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Ágrip 
 
Grunnþættir menntunar og tengsl þeirra við kennslu í íslenskri 

byggingarlistasögu á grunnskólastigi eru aðalviðfangsefni þessarar 

rannsóknar. Leitast verður við að rannsaka hvort og hvar megi finna efni til 

kennslu á íslenskri byggingarlistasögu í grunnskólum og hvort skortur á því 

geti haft áhrif á að umfjöllun um efnið verði samþætt grunnþáttum 

aðalnámskrár. 

 Í ritgerðinni er greint frá þeim möguleikum sem grunnþættir menntunar 

veita til frekari umfjöllunar um íslenska byggingarlistasögu í námi á 

grunnskólastigi með megináherslu á listgreinakennslu. Þá er greint frá vægi 

þekkingar kennara og nemenda á íslenskri byggingarlistasögu. Jafnframt er 

fjallað um mikilvægi samþættingar  listfræðslu við annað nám.  

 Tekin voru einstaklingsviðtöl við sex kennara sem komið hafa að 

kennslu á grunnskólastigi. Svör viðmælenda voru greind samkvæmt 

aðferðum eigindlegrar aðferðafræði. Leitast var eftir að kalla fram viðhorf og 

reynslu viðmælenda varðandi umfjöllun um íslenska byggingarlistasögu á 

grunnskólastigi.   

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að úrbóta sé þörf hvað varðar 

aðgengi að kennsluefni, námsframboði og heimildum sem miðla íslenskri 

byggingarlistasögu. Þá virðist þekking kennara hafa áhrif á hvort og hvernig 

þeir nýti sér útgefið fræðslu- og kennsluefni. Niðurstöður rannsóknar leiða 

einnig af sér spurningar um framtíð kennslu og miðlunar á íslenskri 

byggingarlistasögu þar sem skortur er á opinberum vettvangi sem styrkir og 

eflir rannsóknarstarf á sviði hennar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Abstract 
 
The National Curriculum´s six fundamental pillars of education and its relation 

to primary school education in Icelandic architectural history, is the main 

focus of this research. Access to learning material that addresses Icelandic 

architectural history is investigated. Additionally, the research will analyze if a 

lack of learning material can affect the integration of the subject as part of the 

fundamental pillars of education.	  

 The research describes the possibilities that lie in integrating the 

history of Icelandic architecture as part of primary school education. It also 

describes the value of knowledge on the history of Icelandic architecture, for 

teachers and students alike. Furthermore, the research discusses the 

importance of integrating arts education with other studies within the school.	  

	   Six teachers, involved in teaching at primary level, were privately 

interviewed. Interviews were analyzed through qualitative methodology. The 

topics strove to evoke the view and experience of the teachers on Icelandic 

architectural history, at this level.	  

 The conclusion indicates that improvements are needed in the supply 

of learning material and access to sources that provide information 

on Icelandic architectural history. It appears that teachers´ knowledge 

influences if and how they apply publications, such as instructional and 

teaching material about Icelandic architectural history, into their teaching. The 

conclusion raises questions about the future of teaching and dissemination of 

Icelandic architectural history where there appears to be need for public 

forum that promotes research within the field of Icelandic architectural history. 
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1. Inngangur 
Grunnþættir menntunar læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun sem ný aðalnámskrá (2011) byggist á og 

tengsl þeirra við kennslu á íslenskri byggingarlistasögu á grunnskólastigi er 

aðalrannsóknarefni þessarar ritgerðar. Útfrá því er leitast við að rannsaka 

hvort og hvar megi finna efni til kennslu á íslenskri byggingarlistasögu í 

grunnskólum og hvort skortur á því geti haft áhrif á að umfjöllun um efnið 

verði samþætt grunnþáttum aðalnámskrár.  

 Þörfin fyrir skjól er ein af frumþörfum mannsins og hefur húsagerð og  

byggingarlist þróast samhliða henni. Þetta endurspeglast oft snemma í 

athöfnum barna þegar þau gera sér skjól úr hversdagslegum hlutum og skapa 

sér þannig öryggi, næði og hlýju. Lesa má ólíka þætti úr þessu 

lífsnauðsynlega skjóli. Laura Chapman bendir á í bók sinni Approaches to Art 

in Education (1978) hvernig byggingarlistasagan er einskonar samfélagslegur 

spegill þar sem byggingar spegla þá menningu, stíla og stefnur sem eru við 

líði þegar þær eru byggðar. Byggingar spegla jafnframt félagslega, 

efnahagslega og landfræðilega þætti sem hafa haft áhrif á þróun samfélags. 

Byggingarlistasagan fæst þannig við byggingar í listasögulegu og 

samfélagslegu samhengi og tengist því umfjöllun í list- og samfélagsgreinum. 

Umhverfi okkar breytist engu að síður sífellt og er fátt í umhverfi okkar eins og 

það var fyrir hundrað árum. Daglegt umhverfi okkar er því síður en svo 

hlutlaus bakgrunnur heldur býr það yfir fræðandi gildi (Chapman, 1978:115).  

 Þrátt fyrir þátt byggingarlistar í daglegu lífi okkar er úrval fræðslu- og 

kennsluefnis sem fjallar sérstaklega um íslenska byggingarlistasögu 

takmarkað. Hingað til hefur þekking á íslenskri byggingarlistasögu engu að 

síður verið eitt af lokamarkmiðum myndlistarkennslu grunnskóla 

(Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar, 2007:11). Sem kennslu- og námsefni 

má einna helst nefna bók Guju Daggar Hauksdóttur Byggingarlist í augnhæð 

(2008). Sem dæmi um útgefnar heimildir um íslenska byggingarlist og sögu 

hennar má nefna sýningarskrár Byggingarlistadeildar Listasafns Reykjavíkur, 

bækur Harðar Ágústssonar, Íslensk byggingararfleið I og II (1999, 2001), 

bókina Leiðsögn um Íslenska byggingarlist (Dennis Jóhannesson o.fl., 2000) 

ásamt bókum um einstaka íslenska arkitekta. Engu að síður er lítið af 

ítarlegum upplýsingum að finna um margar af merkustu byggingum landsins í 
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bókum, tímaritum jafnt og á vefmiðlum. Skortur á útgefnu efni sem fjallar 

ítarlega um íslenska byggingarlistasögu vekur upp spurningar um það hvar 

kennarar geti leitað sér þekkingar á efninu fyrir kennslu. Eins má spyrja 

hvernig kennarar nálgist efnið í kennslu sinni ef þeir ætli að fræða um það.  

 Skort aðgengilegra rannsókna og heimilda um íslenska byggingarlist 

mætti ef til vill rekja til þess að sagan er ung. Fáir hafa lagt í það mikla verk 

að skrásetja ítarlega upplýsingar um íslenska byggingarlistasögu og 

grunnnám í byggingarlist hefur einungis verið í boði hér á landi í stuttan tíma 

eða síðan 2001-2002 (Dennis Jóhannesson og Hjördís Sigurgísladóttir, 

2010). Líkt og kemur fram í bók Harðar Ágústssonar (2000:14), Íslensk 

húsagerðarlist I er orðið „byggingarlist” ungt í íslensku máli en Benedikt 

Gröndal er talinn hafa ritað fyrstur manna um listformið árið 1860. Hörður 

bendir einnig á í bók sinni hversu sérstæða byggingarlistasögu Íslendingar 

eiga. Þjóðin var frumstæð í búskaparháttum líkt og endurspeglast í íslenska 

torfbænum sem var í stöðugri þróun og notkun hér á landi fram á tuttugustu 

öld. Torfbærinn er því gott dæmi um það hvernig byggingarlistasagan veitir 

okkur innsýn í þá menningu, þjóðhætti og þarfir sem ríktu fyrr á öldum.  

 Byggingarlistasaga endurspeglar fortíðina líkt og þá tíma sem við lifum. 

Sigrún Sigurðardóttir (1997) bendir á í grein sinni „Bundin með hendur í 

kross” hvernig fortíðin gengur inn í nútímann og samlagast honum. Þessi 

tengsl eru nemendum oftast nær auðsjánleg þar sem svo ótal margir hlutir í 

umhverfi okkar tilheyra fortíðinni. Má því segja að það hvernig við mótum 

framtíðina byggist á þekkingu okkar á fortíðinni. Við nýtum þá þekkingu, tækni 

og þróun sem orðið hefur til og byggjum ofan á hana. Þetta er mikilvægt að 

hafa í huga á tímum nýsköpunar og sjálfbærni þar sem leitast er við að búa til 

eitthvað nýtt eða endurbæta það sem er til staðar. Nauðsyn þess að geta 

rökstutt og lagt uppbyggilegt mat á það sem nú þegar er til staðar í umhverfi 

okkar, hvernig og hvers vegna við viljum breyta því, ætti að vera órjúfanlegur 

partur af menntun okkar allra. Þekking á íslenskri byggingarlistasögu, þróun 

hennar og áhrifum á umhverfið á því stóran þátt í að slík uppbygging geti átt 

sér stað. 

Þekkingin er ein af grunnforsendum þess að almenningur geti tekið 

þátt í lýðræðislegri umræðu og ákvarðanatöku varðandi umhverfið. Líkt og 

Katrín Jakobsdóttir (2011:5) fyrrum menntamálaráðherra bendir á í formála 
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sínum í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla eru skólar einu stofnanir 

samfélagsins sem tryggja komandi kynslóðum tækifæri til þátttöku í virku 

lýðræði, þjálfun í gagnrýnni og skapandi hugsun ásamt því að mæta ólíkum 

félags- og menningarlegum aðstæðum. Enn fremur hefur verið bent á 

hlutverk stjórnvalda þegar kemur að fræðslu um byggingarlistasögu. 

