvæði og forystu innan 

skóla því öflug forysta og stjórnun byggist á því að velja og hafna þeim leiðum 

sem henta skólanum best. Til þess að breytingar verði varanlegar þarf að vera 

samstarf á milli skólayfirvalda, kennara, nemenda og foreldra og aðaláhersla 
lögð á nám og kennslu (Börkur Hansen, 2013). 

Ein leið til breytinga er sú að kennurum séu skapaðar aðstæður til að sinna 

starfi sínu á þann hátt að þeir hafi tækifæri til að ýta undir skapandi hugsun 

nemenda sinna. Skólayfirvöld geta þá komið til móts við breyttan fjárhag 

skólans á annan hátt og stutt við og hjálpað kennurum að koma auga á aðrar 

eða nýjar leiðir til að nálgast efnivið fyrir verkefni. Viðhorf kennara mætti 

einnig breytast og trú þeirra á að skapandi kennsla, samvinna og samþætting 

þurfi að vera fyrir hendi (Rúnar Sigþórsson, 2004). Einnig er umhugsunarvert 

að kennarar mega líka hafa frumkvæði og sækjast eftir samstarfi við 
stjórnendur um að leysa málin ekki síst þegar aðstæður eru erfiðar. 
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5.2 Samstarf og samvinna kennara 

Lítið sem ekkert samstarf er á milli bekkjarkennara og Birnu textílkennara. 

Ekki er heldur neitt samstarf á milli hennar og list- og verkgreinakennaranna í 

skólanum og vinnur hún mikið ein inni á sínu kennslusvæði. Sérgreina-

kennarar vilja oft einblína á sína sérgrein og verkefni sem henta henni og svo 

er oft litið á textílinn sem ágætis viðbót við annað námsefni eins og kom fram 

í rannsókn Guðrúnar Helgadóttur (1997). Nokkuð algengt er að list- og 

verkgreinakennarar séu einir inni á sínu kennslusvæði og séu nokkuð 

einangraðir frá öðrum kennurum samkvæmt rannsókn Erlu Kristjánsdóttur 

(1987) og auk þess er textílstofan stundum nokkuð langt frá öðrum 

bekkjarkennslusvæðum eins og er raunin í þessum skóla. Bekkjarkennarar eru 

aftur á móti í mikilli samvinnu og vinna saman að undirbúningi kennslu og 

verkefna. Aukið samstarf kennaranna getur ýtt undir fjölbreytta kennsluhætti 

samanber Elínu G. Ólafsdóttur (2004) og möguleika til að nýta vel 

mismunandi menntun, reynslu og hæfileika hvers annars sem verður til þess 

að bæta skólastarfið. Kennarar verða að styðja hver annan og með góðu 

samstarfi skapast sérstakur starfsandi sem gerir kennarastarfið árangurs-

ríkara (Elín G. Ólafsdóttir, 2004). Skólasvæðið sem bekkjarkennarar starfa í 

ýtir einnig undir samstarf þar sem þeir vinna allir saman og geta alltaf leitað 

til hver annars. 

Aukin samvinna kennaranna gæti leitt til þess að þeir gætu ýtt undir 

samþættingu námsgreina og jafnvel sett upp margskonar vinnu- eða 

verkefnasvæði tengd bókgreinum og aukið þannig skapandi kennslu. Að 

öllum líkindum er hægt að ýta undir meira samstarf kennaranna í skólanum 

með stuðningi frá skólayfirvöldum og með einhvers konar skipulagðri 
samvinnu á milli bekkjar- og sérgreinakennara. 

5.3 Skapandi kennsla 

Allir kennararnir voru áhugasamir um að nota skapandi kennsluhætti og ýta 

undir sköpun hjá nemendum sínum. Bekkjarkennararnir þær Signý og María 

hafa unnið nokkur skapandi verkefni með nemendum sínum. Mér kom það á 

óvart að ekki var mikið um skapandi kennslu hjá hinum kennurunum þó að 

vissulega hafi áhuginn verið til staðar. 

Signý sem er menntaður textílkennari telur að menntun kennara hafi ekki 

áhrif á hvort kennari noti skapandi kennsluhætti eða sé frumlegur þegar 

kemur að því að útbúa verkefni handa nemendum. Hún telur að annaðhvort 

hafi maður þörf fyrir að skapa eða ekki og jafnvel hafi val hennar á 

kennaramenntun litast af þörf hennar til að skapa, það er að segja hún valdi 
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textílkennaranám vegna þess að þar fékk hún tækifæri til að virkja 

sköpunargleði sína. 