Menningarstefna í mannvirkjagerð sem gefin var út af 

Menntamálaráðuneytinu árið 2007 og fjallar um stefnu íslenskra stjórnvalda í 

byggingarlist varpar meðal annars ljósi á mikilvægi þekkingar á fræðslu um 

íslenska byggingarlist. Sú efling vitundar er hér um ræðir var meðal annars 

talin þurfa að skila sér í vönduðu námsefni á grunn- og framhaldsskólastigi. 

Einna helst ber að nefna kynningu og kennslu í þeim efnum en einnig er bent 

á mikilvægi þekkingar kennara (Menntamálaráðuneytið, 2007). Þar sem efnið 

býður uppá þverfaglega nálgun við bókleg og verkleg fög má ætla að kennsla 

efnisins einskorðist ekki við ákveðinn hóp (kennara). Með tilliti til 

ofangreindrar stefnu má draga þá ályktun að þörf sé á almennri fræðslu 

ásamt  kennslu- og námsefni um íslenska byggingarlist og sögu hennar. Enn 

fremur má velta þessari ályktun fyrir sér með tilliti til rannsóknar Anne 

Bamford (2011) sem gerð var á list- og menningarfræðslu á Íslandi. Skýrsla 

Bamford greinir meðal annars frá því að margir kennarar hafi lýst 

vanþekkingu sinni á listgreinum og listfræðslu (2011:108-109). Mun kennsla í 

íslenskri byggingarlistasögu vera skilgreind sem hluti af listfræðslu.  
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1.1. Uppbygging ritgerðar  
Ritgerð þessi skiptist í sjö kafla.  Fjallað er um þá möguleika sem felast í 

samþættingu íslenskrar byggingarlistasögu við grunnþætti menntunar í 

aðalnámskrá grunnskóla (2011)I. Að auki eru rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á þekkingu kennara á listfræðslu skoðaðar með tilliti til þessarar 

skörunar. Stuðst er við fræði sem varpa ljósi á mikilvægi þekkingar nemenda 

á listfræðslu og nærumhverfi. Þá verður aðallega litið til kenninga John 

Dewey, Elliot Eisner, Howard Gardner, rannsóknar Anne Bamford á list- og 

menningarfræðslu á Íslandi ásamt Vegvísi fyrir listfræðslu sem byggist á 

niðurstöðu heimsráðstefnu um listfræðslu sem haldin var á vegum UNESCO í 

Lissabon 2006. Í kjölfar fræðikafla er greint frá þeirri rannsóknaraðferð sem 

viðhöfð var við eigindlega rannsókn og síðar gerð grein fyrir niðurstöðu 

hennar.   
Í lok ritgerðar eru niðurstöður fræðilegra skrifa, álitamál út frá 

niðurstöðum rannsóknar og vangaveltur rannsakenda tengdar saman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
I Miðað er við að ný aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla taki að fullu gildi á 
vorönn 2015 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, netheimild sótt: 12.12.13). 
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2. Aðalnámskrá grunnskóla og grunnþættirnir sex 

Aðalnámskrá ber að tryggja það að skólakerfið sé grundvöllur þess að öllum í 

samfélaginu sé tryggð almenn menntun. Aðalnámskrá er sögð vera  

samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál (Aðalnámskrá, 2011:9). 

Aðalnámskrá myndar jafnframt ramma utanum skólastarfið og veitir þannig 

leiðsögn um tilgang og markmið þess. Sameiginlegur hluti aðalnámskrár fyrir 

leik-, grunn- og framhaldsskóla hefur verið gefin út. Þessi sameiginlegi hluti 

(2011:14) endurspeglar núverandi menntastefnu sem byggist upp á sex 

grunnþáttum menntunar sem ber að fara eftir við skipulag á kennslu og við 

námskrárgerð, þeir eru: 
• læsi, 
• sjálfbærni, 
• heilbrigði og velferð, 
• lýðræði og mannréttindi, 
• jafnrétti, 
• sköpun. 
Ofangreindum grunnþáttum ber að undirstika þau megin atriði sem felast í 

almennri menntun og með því stuðla að samfellu í öllu skólastarfinu. 

Grunnþáttunum ber að efla skilning nemenda á samfélaginu eins og það er 

og hefur þróast. Allt er þetta til þess gert að nemendur hafi áhuga á að vera 

gildir þátttakendur í samfélaginu, breyta því og þróa. Þar sem viðfangsefni 

þessarar ritgerðar beinist að þekkingu á íslenskri byggingarlistasögu á 

grunnskólastigi munu grunnþættir menntunar vera skoðaðir út frá tengslum 

við efnið.  

 

 

2.1. Læsi 
Reynsla okkar er samsett úr ólíkri upplifun, skynjun og heimildum. Í bókinni 

Reynsla og menntun fjallar menntunarfræðingurinn og heimspekingurinn 

John Dewey (2000) um hugtakið reynslu sem grundvallaratriði í menntun. 

Þrátt fyrir að reynsla og þekking verði ekki endilega lagðar að jöfnu (þar sem 

Dewey telur suma reynslu vera neikvæða í menntunarlegu tilliti) taldi Dewey 

að yfirfæra mætti reynslu yfir á margt af því sem við lærum (Dewey, 2000:35-

36). Við tengjum þannig reynslu við það sem við vitum og þekkjum til að 

mynda heildarmynd. Jafnframt nýtum við okkur þessa reynslu þegar við 
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lærum eitthvað nýtt. Líkt og reynsla snýst grunnþátturinn um læsi ekki bara 

um það að vera læs í bókstaflegri merkingu, svo sem á orð og tölur. Læsi 

snýst einnig um samband þess sem við sjáum, lærum og upplifum við okkar 

daglega líf (Stefán Jökulsson, 2012:6).  

 Sumir hafa verið þeirrar skoðunar að lesa megi úr byggingum líkt og 

hverjum öðrum texta. Í bókinn Byggingarlist í augnhæð (2008) er bent á að 

frásögn í bygingu sé líkt og frásögn í bók þar sem bókstafir verða að orðum 

og orð verða að setningu. Frásögn í byggingu byggist einnig upp á ákveðnum 

atriðum sem raðað er á flöt eftir kúnstarinnar reglum. Þessi atriði geta til 

dæmis verið gluggar, hurðir, tröppur eða efni og fer uppröðunin eftir tilgangi 

byggingar hverju sinni. Þetta tungumál bygginga er alþjóðlegt að því leyti að 

flest skiljum við byggingar á sama hátt, óháð þjóðerni (Guja Dögg, 2008:8). 

Það læsi á byggingarlist er hér um ræðir má einnig yfirfæra í sögu- og 

samfélagslegt samhengi þar sem ákveðnir þættir endurspegla oftar en ekki 

tækni- og samfélagslegar forsendur á ólíkum tímaskeiðum.  

 Áður hefur verið ritað um þessa samlíkingu bóka og bygginga. Í bókinni 

Ofvitanum komst Þórbergur Þórðarson (2001) svo að orði um læsi á 

byggingarlist: “Allir íslendingar kunna að lesa bækur. En hversu margir kunna 

að lesa hús? Það er meiri íþrótt að kunna lesa hús en að geta lesið bækur. 

Húsið er hugsun, sem hefur hæð, lengd og breidd. Bókin er vöntun á hugsun, 

sem aðeins hefur lengd. Húsið er sannleikurinn um líf kynslóðanna. Bók er 

lygin um líf þeirra.“ (2001:56). Ætla má að mikilvægi læsis nemenda á 

byggingarlist og byggingarlistasögu sé engu síðra en annarskonar læsi svo 

sem á tölur og orð.  

 Í greinanámskrá aðalnámskrár (2013) er fjallað um ýmiss konar læsi  

svo sem menningar-, náttúru- og umhverfislæsi. Tækifærið til að upplifa 

byggingarlist og sögu hennar ætti því ekki síður að vera til staðar í 

grunnskólamenntun þar sem auðveldlega má fella slíka umfjöllun undir þátt 

menningar- og umhverfislæsis. Með slíku tækifæri sem gæti verið í formi 

umræðu, rannsóknar- eða vettvangsferðar um hið byggða umhverfi skólans 

má efla reynsluheim nemanda. 
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2.2. Sjálfbærni 
Sjálfbærni er annar af sex grunnþáttum menntunar í nýrri aðalnámskrá 

(2011:17-18) þar sem nemendum er gerð grein fyrir náttúrulegu umhverfi sínu 

ásamt félagslegum og efnahagslegum þáttum sem hafa áhrif á þróun 

samfélags. Nám um íslenska byggingarlistasögu hefur því augljósan snertiflöt 

við grunnþáttinn um sjálfbærni en líkt og bent var í inngangi hér að ofan má 

líta á byggingarlistasöguna sem einskonar samfélagslegan spegil. Almennur 

hluti aðalnámskrár (2011:20) varpar einnig ljósi á almennan skilning á 

hugtökunum sjálfbærni og sjálfbærri þróun. Samkvæmt námskránni fela 

hugtökin í sér að þeir sem lifa í samfélaginu hverju sinni eigi að varðveita 

umhverfi sitt á þann hátt að því verði ekki skilað í lakara ástandi til komandi 

kynslóða en þegar tekið var við því. Líkt og bent var á í inngangi er þekking 

okkar á umhverfinu mikilvæg til að geta haldið áfram uppbyggingu samfélags. 

Með þekkingu getum við rökstutt og lagt uppbyggilegt mat á hvernig við 

getum breytt umhverfi okkar til hins betra.  Líkt og Dewey benti á er þekking 

afleiðing athafna mannsins (Gunnar E. Finnbogason, 2010:50). 

 Önnur stór hugtök sem koma fram í þeim kafla aðalnámskrár 

grunnskóla (2011) er varðar sjálfbærni eru umhverfi og náttúra. Menntun til 

sjálfbærni á rætur sínar að rekja í umhverfismennt en markmið 

umhverfismenntar er meðal annars að fólk öðlist umhverfisvitund og skynji 

viðeigandi hegðun í náttúru og samfélagi (Sigrún Helgadóttir, 2013:43). Páll 

Skúlason (1998:40) hefur bent á skýran greinarmun á hugtökunum umhverfi 

og náttúru. Samkvæmt Páli er náttúran óháð vilja okkar og vitund en 

umhverfið það sem við mótum með athöfnum og framkvæmdum. Umhverfið 

er því á okkar ábyrgð, sá veruleiki sem mennirnir móta í þeim tilgangi að 

skapa sér öryggi fyrir náttúruöflunum. Manngert umhverfi svo sem 

byggingarlist fellur því beint undir skilgreiningu Páls á umhverfi.  

 Þar sem menntun til sjálfbærni felst í að skapa samábyrgt samfélag 

þar sem einstaklingar eru meðvitaðir um gildi umhverfis og náttúru er 

mikilvægt að tækifæri til fræðslu um samverkandi áhrif þeirra  sé til staðar. Í 

ljósi þess að mannvirkjagerð er mengandi iðnaður II  má gera ráð fyrir 

mikilvægi þekkingar nemanda á því hvaða efni í daglegu umhverfi okkar veita 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
II Samkæmt Vistbyggðarráði má ætla að um 40% af kolefnismengun í Evrópu séu frá 
byggingariðnaði komin (Vistbyggðarráð, netheimild sótt: 15.04.13). 
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okkur skjól og hvaða áhrif þau hafa á umhverfið. Útfrá því væri við hæfi að 

nemendur hlytu fræðslu um muninn á mengandi og vistvænum 

byggingarefnum sem og byggingaraðferðum. Byggingariðnaðurinn 

einskorðast þó ekki við byggingarefni heldur þarf einnig að hita byggingar 

upp, veita íbúum hreint vatn, flytja skólp og frárennsli frá byggingunum og svo 

mætti áfram telja. Allt þetta hefur áhrif á umhverfið og hringrás náttúrunnar. 

Mikilvægt er að vita hvaðan þessar nauðsynjar sem eru sjálfsagður hluti af 

hinu byggða umhverfi koma. Hvort efnin komi úr okkar nánasta umhverfi eða 

náttúru eða hvort þau hafi verið flutt langa leið að byggingarstað. 

Byggingarefni má jafnframt setja í sögulegt samhengi þar sem þau þróast og 

breytast í takt við tímann.   

 Af ofangreindum atriðum má telja að almenn þekking á byggingarlist 

og þá einkum þeirri íslensku, þróun hennar og tengingu við umhverfi og 

náttúru, eigi vel heima innan námsefnis sem fjallar um sjálfbærni. Menntun til 

sjálfbærni er margþætt og skarast á við ólík námsefni líkt og byggingarlist og 

sögu hennar. En líkt og segir í handbók um grunnþáttinn sjálfbærni (2013) er 

mikilvægt að námsefnishöfundar og útgefendur hugi enn betur að þætti 

sjálfbærni. Bent er á mikilvægi þekkingar kennara á sjálfbærri þróun. Enn 

fremur er bent á mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða til að menntun til 

sjálfbærni geti skilað árangri (Sigrún Helgadóttir, 2013:45-49).  

 
 
2.3 Lýðræði og mannréttindi 
Þriðji grunnþáttur aðalnámskrár er lýðræði. Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011:14-19) greinir frá því að í lýðræði taki einstaklingar afstöðu til álitamála 

og séu þannig virkir í mótun samfélagsins. Um lýðræði segir námsskráin 

ennfremur að þar ríki samábyrgð, meðvitund og virkni borgara sem geri þá 

færa um að taka þátt í mótun samfélagsins. Í lýðræði þurfa borgarar því að 

ráða sameiginlega stórum málum er snúa að samfélaginu. Í handbók um  

grunnþáttinn lýðræði og mannréttindi (2012) segir meðal annars að þar sem 

ríki lýðræði beri einstaklingum að taka afstöðu til siðferðislegra álitamála, með 

því taki þeir virkan þátt í mótun samfélagsins (Ólafur Páll Jónsson o.fl., 

2012:7). Lýðræði er því mikilvægur þáttur í starfi skólans, þar læra börn um 

lýðræði í verki.   
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 Lýðræði hefur verið eitt af lykilhugtökum í hugmyndafræði John 

Dewey. Ákveðinn samhljóm má túlka út frá hugmyndafræði hans og 

grunnþættinum um lýðræði og mannréttindi í aðalnámskrá grunnskóla (2011).  

Guðmundur Heiðar Frímannsson bendir á í kafla sínum um „Dewey, lýðræði, 

menntun og skóla” (2012) að skilja megi Dewey sem svo að samfélag án 

skóla sé ekki lýðræðislegt samfélag. Guðmundur ritar enn fremur um hvernig 

samskipti, þátttaka og sameiginleg reynsla séu allt hluti af því sem Dewey 

taldi gera lýðræði mögulegt. Virkur aðili í lýðræðissamfélagi þarf því á 

fjölbreyttri þekkingu að halda þegar kemur að ákvarðanatöku um 

samfélagsleg álitamál. Samkvæmt Dewey er það skólinn sem veitir 

nemendum tækifæri til þessarar menntunar (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, 2012:120). 

 Lýðræði og borgarskipulag hafa sem dæmi verið í brennidepli í langan 

tíma þar sem sífellt meiri áhersla hefur verið lögð á þátttöku borgara við 

skipulag og sköpun eigin umhverfis. Ragna Sigurðardóttir fjallar meðal annars 

um þetta í grein sinni „Smáralind í roki frá Burger King til Debenhams” (2005) 

sem skrifuð var í tengslum við sýninguna Hvernig borg má bjóða þér? sem 

haldin var í Listasafni Reykjavíkur (Hafnarhúsi) haustið 2005. Í titli 

greinarinnar vísar höfundur til almennrar þekkingar borgarbúa á skipulagi 

Reykjavíkur. Í greininni dregur höfundur þá ályktun að fleiri þekki leiðina á 

milli skyndibitastaðar og fataverslunar í verslunarmiðstöð í Kópavogi en um 

Þingholtin í miðbæ Reykjavíkur.  

 Líkt og bent hefur verið á skipa skólar mikilvægt hlutverk við það að 

undirbúa komandi kynslóðir fyrir þátttöku, umræður og ákvarðanatöku í 

lýðræði (Aðalnámskrá, 2011:5). Í því ljósi má benda á sýn Dewey sem taldi  

þekkingu forsendu þess að einstaklingar hefðu áhrif á umhverfi sitt og 

samfélag með virkum hætti (Gunnar E. Finnbogason, 2010:48-50). Útfrá 

aðalnámskrá grunnskóla (2011) og sýn Dewey má ætla að skólar sinni 

mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að efla reynslu og þekkingu nemenda 

á byggingarlist, sögu hennar og þætti í borgarskipulagi. Guja Dögg benti 

réttilega á þetta í útvarpsþættinum Víðsjá (2008-9) þar sem fjallað var um bók 

hennar Byggingarlist í augnhæð. Þar bendir hún á að þrátt fyrir að flest 

íslensk börn búi í þéttbýli hljóti fá þeirra  fræðslu um uppbyggingu þess. Guja 
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bendir í því samhengi, líkt og lesa má úr kenningum Dewey, á skólana sem 

vettvang til að miðla þeim auði sem liggur í nánasta umhverfi þeirra. 

 

 

2.4 Jafnrétti 
Almennur hluti aðalnámskrárinnar (2011:20) skilgreinir jafnréttismenntun 

meðal annars sem þá menntun sem feli í sér gagnrýna skoðun á viðteknum 

hugmyndum samfélagsins. Jafnréttismenntun vísar til inntaks þeirrar kennslu 

sem á sér stað í skólanum, þeirra námsaðferða sem stuðst er við jafnt og 

námsumhverfis. Bent er á að hugtakið jafnrétti eigi við um marga ólíka þætti,  

lífsskoðanir, búseta, menning, trúarbrögð og þjóðerni eru nefnd sem dæmi. 

Tekið er fram að í allri menntun skuli fara fram fræðsla þar sem ofangreindir 

þættir eru skoðaðir útfrá því hvernig þeir geti haft áhrif á mismunun eða 

forréttindi fólks. Þessir þættir eru allir mjög viðeigandi í umfjölluninni um þróun 

íslenskrar byggingarlistar. Líkt og bent var á í inngangi er húsaskjól ein af 

frumþörfum okkar allra. Húsaskjól getur hinsvegar tekið á sig margskonar 

myndir, bæði innandyra og utanfrá. Þættir svo sem trúarbrögð, lífsskoðanir, 

efnahagsleg staða og búseta geta leikið stóran þátt í því hvernig húsakynni 

okkar líta út. Ef markmið jafnréttismenntunar er líkt og segir í almennum hluta 

aðalnámskrár (2011: 19-20) að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin 

forsendum og lifa í samfélagi sem einkennist meðal annars af skilningi, 

víðsýni, umburðarlyndi og jafnrétti má telja líkt og kemur fram í grein Eyglóar 

Björnsdóttur „Hollur er heimafenginn baggi” (2005) að fræðsla um eigið 

umhverfi og menningu sé forsenda þess að við skiljum og virðum menningu 

annarra.  

 

 

2.5 Heilbrigði og velferð 
Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla (2011:21) er heilbrigði skilgreint 

sem samspil andlegrar, líkamlegrar og félagslegrar vellíðunar. Þetta samspil 

ræðst síðan af tengslum hvers og eins við aðstæður og umhverfi. Þar sem 

öllu skólastarfi er gert að efla vellíðan barna og ungmena má gera ráð fyrir því 

að daglegt umhverfi nemandans skipti miklu máli. Þekking kennara á þeim 

áhrifum sem manngert umhverfi kann að hafa er grunnur þess að starfsfólk 
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geti gert viðeigandi kröfur sem síðan geti aukið heilbrigði og velferð í 

skólastarfi.  