María sem er almennur bekkjarkennari segir að hún sé ekkert hrædd við 

að hafa skapandi kennsluhætti en að verkefnin litist óneitanlega af þeirri 

kunnáttu og reynslu sem hún hefur. Hugmyndir spretta ekki upp af sjálfu sér. 

Eins og kemur fram í þemaheftinu Sköpun þá snýst skapandi nám ekki um 

eilífa leit að frumlegum hugmyndum, heldur snýst það um að þjálfa hjá 

nemendum og kennurum athygli og æfa þá í að skoða umhverfi sitt og styrkja 

þá í að hlusta, muna og skilja umhverfi sitt (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet 

Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Hér kemur að skólayfirvöldum 

í samvinnu við kennara að finna lausnir og leiðir til að nota meiri skapandi 

kennsluhætti. Einnig þurfa þau í samstarfi að finna leiðir og verkefni sem 

henta kennslu og sem krefst ekki mikils efniskostnaðar. Mikil áhersla er oft 

lögð á yfirferð námsefnis og þá getur sköpunin orðið útundan. Mikilvægt er 

að leita að ólíkum verkefnum þannig að leikur og sköpun komi að gagni við 
allt nám á öllum skólastigum. 

5.4 Kennsluhættir  

Kennararnir höfðu prófað að beita misjöfnum kennsluaðferðum í kennslu 

sinni. María hafði gert tilraun með samstarfskennurum sínum að leggja 

námsbókina alveg til hliðar og leita nýrra leiða í kennslu en fékk ekki stuðning 

frá foreldum né skólayfirvöldum. Hún telur að sig skorti hugrekki til að leggja í 

þess konar kennslu aftur, sem er miður. Vöntun á stuðningi hvetur ekki 

kennara til að gera miklar breytingar á kennslu sinni eða fara aðrar leiðir 

(Rúnar Sigþórsson, 2004). Það er ekki nóg að kennarar vilji prófa nýjar 

aðferðir heldur þurfa þeir fullan stuðning frá samfélaginu til þess að þora að 
prófa og gera tilraunir í kennslu. 

Kennsluhættir Signýjar hafa þróast í átt að því að næstum öll kennsla fer 

fram í gegnum verkefnabækur og hefur hún aldrei verið eins bókmiðuð áður 

sem er í samræmi við það sem Hafsteinn Karlsson (2009) komst að í rannsókn 

sinni þar sem hann talar um að í íslenskum skólum stýri námsbókin 
kennslunni að mestu leyti. 

Skólayfirvöld í skólanum sem þessi rannsókn fór fram í leggja áherslu á 

fjölbreytta kennsluhætti fyrir fjölbreyttan nemendahóp og til þess hjálpa 

kennurum að öðlast þessa hæfni verður að kenna kennurum að kenna á 

fjölbreyttan hátt. Leiðbeina kennurum hvernig þeir eigi að taka þann 

fræðilega skilning sem þeir hafa úr sínu námi og framkvæma hann á vettvangi 

eins og Lilja M. Jónsdóttir (2007) hefur meðal annars gert með góðum 

árangri. Einnig er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að kennarar falla oft í 
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sömu gryfjuna aftur og halla sér aftur að einhæfum kennsluháttum þrátt fyrir 

stuðning skólayfirvalda og námskeiða eins og Rúnar Sigþórsson (2004) komst 

að í rannsókn sinni. Fjölbreyttir kennsluhættir eða skapandi kennsla snýst 

ekki um að klára ákveðnar blaðsíður í námsbók, heldur taka það sem stendur 

í námsbókum og leita að nýjum leiðum, losa um og láta reyna á óvænt og 

áhugaverð verkefni (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og 

Torfi Hjartarson, 2012). Kennarar þurfa að rísa upp úr viðjum vanans og 

stefna markvisst að hærra markmiði, líta í eigin barm og skoða sína kennslu. 

Þeir þurfa að líta til þess að nýta samkennara, vinna saman og skoða kennslu 
sameiginlega og ræða hana, finna lausnir. 
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6 Lokaorð   

Í leitinni að svari við spurningum mínum hef ég fræðst um margt varðandi 

samþættingu, samstarf og skapandi kennslu. Ég hef komist að því að ekkert 

einfalt svar er við leyndardómnum sem liggur að baki góðrar kennslu en ég 

hef lært margt á leið minni í gegnum frumskóg heimilda og fræðigreina.  