 Ekki má gleyma því að nemendur hafa oftar en ekki skoðun á því 

hvernig þeir vilja hafa sitt nánasta umhverfi og hvernig þeim líður best. Rödd 

nemenda er því mikilvæg þegar kemur að því að búa þeim umhverfi sem 

stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan. Bókin The School I´d Like (Burke, 

Grosvenor, 2003) sem byggir á hugmyndum og hönnun nemenda á 

draumaskóla sínum staðfestir þetta enn fremur. Bókin geymir tillögur 

nemenda sem sendar voru í samkeppni haldna á vegum Education Guardian, 

árið 2001. Tillögurnar vörpuðu ljósi á óviðunandi skólaumhverfi sem margir 

nemendur í Englandi bjuggu við. Gegnum samkeppnina fengu nemendur 

tækifæri til að rökstyðja hverju þeir vildu breyta og af hverju. Þetta gerðu þeir 

ýmist í gegnum teikningar eða með orðum. 

 
 
2.6. Sköpun 
Síðasti grunnþáttur aðalnámskrár er sköpun (2011:22), en menntun er lýst 

sem sjálfsköpun, þar sem einstaklingur vinnur með áreiti, tengir það við 

þekkingu sína og skapar nýja þekkingu út frá því. Má því greina samhljóm 

milli grunnþátta um sköpun, menntun til sjálfbærni og læsi þar sem reynsla, 

þekking og gagnrýnin hugsun skipa öll veigamikið hlutverk í námsferlinu.  

 Í handbók sem fjallar um grunnþáttinn sköpun (2012) er meðal annars 

bent á að skapandi nám snúist ekki eingöngu um frumlegar og nýjar 

hugmyndir. Skapandi nám snýst einnig um að skoða, hlusta, muna og skynja 

umhverfi okkar. Skapandi nám getur þannig styrkt skilning nemanda á 

umhverfi og samfélagi (Elísabet Indra Ragnarsdóttir o.fl., 2012:26). Eygló  

Björnsdóttir (2005) bendir enn fremur á mikilvægi þessa skilnings í grein sinni 

„Hollur er heimafenginn baggi”. Þar varpar hún ljósi á mikilvægi þess að veita 

nemendum tækifæri til þess að kynnast eigin umhverfi til að mynda tengsl við 

það. Sú þekking sé forsenda þess að nemendur finni hjá sér hvöt til að 

vernda umhverfið (Eygló Björnsdóttir, 2005). Mikilvægt er að hafa í huga að 

sá sem leiðir þetta samtal þarf að vera meðvitaður um og hafa þekkingu á því 

umhverfi sem fengist er við. Laura Chapman (1978) sem vitnað var til hér í 

inngangi fjallar um þessa tengingu náms, samfélags og skapandi nálgunar. 
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Chapman bendir meðal annars á hvernig kennarar sem fást við almenna 

kennslu jafnt sem listkennslu ættu ekki einungis að kenna það sem 

kennslubækur fjalla um hverju sinni heldur sé mikilvægt að geta tengt 

námsefnið út fyrir kennslustofuna. Með því að nota dæmi úr nærumhverfinu, 

svo sem byggingar og aðra list, er nemendum bent á það aukna gildi sem 

listin veitir umhverfi þeirra (Chapman, 1978:303). Eins og áður hefur verið 

nefnt þá er list í umhverfi okkar að jafnaði með sterk tengsl við og mótuð af 

því umhverfi sem hún sprettur úr. Það ætti því að liggja beint við að yfirfæra 

nálgun sem þessa á ólík fög sem fást við nám um samfélag. Sem dæmi má 

nefna að ef umfjöllunarefnið eru millistríðsárin eða áhrif heimsstyrjaldanna á 

Ísland lægi beint við að fjalla um byggðarþróun og byggingar sem byggðar 

voru á þeim árum og margir Íslendingar hafa komið í eða séð. Sem dæmi um 

slíka byggingu er til að mynda Þjóðleikhúsið. Byggingin, staðsetning hennar 

og byggingarferlið endurspeglar margt af því sem átti sér stað í íslensku 

samfélagi á millistríðsárunum svo sem fjárskort og þjóðernisrómantík. Engu 

að síður eru ekki öll íslensk sveitarfélög, eða hverfi, sem eiga sér svo langa 

sögu og því oft fátt um minnisvarða. Líkt og kemur fram í grein Þorsteins 

Helgasonar (1999) „Inntak sögukennslu” er saga nærumhverfis nemenda 

heldur ekki alltaf rituð í sögubækur. Nemendur geta hinsvegar hlotið leiðsögn 

kennara en ekki er hægt að ætlast til þess að þeir vinni alla vinnuna frá 

grunni. Bendir Þorsteinn því á mikilvægi fræðimanna og sveitarfélaga í þeim 

efnum. 

 Inngangsorð handbókarinnar um sköpun (2012) varpa ljósi á að oft 

þurfi ekki miklar breytingar til að finna skapandi starfsemi farveg. Stundum 

þarf einhverskonar umbreyting að eiga sér stað. Einnig eru fræðsla og þjálfun 

í nýjum vinnubrögðum nefnd sem leið til að bæta þekkingu á skapandi starfi. Í 

handbókinni er til að mynda ekki sérstaklega fjallað um skapandi nám út frá 

list- og verkgreinum þrátt fyrir að sköpun sé vissulega stór partur af því námi. 

Kennarar eru þess í stað hvattir til að nýta sér listir þar sem skapandi 

skólastarf kemur inn á skapandi vinnubrögð, nálgun og kennslu (Elísabet 

Indra Ragnarsdóttir o.fl., 2012:6). Ólík nálgun að námsefni þar sem stuðst er 

við listir í umhverfinu gæti því veitt frekara tækifæri til að skoða námsefni út 

frá fleiru en einu sjónarhorni. Líkt og Sigrún Sigurðardóttir (1997) bendir á í 

grein sinni „Bundin með hendur í kross” er mikilvægt að kenna börnum að 
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skoða sögulega atburði útfrá ólíkum sjónarhornum og með því að setja þá í 

nýtt samhengi. 

 Rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi á listfræðslu og skapandi 

nálgun í kennslu hafa hinsvegar bent til þess að nemendur skorti þekkingu til 

að greina og túlka efni tengt listum og menningu (Bamford, 2011). Í skýrslu 

Anne Bamford (2011) um list- og menningarfræðslu á Íslandi er bent á að 

skapandi nálgunar í kennslu sé þörf til að öll börn geti notið listfræðslu. Meiri 

áherslu þurfi hinsvegar að leggja á það að samþætta skapandi nám þvert á 

námssvið (Bamford, 2011:19). Grunnþátturinn um sköpun veitir augljóslega 

vettvang til þess að slík uppbygging geti átt sér stað þar sem kennarar eru 

hvattir til að finna skapandi starfsemi farveg, til dæmis með ólíkum 

kennsluháttum og nálgun (Elísabet Indra Ragnarsdóttir o.fl., 2012). 
 

 
2.7. Niðurlag 
Hingað til hefur íslensk byggingarlistasaga verið felld undir 

myndmenntakennslu (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar, 2007:11). 

Samkvæmt þætti nýrrar aðalnámskrár grunnskóla er snýr að greinasviði 

(2013) má ætla að kennsla á byggingarlistasögu muni halda áfram að falla 

undir list- og verkgreinakennslu en undir listgreinar heyra tónmennt, sjónlistir 

og sviðslistir og undir verkgreinar heyra hönnun og smíði, textílmennt og 

heimilisfræði. Í þessum þætti aðalnámskrárinnar eru menntagildi og megin 

tilgangi list- og verkgreina meðal annars gerð skil. Í aðalnámskrá greinasviðs 

grunnskóla (2013) er bent á sterka tengingu lista og handverks við  daglegt líf 

okkar og mikilvægi þess að nemendur séu meðvitaðir um þessi mótunaröfl 

innan samfélagsins, bæði til að vera fær um að njóta þeirra á uppbyggjandi 

og gagnrýninn máta og einnig til að vera fær um að nýta þau til að þróa áfram 

fyrir komandi kynslóð. Í námskránni greinir enn fremur frá því hvernig list- og 

verkgreinar veiti nemendum tækifæri til að kynnast og viðhalda eigin 

menningu og verklagi frá fyrri tímum ásamt því að varðveita menningararfleifð 

og kynnast öðrum menningarheimum (Aðalnámskrá grunnskóla greinasvið, 

2013:140-141). Þar sem kennsla í íslenskri byggingarlist og sögu hennar 

snýst ekki bara um sjónrænt áreiti heldur einnig ofangreinda þætti má enn 

fremur ætla mikilvægi kennslu hennar innan list- og verkgreina.  
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 Í inngangi er bent á að byggingarlist verði til í samhengi við umhverfi 

sitt. Íslensk byggingarlistasaga á því augljóslega samleið með kennslu á 

grunnskólastigi í tengslum við námsefni sem varðar íslenskan menningararf, 

sögu, samfélag og umhverfi. Slík samþætting fellur að greinasviði 

aðalnámskrár þar sem bent er á mikilvægi samþættingar námsgreina þegar 

um er að ræða verkefni sem hafa snertifleti við margar námsgreinar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, greinasvið, 2013:51). Hugmyndin á bakvið 

samþættingu sem þessa á sér hliðstæðu. Í Finnlandi (Rasanen, 2006:15) þar 

sem námskráin byggist upp á sjö meginþemum (að vaxa sem manneskja, 

menningarsjálfsmynd og þjóðerniskennd, samskipti og fjölmiðlar, 

samfélagsleg þátttaka og fyrirtæki, umhverfisábyrgð ásamt velferð og 

sjálfbærri framtíð, öryggi og umferð, maður og tækni) hefur skapast frekara 

tækifæri fyrir tengingu ólíkra námsgreina. Þau þemu sem koma fyrir, 

sérstaklega það sem varðar ábyrgð á umhverfi, vellíðan og sjálfbært umhverfi 

hefur verið tengt námi í byggingarlist. Engu að síður mun aðal áhersla á 

byggingarlist vera innan sjónlistakennslu, líkt og hefur tíðkast á Íslandi. Þessi 

áhersla á kennslu um byggingarlist í Finnlandi er í samræmi við reglugerð 

stjórnvalda The Finnish Architectural Policy (1998:6) þar sem lögð er áhersla 

á að standa þurfi vörð um rétt fólksins í landinu til að lifa við og geta metið 

góða byggingarlist sem upplýstir þegnar í lýðræðisríki. Líkt og bent var á í 

inngangi hefur verið gefin út opinber stefna sem þessi á Íslandi, 

Menningarstefna í mannvirkjagerð (Menntamálaráðuneytið, 2007). Einnig má  

nefna tillögu starfshóps atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis að 

Hönnunarstefnu 2013-2018 (Hönnunarstefna, netheimild sótt: 10.04.13) þar 

sem unnið er að stefnumörkun á sviði íslenskrar hönnunarIII. Í stefnunni (sem 

er nú til endurskoðunar til 2016) er lögð áhersla á þrjár grunnstoðir en þær 

eru menntun og þekking, starfs- og stuðningsumhverfi hönnuða ásamt 

vitundarvakningu. Hvað menntun og þekkingu varðar er bent á að auka þurfi 

veg hönnunar í grunn- og framhaldsskólum. Í því felst meðal annars að 

tryggja þurfi metnaðarfult kennsluefni í hönnun fyrir grunn- og framhaldsskóla. 

Einnig er bent á mikilvægi menntunar og endurmenntunar grunn- og 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
III Samkvæmt Hönnunarstefnunni er orðið hönnun notað sem samheiti yfir 
mismunandi greinar sem sameina sköpun og hagnýtar lausnir (Hönnunarstefna, 
netheimild sótt: 10.04.13).  
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framhaldsskólakennara í hönnunartengdum greinum og að nám þurfi að opna 

dyr milli samvinnu á milli listgreina og nýrra möguleika innan listkennslu 

(Hönnunarstefna, netheimild sótt: 10.04.13). Þær tillögur sem settar eru fram í 

Hönnunarstefnunni um mikilvægi kennsluefnis, kennsluaðferða, fræðslu og 

þekkingar eru því ekki svo ólíkar niðurstöðum Menningarstefnu í 

mannvirkjagerð (2007). En líkt og þar segir er efling vitundar meðal annars 

talin þurfa að skila sér í vönduðu námsefni á grunn- og framhaldsskólastigi 

ásamt þekkingu kennara á efninu (2007:9-31). 

 Eftir að Byggingarlistadeild Listasafns Reykjavíkur var tímabundið lögð 

niður árið 2011 (Guja Dögg, netheimild sótt: 29.05.2013) má ætla að 

vettvangur almennrar fræðslu fyrir íslenska byggingarlist sé ekki jafn sterkur 

og áður. Þetta mun vera ólíkt öðrum nágrannalöndum (Rasanen, 2006:16), 

þar sem opinberar stofnanir hafa lagt grunn að rannsóknum á og almennri 

fræðslu um byggingarlist svo sem í Finnlandi. Má því ætla að hlutverk skóla 

sé nú enn mikilvægara en áður þegar lýtur að fræðslu á efninu. Líkt og kemur 

fram í greinasviði aðalnámskrár (2013:140) mun hinsvegar koma í hlut hvers 

og eins skóla að ákveða hvort og hversu mikið ólíkar námsgreinar eru 

samþættar.  

 Umfjöllun um grunnþætti menntunar hefur varpað ljósi á ólíka snertifleti 

byggingarlistar og sögu hennar í tengslum við þá menntunar sem 

aðalnámskrá er ætlað að efla. Líkt og bent var á í kaflanum hér að ofan um 

grunnþáttinn um sköpun hafa rannsóknir leitt í ljós að leggja þurfi meiri 

áherslu á skapandi nálgun í kennslu. Má því líta á ólíkar kennsluaðferðir og 

tengsl þvert á námssvið sem lið í auknu vægi listfræðslu og skapandi 

nálgunar í kennslu. Listfræðsla, samþætting náms og þekking kennara á 

eiginleikum skapandi nálgunar í kennslu mun því verða umfjöllunarefni næsta 

kafla. 
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3. Listfræðsla og samþætting listgreina í námi  
Líkt og segir í greinasviði aðalnámskrár grunnskóla (2013:17) er grunnþáttum 

menntunar ætlað að fléttast inn í aðalnámskrár allra skólastiga. Þar sem 

grunnþættirnir tengjast innbyrðis mynda þeir þráð í gegnum skólastarfið. Með 

grunnþáttunum má því segja að skapist frekari vettvangur fyrir tengsl þvert á 

námssvið, óhefðbundna kennsluhætti og nýstárlega nálgun í skólastarfi.  

 En tækifæri til skynjunar, reynslu og túlkunar út frá ólíkum 

sjónarhornum verður engu að síður að vera til staðar til að nám leiði af sér 

fjölbreytta þekkingu líkt og kom fram í umfjöllun um grunnþáttinn sköpun, 

kafla 2.6.. Líkt og bent var á felst tækifæri til slíkrar reynslu oft í umfjöllun um 

listir. Þessi kafli fjallar um þau fræði og fræðimenn sem hafa fengist við að 

skilgreina mikilvægi listfræðslu og samþættingu lista við nám almennt. 

Eftirfarandi kafli mun einnig styðjast við skýrslur sem gefnar hafa verið út í 

tengslum við stöðu og mikilvægi listfræðslu. Þá mun verða litið sérstaklega til 

rannsóknar Anne Bamford (2011) en skýrsla hennar, Menningarfræðsla á 

Íslandi, varpar ljósi á þekkingu, menntun og viðhorf íslenskra kennara til 

listfræðslu og samþættingu við aðrar greinar í námi. Ásamt skýrslu Bamford 

verður stuðst við skýrsluna Vegvísir fyrir listfræðslu sem byggist á 

niðurstöðum heimsráðstefnu um listfræðslu, World Conference on Arts 

Education, sem fór fram í Lissabon, 6. til 9. mars 2006. Á ráðstefnunni var 

leitast við að kanna tækifæri sem felast í listfræðslu til að mæta hugmyndum 

og kröfum um mikilvægi sköpunar og menningar á 21. öldinni. Skýrslan 

Vegvísir fyrir listfræðslu greinir því meðal annars frá þeim aðferðum sem 

taldar eru nauðsynlegar til að auka vægi listfræðslu í námsumhverfi 

(UNESCO, 2007:3). 

 

 

3.1. Listfræðsla 
Listfræðsla og skapandi hugsun hefur verið eitt af megin umfjöllunarefnum 

Elliot W. Eisner sem er prófessor í kennslu og listum við Stanford háskólann í 

Kaliforníu. Bók Eisner (2002) The Arts and the Creation of Mind fjallar um 

þann fjölbreytta vettvang sem listir veita, til að mynda til skynjunar. Þrátt fyrir 

að Eisner telji skynjun okkur í blóð borna telur hann skynjun einnig háða 

umhverfi nemenda. Til viðbótar við líffræðilega getu mannsins til að heyra, sjá 
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og snerta telur Eisner skynjun einnig lærða. Skólar eru því að hans mati í 

lykilstöðu til að móta reynsluheim nemenda (Eisner, 2002:1-3). Hugmyndir 

Eisner um hlutverk skóla og þar með kennara eru því ekki frábrugðnar þeirri 

hugmynd Chapman (1978) sem minnst var á í kafla 1.6. um grunnþáttinn 

sköpun. Þar var bent á mikilvægi þess að kennarar búi yfir reynslu sem nýtist 

við eflingu á reynslu nemenda af nærumhverfi sínu. Fleiri hafa fjallað um 

mikilvægi fjölbreyttrar þekkingar kennara og hvernig nýta megi þekkingu á 

nærumhverfinu í kennslu. Þetta bendir Rósa Kristín Júlíusdóttir (1998) meðal 

annars á í grein sinni „Að vinna með kenningar Elliots Eisners”. Þar lýsir hún 

því hvernig kennari getur haft áhrif á það sem nemendum er kunnuglegt í 

umhverfinu. Sumir hlutir eru nemendum „ósýnilegir” þar til athygli þeirra er 

vakin á þeim. Slík nálgun í kennslu eflir reynsluheim nemenda ásamt því að 

tengja námsefnið út fyrir veggi skólans. Slík reynsla af umhverfinu fellur 

einnig að því sem kom fram á World Conference on Arts Education en þar var 

fjallað um umhverfi og menningu nemanda sem mikilvægan þátt í listfræðslu 

(UNESCO, 2007:5).  

 Eisner (2002) er einn upphafsmanna kennsluaðferðarinnar DBAE 

(Discipline-Based-Art-Education) eða „fagmiðaðrar listkennslu” sem hefur 

verið ráðandi í listkennslu í Bandaríkjunum frá 1990. Fagmiðuð listkennsla 

byggist á fjórum undirstöðuatriðum: listsköpun, listasögu, listgagnrýni og 

fagurfræði. Fagmiðuð listkennsla miðast því að því að líta á viðfangsefni útfrá 

ólíku sjónarhorni (Eisner, 2002:26-28). Eisner hefur lýst hvernig yfirfæra megi 

hugmyndafræði fagmiðaðrar listkennslu á önnur fög en þau sem snúast um 

listir (Guðrún Geirsdóttir o.fl., 1998). Gegnum fagmiðaða listkennslu í 

náttúruvísindum býðst nemendum til dæmis frekara tækifæri til að vinna með 

náttúruleg viðfangsefni. Nemendur lesa ekki einungis um viðfangsefnin heldur 

vinna þeir einnig að þeim. Vinnuferlið líkist því frekar vinnu listamanns á 

vinnustofu þar sem rannsóknir eru framkvæmdar á gagnrýninn máta. Þannig 

heldur Eisner (2002) því fram að nemendur öðlist betri tilfinningu fyrir því 

hvernig vísindi breytast með tímanum í samfélaginu, líkt og list. Fagmiðuð 

listkennsla ýtir því undir skilning nemenda á því sögu- og menningarlega 

samhengi sem listin sprettur úr (Eisner, 2002:26-27).  