Raddir kennaranna sem heyrast í þessari ritgerð eru misjafnar en þær 

hafa allar áhugverðar sögur að segja af reynslu sinni sem kennarar og sögur 

af verkefnum, nemendum, kennsluháttum og væntingum. Þau verkefni sem 

kennarar standa daglega frammi fyrir eru sum ekki auðveld en önnur 

auðleysanleg. Samþætting námsgreina á vissulega heima í kennslu í dag og 

sýna rannsóknir að eitt af því sem þarf að auka í kennslu í dag sé sköpun. 

Við verðum einnig að spyrja okkur að því hvort markmið kennslunnar sé að 

koma því til skila sem stendur í námsbókinni og standast próf eða er 

markmiðið að mennta barnið, veita því innsýn í menningararfinn með 

skipulagðri og skapandi verkefnavinnu? Ef nemandinn fær að vinna að 

verkefni sem krefst þess að hann þurfi að leita sér sjálfur að upplýsingum og 

komast að niðurstöðu og fá að vinna með öðrum nemendum. Einnig að 

hann fái að spegla hugmyndir sínar ekki eingöngu við kennarann heldur líka 

við samnemendur tel ég að meira sitji eftir heldur en að vera í einhvers 

konar færibandavinnu, oftast einn við sitt borð. Slíkum markmiðum virðist 

vera frekar líklegt að ná með því að bjóða þekkingu sem byggir á 

þverfaglegri nálgun þar sem kennarar vinna saman þvert á námsgreinar en 

þó sérstaklega ef námið er skipulagt með heildrænni nálgun byggðri á 

þörfum og áhuga nemenda og þeir fá tækifæri á að ákveða sjálfir, vera 

sjálfstæðir í að skapa sína þekkingu. Textíll og listræn nálgun á þar heima til 

að fjölbreytni og sköpun fái fleiri tækifæri. Heimur nemandans tekur 

sífelldum breytingum í takt við þjóðfélagið og við verðum að vera í takt við 

þá þróun sem á sér stað í þeim heimi sem barnið lifir í.  

Samkvæmt Eisner (2003) er nánast ómögulegt að útbúa námskrá sem 

undirbýr nemendur fyrir framtíðina sem er í órafjarlægð, heldur ættum við 

að leyfa nemendum að fást við verkefni dagsins í dag. Skólar verða að skoða 

nútíðina og þann heim sem nemendur búa í. Nemendur eiga eftir að lifa í 

heimi sem að öllum líkindum verður ólíkur þeim heimi sem þeir búa í núna. 

Því eiga skólar ekki að leggja eingöngu áherslu á það sem hefur alltaf verið 

kennt heldur á skólinn að undirbúa nemendur fyrir þessa framtíð eða nýjan 
heim með því að taka á markvissan hátt þátt í nútíðinni. 

Þegar ég lít til baka og hugsa um hverju ég hefði viljað breyta í 

rannsóknarferlinu og hvað mér finnst þurfa að gera þá er það að taka viðtöl 
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við fleiri kennara. Helst eingöngu við menntaða textílkennara sem kenna 

textíl og almenna kennslu og fá að heyra raddir þeirra. Fara í fleiri skóla og 

fá að sjá hvað kennarar eru að gera og vinna með sögur þeirra og helst af 

öllu langar mig að koma á stofn rafrænum hugmyndabanka fyrir skapandi 

kennslu.  

Mér finnst Rúnar Sigþórsson (2004) ná því vel sem áunnist hefur með 

þessu rannsóknarverkefni, þegar hann skrifaði: „Því að hverju hefur sá að 

keppa sem náð hefur lokatakmarki sínu? Þess vegna ættum við kannski 

viljandi að setja markmið okkar á hverjum tíma hærra en svo að við sjáum 

fram á að ná því í náinni framtíð. Miða þau við stjörnurnar fremur en 

kjarrið“. Því þó að ég hafi ekki endanlegt svar við rannsóknarspurningum 

mínum er ég nær því nú en í upphafi þessa verkefnis. Ég lít á þekkingarleit 

mína sem fjársjóð sem ég get nýtt mér í starfi og ætla að stefna markvisst 

að því að halda áfram að safna þekkingu og nýta mér hana í kennslu minni í 

framtíðinni. 
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