  Rannsókn Bamford (2011) um list og menningarfræðslu á Íslandi  

bendir á muninn sem liggur í kennslu listgreina svo sem myndlistar og 
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kennslu gegnum listir þar sem stuðst er við listrænar aðferðir í kennslu. 

Burtséð frá þörf á öflugri listfræðslu bendir Bamford á mikilvægi þess að nýta 

listrænar og skapandi aðferðir í kennslu. Má því greina samhljóm í 

hugmyndum Bamford og Eisner. Ávinningur listfræðslunnar þarf engu að 

síður að vera augljós til að kennarar nýti sér listrænar aðferðir í kennslu.  

 

 

3.2. Samþætting námsgreina gegnum listir 
Í almennum hluta aðalnámskrá grunnskóla (2011:51) er bent á þau fjölbreyttu 

verkefni sem samfélagið þarf að takast á við, þar eru viðfangsefni yfirleitt ekki 

sundurgreind eða einangruð heldur samofin mörgum ólíkum þáttum. Þetta 

þarf að hafa í huga við skipulagningu á skólastarfi. Margir fræðimenn hafa 

tekið í sama streng. Eisner (2002) er einn þeirra, hann líkir lífinu við 

margmiðlunaratburð þar sem margir ólíkir þættir eru upplifaðir samtímis (við 

heyrum, sjáum, finnum og svo framvegis). Að hans mati er því eðlilegt að 

námsgreinar skarist og að unnið sé samtímis með viðfangsefni í gegnum fleiri 

en eina námsgrein. Sem dæmi hefur hann nefnt að ólíkar námsgreinar á borð 

við sögu og myndlist geti veitt nemendum kost á að öðlast víðari mynd af 

námsefninu. Í framhaldi af því lýsir hann því hversu erfitt það sé að ímynda 

sér hvernig ákveðin tónlist hljómi með því einu að lesa um hana (Eisner, 

2002:154). Sama dæmi má yfirfæra á kennslu í íslenskri byggingarlistasögu 

þar sem upplifun af manngerðu umhverfi svo sem byggingum getur vakið 

sterka tilfinningu og þar með ýtt undir frekari skilning á námsefninu.  

 Aðrir fræðimenn hafa sett fram kenningar sem byggja á 

hugmyndafræði um jákvæð áhrif fjölbreyttrar nálgunar í námi. Thomas 

Armstrong fjallar um fjölgreindakenningu sálfræðingsins dr. Howard Gardner í 

bókinni Klárari en þú heldur (Armstrong, 2005). Kenning Gardner byggir á því 

hvernig einstaklingar læra á ólíkan máta sem fer eftir styrkleikum 

greindarsviðs þeirra. Samkvæmt Gardner býr maðurinn ekki aðeins yfir einni 

greind heldur mörgum. Með átta mismunandi greindum sýnir kenning 

Gardners fram á hvernig styrkleikar einstaklinga geta legið á fjölbreyttum 

sviðum. Skipting Gardners er með eftirfarandi hætti (Armstrong, 2005:4): 

• málgreind sem varðar m.a. við orð og ritað mál, 
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• tónlistargreind sem varðar m.a. við  takt, lög og hljóðmynstur, 

• rök- og stærðfræðigreind sem varðar m.a. við tölur, hlutföll, mynstur og 

rökhugsun, 

• rýmisgreind sem varðar m.a. við myndvísi, ímyndunarafl, tjáningu og 

rými, 

• líkams- og hreyfigreind sem varðar m.a. við færni til að nýta líkamann, 

• samskiptagreind sem varðar m.a. við fólk og samskipti þess, 

• sjálfsþekkingargreind sem varðar m.a. við það sem einstaklingur skilur 

og veit um sjálfan sig, 

• umhverfisgreind sem varðar m.a. við umhverfið í heild sinni svo sem 

náttúru og manngerða náttúru. 

Mismunandi greindarsvið vinna saman þar sem fleiri en eina greind þarf til að 

leysa flest viðfangsefni. Þegar blandaður hópur nemenda er saman kominn, 

þar sem hver og einn nemandi hefur ólíka styrkleika og áhugasvið, er ólíklegt 

að sama nálgun að námsefninu henti öllum. Við samþættingu á námsefni 

gefst nemendum því frekara tækifæri til að finna fjölbreyttum styrkleikum 

sínum farveg. Á UNESCO-ráðstefnunni World Conference on Arts Education 

er stuðst við slíka nálgun en þar er bent á hvernig með fjölgreindarkenningu 

Gardners sé leitast við að setja aðrar kenningar í samhengi með því að nýta 

listir í hagnýtum tilgangi. Til að mynda er tekið dæmi um hvernig nota megi 

liti, form og fleira úr myndlist og byggingarlist við kennslu á bóklegum fögum 

svo sem eðlisfræði, líffræði og rúmfræði. Til að slík þverfagleg nálgun skili 

árangri þurfa kennsluaðferðir og fjölbreyttar áherslur hinsvegar að vera partur 

af þjálfun kennara (UNESCO, 2007:8).  

 Hérlendis hefur verið fjallað um fjölbreytta þekkingu kennara og þá 

fjölbreytni í kennaranámi. Í greininni „Hugleiðing um kennaramenntun” fjallar 

Jón Torfi Jónasson (2012) um samstillingu innan menntunar kennara. Að 

hans mati þarf kennaramenntun að taka mið af breyttum starfsháttum í 

skólum þar sem teymisvinna og verkaskipting er algengari en áður. Menntun 

kennara þarf því að hverfa frá því að undirbúa einstaklinga sem starfa einir 

yfir í að undirbúa fagfólk með fjölbreytta þekkingu undir samstillt skólastarf.  
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3.3. Kröfur samþættingar til kennaramenntunar 
Í skýrslu Bamford (2011) er fjallað um listfræðslu í kennaramenntun á Íslandi. 

Fram kemur að þjálfun á sviði lista og skapandi kennslu sé af skornum 

skammti og jafnvel mögulegt að almennir kennarar útskrifist án þess að hafa 

hlotið nokkra þjálfun í listum eða skapandi kennslu. Þessu til stuðnings vitnar 

Bamford í kennara sem kvörtuðu yfir skilningsleysi á hinu skapandi ferli ásamt 

skorti á meðvitund um markmið og ávinning af listnámi. Einnig bentu kennarar 

á skort sinn á fræðilegri undirstöðu og heimspekilegri sýn á listfræðslu. 

Skortur á þekkingu kennara endurspeglast síðan í óöryggi þeirra við kennslu 

á listum eða skapandi greinum (Bamford, 2011:108-109). Skort á þekkingu 

mætti enn fremur tengja vöntun á fræðslu-, kennslu- og námsefni til að mynda 

um íslenska byggingarlist og sögu hennar. Þetta fjallaði Guja Dögg höfundur 

bókarinnar Byggingarlist í augnhæð um í útvarpsþættinum Víðsjá á Rás 1, 

RÚV (2008-2009:146). Þar segir Guja frá því er hún hélt fyrirlestur fyrir 

íslenska myndlistarkennara um byggingarlist. Guja segir að þar hafi áhugi 

kennara á efninu komið fram en jafnframt skortur á upplýsingum til að styðjast 

við. Út frá þessari þörf var bókin Byggingarlist í augnhæð skrifuð. Þar sem 

byggingarlist hefur ekki verið kennd sem sérstök námsgrein er bókin þess 

eðlis að hana má tengja þvert á önnur fög. Þar sem byggingarlistasagan fæst 

við fjölbreytt viðfangsefni og veitir þannig tækifæri til ólíkrar nálgunar má 

álykta að það eigi vel við að hún sé ekki kennd sem sérfag heldur sé fremur 

tengd þvert á fög. Þetta styður Guja Dögg enn fremur í ofangreindu viðtali en 

hún segist í bók sinni Byggingarlist í augnhæð leggja áherslu á að tengja 

kennsluna út fyrir kennslustofuna og við önnur viðfangsefni svo sem tónlist, 

sögu eða myndlist (2008-2009:146). Þrátt fyrir að kennsluleiðbeiningar fáist 

með bókinni reynir á þekkingu kennara í umfjöllun um efnið, hvort sem um 

ræðir faglærðan listgreinakennara eða þá sem búa að kennaramenntun.  

  Líkt og bent er á í skýrslu Bamford frá 2011 þá er það svo að þrátt fyrir 

að kennaranemum standi til boða valáfangar sem fjalla um listfræðslu vantar 

enn upp á að kennarar fái undirstöðuþekkingu hvað varðar listir og menningu 

(Bamford, 2011:142). Sem dæmi má nefna að ekki er að finna marga áfanga 

sem fjalla ítarlega um sögu íslensks menningararfs á borð við íslenska  

byggingarlist eða hönnun á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Einna helst 

ber að nefna áfangann Lista- og hönnunarsaga sem kenndur er ýmist sem 
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skyldu- eða valáfangi á meistarastigi við skólann. Markmið áfangans er meðal 

annars að nemandi öðlist innsýn í lista- og hönnunarsögu ásamt því að geta 

gert sér grein fyrir samfélagslegu hlutverki og samhengi lista og hönnunar. 

Samkvæmt námskeiðslýsingu áfangans eru engar kennslubækur skráðar en 

stuðst við bók E. Gombrich, Saga listarinnar (Háskóli Íslands, netheimild sótt: 

25.11.13).   

 Þrátt fyrir takmarkað framboð á áföngum sem fjalla ítarlega um 

íslensku byggingarlistasöguna á Menntavísindasviði Háskóla Íslands virðast 

þó nokkur námskeið fjalla um fjölbreytt tengsl samfélagsfræðigreina við önnur 

fög svo sem listgreinar (Háskóli Íslands, netheimild a. sótt: 07.12.2013). Má  

þar meðal annars nefna áfangann Náttúra, samfélag og listir í grunnskóla þar 

sem lögð er áhersla á hvernig flétta megi listgreinar inn í nám í náttúrufræði 

og samfélagsgreinum á grunnskólastigi (Háskóli Íslands, netheimild b. sótt: 

07.12.2013). Einnig má nefna áfangann Sjálfbærni og búseta. Að kenna um 

Ísland í fortíð og samtíð þar sem fjallað er um um sögu og landafræði Íslands 

út frá sjálfbærni (Háskóli Íslands, netheimild c. sótt: 07.12.13). Þrátt fyrir að 

íslensk byggingarlist eða byggingarlistasaga sé ekki nefnd sem eitt af 

viðfangsefnum áfanganna er ljóst að hún fellur vel að umfjöllunarefninu sem 

snýr oftar en ekki að því hvernig nýta megi umhverfi og sögulega þætti sem 

uppsprettu að kennsluefni. Taka skal fram að á heimasíðu Endurmenntunar 

Háskóla Íslands er ekki að finna námskeið sem snúast um íslenska 

hönnunar- eða byggingarlistasögu. Slíkt framboð mun þó að öllum líkindum 

vera breytilegt ár frá ári. 

 Við Listkennsludeild Listaháskóla Íslands stendur listkennslunemum til 

boða að sækja hluta af þeim fræðilegu námskeiðum sem kennd eru í 

grunnnámi við hönnunar-, arkitektúr- og myndlistardeildir skólans. Ber þar 

meðal annars að nefna námskeiðið Hönnun og hugmyndasaga þar sem 

fjallað er um hönnun og arkitektúr frá iðnbyltingu til samtímans (Listaháskóli 

Íslands, netheimild sótt: 25.11.13). Einning ber að nefna námskeiðið 

Byggingarlist á Íslandi á 20. öld. Listkennslunemunum í Listaháskólanum 

hefur einnig staðið til boða að skrá sig í valáfanga sem fjalla um hönnun og 

manngert umhverfi svo sem byggingarlist útfrá kennslufræðilegu sjónarhorni 

ásamt áföngum sem fjalla um listir og menningu útfrá samfélags- og sögulegu 

sjónarhorni. Ætla má þó að hluti þeirra nemenda sem sækja réttindi til 
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listgreinakennslu við Listaháskóla Íslands búi yfir einhverri þekkingu á 

viðfangsefninu. Listaháskólinn býður einnig upp á opin námskeið þar sem 

einstaklingum með grunnháskólagráðu í kennslu eða listum stendur til boða 

að sækja sér símenntun. Námskeiðin miðast að símenntun á sviði listkennslu 

(Listaháskóli Íslands, netheimild sótt:  26.11.13). Að því sögðu stendur eftir 

spurningin um það hvar og hvernig  kennarar afli sér upplýsinga um íslenska 

byggingarlistasögu ef þeir hyggjast fjalla um efnið í kennslu.  

 Bamford (2011) tæpir á spurningunni hvort betri listgreinakennarar fáist 

með því að mennta sérfræðinga á sviði lista til kennsluréttinda eða með því 

að mennta kennara með sérsvið í  listgreinum.IV Þau svör sem Bamford setur 

fram lúta meðal annars að því að sá sem menntar sig sem kennara með 

áherslu á listgrein búi síður yfir nægilegri þekkingu á listgreininni. Ónóg 

þekking hans endurspeglist síðan í kennslu. Aftur á móti er faglærði 

listgreinakennarinn með minni kennslufræðilegan bakgrunn, reynsluleysi hans 

hvað varðar kennslu og samskipti við nemendur gæti því bitnað á kennslunni 

(Bamford, 2011:148). Ef litið er til Vegvísis fyrir listfræðslu og skýrslu Bamford 

má ætla að enn frekara þverfaglegt samstarf á milli þeirra háskóla sem 

mennta kennara gæti verið skref í átt að þeirri samvinnu og skilningi sem talin 

eru forsenda árangursríkrar samþættingar í námi.  

 Líkt og bent er á í greininni „Góð vísindi bera sterkan keim af listum”  

(Guðrún Geirsdóttir o.fl., 1998) er mikilvægt að umræðan um menntun 

kennara einskorðist ekki við menntun kennaranema, líta þarf til starfandi 

kennara. En líkt og Eisner bendir á í viðtali við höfund greinarinnar getur 

kennaranám aldrei orðið að námi sem er lokið í eitt skipti fyrir öll. Bendir hann 

jafnframt á að lykillinn að fagþróun kennara sé ekki endilega fólginn í 

námskeiðahöldum og endurmenntun kennara heldur í skólanum sjálfum þar 

sem kennararnir starfa (Guðrún Geirsdóttir o.fl., 1998:9). Þar að auki hefur 

Eisner bent á hvernig kennarar geti lært af hver öðrum við kennslu og þannig 

gefist frekara tækifæri til að kynnast fjölbreyttum kennsluháttum (Eisner, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
IV  Listkennsludeild Listaháskóla Íslands býður listamönnum með grunn- eða 
framhaldsmenntun í listnámi upp á nám (MA, M.Art.Ed eða diplóma) til 
kennsluréttinda. Menntavísindasvið Háskóli Íslands býður upp á grunn- og 
framhaldsnám í kennaradeild þar sem hægt er að velja kjörsvið til faggreinakennslu 
svo sem í hönnun og smíði eða myndmennt. Háskóli Íslands býður jafnframt uppá 
framhaldsnám í náms- og kennslufræði með áherslu á list- og verkgreinar (Háskóli 
Íslands, netheimild sótt 26.12.13). 
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2002:49). Með því móti getur starfsþróun og endurmenntun kennara farið í 

auknum mæli fram í skólunum. Slík leið gæti einnig verið liður í því að 

upplýsa kennara um möguleika til samþættingar.  

 

 

3.4. Niðurlag 
Hér að ofan hefur eiginleikum listfræðslu, samþættingar lista í námi ásamt 

almennrar þekkingu kennara verið gerð skil út frá fræðum, fræðimönnum 

skýrslum og rannsóknum. Ljóst er að spurningum er varða stöðu, markmið og 

þar með framtíð kennslu í íslenskri byggingarlistasögu verður ekki svarað 

nema með nánari rannsókn á efninu. Í eftirfarandi köflum er því fjallað um 

eigindlega rannsókn þar sem leitað er svara hjá starfandi kennurum og 

stjórnendum í skólum sem koma að þróun og skipulagi náms á 

grunnskólastigi. 
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4. Rannsóknaraðferð 
 
4.1. Eigindleg aðferðarfræði 
Rannsóknir eru yfirleitt gerðar í þeim tilgangi að finna sjónarhorn á 

veruleikann, líkt og Sigurlína Davíðsdóttir (2003) bendir á í grein sinni 

„Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir?” Leitin að þessum 

veruleika getur hinsvegar verið með ólíkum hætti. Megindleg aðferðafræði 

byggist á mælanleika, þar er hópur einstaklinga skoðaður og meðaltöl fundin. 

Megindlegar aðferðir veita oft breiða sýn þar sem þær ná yfir vítt svið. 

Eigindleg aðferðafræði lítur hinsvegar á upplifun einstaklinganna í hópnum 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:219-222).  

 Þar sem eigindlegar aðferðir eru hluti af vettvangsrannsóknum hefur 

rannsakandanum verið lýst sem ferðamanni sem skoðar ólíkt landslag og sýn 

fólks (Kvale, 1996). Rannsakandinn endursegir síðar það sem hann upplifir í 

rituðum texta eða við úrvinnslu þeirra gagna sem hann safnar á vettvangi 

(Kvale, 1996:27). Rannsakandinn leggur upp í ferð sína með ákveðið efni 

sem hann vill vita meira um, það þýðir hinsvegar ekki að hann leggi af stað 

með ákveðið svar í huga. Eigindlegar aðferðir snúast því ekki um að púsla 

saman mynd sem er fyrirfram vitað hvernig mun líta út heldur mun útkoma 

rannsóknarinnar taka mið af rannsóknargögnum (Bodgan o.fl., 2007). Þar 

sem eigindlegar aðferðir styðjast ekki við marktæknipróf er mikilvægt að 

útkoman standist kröfur lesanda um trúverðugleika. Til að styrkja 

trúverðugleika er meðal annars reynt að afla gagna frá fleirum en einum aðila 

(margprófun) (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:232). Meðal algengra 

rannsóknarsniða eigindlegra rannsóknaraðferða eru vettvangs- og 

þátttökuathuganir þar sem gögnum er safnað í umhverfi viðkomandi ásamt 

viðtölum þar sem oft er stuðst við opnar spurningar (Silverman, 2005:42-45). 

 

 

4.2 Viðtöl  
Samtöl eru stór partur af mannlegum samskiptum. Gegnum samtal öðlumst 

við til dæmist tækifæri til að kynnast öðru fólki, heyra viðhorf og skoðanir þess 

með eigin orðum. Viðtalsrannsókn er hinsvegar skipulagt samtal sem hefur 

uppbyggingu og tilgang af hálfu rannsakandans. Rannsakandinn fer með 
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stjórn, hefur umræðuna og spyr ákveðinna spurninga sem hann fylgir eftir. 

Mikilvægt er að sameiginlegur skilningur rannsakanda og viðmælanda á 

ákveðnum fyrirbærum svo sem menningu, tungumáli og þekkingu sé til staðar 

þegar stuðst er við viðtalsaðferð (Helga Jónsdóttir, 2003:67; Kvale, 2007:7-9). 

 Hversdagslegt samtal milli tveggja einstaklinga er ekki tilgangur 

viðtalsrannsóknar heldur að rannsakandinn komist yfir lýsingar, frásagnir og 

texta sem eru í samræmi við hagsmuni rannsóknarinnar (Kvale, 2007:15).  

Hálfstöðluð viðtöl (semi-structured interviews) sem stuðst verður við í þessari 

rannsókn hafa fyrirfram ákveðna umræðupunkta eða spurningar. 

Viðtalsaðferðin býður uppá sveigjanleika þar sem spurningar eða röð þeirra 

getur breyst í samræmi við svör viðmælanda. Þrátt fyrir að viðtalsramminn sé 

hinn sami eru viðtölin engu að síður mismunandi frá einum viðmælanda til 

annars. Með þeim hætti er leitast við að skoða rannsóknarefnið útfrá ólíkum 

sjónarhornum (Kvale, 2007). 

 

 

4.3. Rannsóknarspurning 
Rannsóknarspurningin sem umfjöllun tekur mið af er eftirfarandi: 

Hvort og hvar megi finna efni til kennslu á íslenskri byggingarlistasögu í 

grunnskólum og hvort skortur á því geti haft áhrif á að umfjöllun um efnið 

verði samþætt grunnþáttum aðalnámskrár? 

 

Afleiddir umræðupunktar eru: 

• nýting á nærumhverfi með tilliti til íslenskrar byggingarlistasögu í 

námi á grunnskólastigi, 

• grundvöllur samþættingar á íslenskri byggingarlistasögu við 

önnur fög s.s. þau sem varða sögu og samfélag, 

• vægi þekkingar nemenda og kennara á nærumhverfi og 

íslenskri byggingarlistasögu, 

• heimildir og kennsluefni um íslenska byggingarlistastögu, 

• viðburðir og almennur fræðsluvettvangur íslenskrar 

byggingarlistasögu, 

• öryggi og umfjöllun kennara um íslenska byggingarlistasögu. 
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4.4. Þátttakendur og val á þeim 
Þar sem megináhersla þessarar umfjöllunar hefur beinst að kennslu í 

íslenskri byggingarlistasögu á grunnskólastigi var mikilvægt að velja 

viðmælendur sem höfðu reynslu af kennslu og skipulagi á námsstiginu. Rætt 

var við sex viðmælendur, fimm konur og einn karlmann. Taka skal fram að 

haft var samband við nánast jafnmargar konur og karla við leit að mögulegum 

viðmælendum. 

 Rannsóknarferlið hófst með því að væntanlegum viðmælendum var 

sendur póstur þar sem rannsakandi gerði grein fyrir sjálfum sér, tilgangi 

rannsóknar og rannsóknarefni (sjá fylgiskjal I). Viðmælendur staðfestu stað 

og stund viðtals með tölvupósti. Viðtölin fóru fram á bilinu 9. október til 11. 

nóvember 2013 og  áttu sér ýmist stað í Listaháskóla Íslands í Laugarnesi 

eða á vinnustað viðmælanda. Lengd viðtalanna var frá 20 mínútum upp í  

rúmar 50 mínútur en flest voru um 25 mínútur að lengd. Við upphaf hvers 

viðtals sem var hljóðritað var viðmælendum lofað fyllsta trúnaði og nafnleynd.  

 Aðferðin við val á viðmælendum var því nokkurskonar markmiðsúrtak 

eða purposive sampling þar sem val þátttakenda miðast út frá markmiði 

rannsóknarinnar (Silverman, 2005). Við val á viðmælendum voru eftirfarandi 

þættir hafðir til hliðsjónar:  

• að viðmælendur nýttu nærumhverfið í skólastarfi,  

• að nærumhverfi skóla væri mismunandi á milli viðmælenda, 

• að viðmælendur væru í ólíkum störfum innan skólanna, 

• að viðmælendur hefðu mismunandi námsbakgrunn.  

Tveir viðmælenda starfa sem listgreinakennarar, tveir starfa sem 

deildarsjórar, einn starfar sem skólastjóri og annar sem safnkennari. Taka 

skal fram að þrátt fyrir að safnkennarinn starfi ekki innan grunnskólans tekur 

kennsla hans á safninu mið af þeim þáttum sem nemendur fást við í námi 

sínu þar.  
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4.5. Greining gagna og úrvinnsla 

Rannsakandi studdist við ofangreindan umræðupunkta (sjá kafla 4.3.) í öllum 

viðtölunum. Hvert einasta viðtal var hljóðritað og að því loknu skrifað upp, 

orðrétt. Samkvæmt Kvale (2007) er mikilvægt að rannsakandinn sé 

meðvitaður um hvernig hann hyggst vinna úr viðtölunum áður en þau hefjast. 

Með slíkum undirbúningi gefst rannsakandanum frekara tækifæri til þess að 

fá nánari útskýringar á svörum viðmælenda á meðan á viðtalinu stendur 

(Kvale, 2007:102). Rannsakandinn hlustaði því gaumgæfilega á viðmælendur 

og bað þá um að útskýra betur eða dró saman merkingu þess sem fram 

kemur á meðan á viðtalinu stóð.  

  Við greiningu á viðtölunum var stuðst við eftirfarandi þætti (Kvale, 

2007:104-109):  

• lykilþemu sem komu upp (meaning coding), 

• samantekt svara (meaning condensation), 

• samanburður svara (meaning interpretation). 

Að loknum viðtölunum var handritunum safnað saman og þau yfirfarin. Við 

yfirferðina komu fram ákveðnir meginþættir eða þemu sem dregin voru 

saman. Rýnt var enn fremur í þemu og síðar reynt að finna tengingar eða 

mynstur sem komu fram í svörum viðmælenda.  

 Niðurstöður viðtalanna verða tengdar við fræðilegu skrifin í öðrum og 

þriðja kafla sem fjalla um tengsl náms um íslenska byggingarlistasögu við 

grunnþætti aðalnámskrár grunnskóla (2011). Við úrvinnslu viðtalanna er 

undirtitill rannsóknarspurningarinnar hafður að leiðarljósi en þar er spurt hvort 

og hvar megi finna efni til kennslu á íslenskri byggingarlistasögu í 

grunnskólum og hvort skortur á því geti haft áhrif á að umfjöllun um efnið 

verði samþætt grunnþáttum aðalnámskrár? 
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4.6. Áreiðanleiki og réttmæti rannsóknar 
Samkvæmt Kvale (2007) ræðst áreiðanleiki rannsókna af stöðugleika og 

trúverðugleika niðurstaðna. Áreiðanleika er hægt að skoða útfrá ólíkum 

hliðum svo sem öðrum rannsóknum og samræmi í svörun viðmælenda. 

Einnig er hægt að athuga trúverðugleika rannsóknar útfrá endurtekningu þar 

sem ólíkir aðilar koma að greiningu rannsóknargagna (Kvale, 2007:122).  

 Réttmæti (validity) rannsóknar vísar til trúverðugleika, nákvæmni og 

styrkleika svara viðmælanda. Réttmæt svör eru vel ígrunduð, réttlætanleg, 

sterk og sannfærandi. Réttmæti rannsókna ákvarðast þó ekki bara af 

viðtölunum sjálfum heldur ferlinu öllu frá viðtali til samantektar af hálfu 

rannsakanda. Réttmæti rannsóknar ræðst einnig af spurningunni um það 

hvort rannsókn snúist í raun um það sem henni er ætlað að rannsaka (Kvale, 

2007:122).  

 Kvale og Brinkman (2009) benda jafnframt á þætti sem renna stoðum 

undir réttmæti rannsókna. Þessir þættir voru hafðir að leiðarljósi í 

rannsóknarferlinu en þeir eru: 

• undirbúningur, 

• rannsóknarsnið, 

• viðtöl, 

• afritun, 

• greining, 

• staðfesting, 

• birting niðurstaðna. 
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5. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum viðtalsrannsóknar sem líkt og 

áður kom fram í kafla 4.5. snýst um að svara rannsóknarspurningu og 

afleiddum umræðupunktum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar skiptast í sex lykilþemu: 

• nýting á nærumhverfinu, 

• samþætting og skólastefna, 

• umfjöllun og áhugi, 

• aðgengilegt efni og miðlun, 

• fyrri þekking og reynsla, 

• skilgreining á byggingarlistasögu. 

Líkt og bent var á í kafla 4.4. njóta viðmælendur fyllsta trúnaðar. Af þeim 

sökum hafa viðmælendur fengið ný nöfn í umfjölluninni sem styðst við svör 

þeirra. Eftirfarandi nöfn voru valin af handahófi: Guðmundur myndlistakennari, 

Guðný sem kennir hönnun og smíðar, Heiða safnakennari, Vilborg 

deildarstjóri yngsta stigs, Þóra deildarstjóri listgreina og Sjöfn skólastjóri.  

 

 

5.1. Nýting á nærumhverfinu 
Í upphafi viðtals voru viðmælendur beðnir um að greina frá menntun sinni. 

Bakgrunnur viðmælendanna er fjölbreyttur en fimm af sex þeirra hafa 

kennaramenntun í grunninn. Allir hafa bætt við sig frekara námi, ýmist í listum 

eða við stjórnun menntastofnana. Einn viðmælendanna er menntaður arkitekt 

með réttindi til listgreinakennslu.  

 Við val viðmælenda var gengið út frá því að þeir hefðu nýtt 

nærumhverfi skólans í kennslu. En í kafla 2.6. um grunnþáttinn sköpun er því 

meðal annars lýst hversu mikilvægt sé að námsefnið nái út fyrir 

kennslustofuna og að kennari hafi þar mikilvægu hlutverki að gegna 

(Chapman, 1978). Viðmælendur hafa allir nýtt sér nærumhverfi óháð 

námsgrein sem þeir kenna eða faglegum bakgrunni. Umfjöllun þeirra um 

nærumhverfið út frá íslenskri byggingarlistasögu er þó mismikil og ítarleg en 

allir hafa fengist við efnið að einhverju leyti. 
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 Vilborg, deildarstjóri yngsta stigs grunnskóla í rótgrónu hverfi í 

Reykjavík greinir frá viðhorfi skólans gagnvart því að nýta nærumhverfið í 

kennslu: 
 
[...] ég segi alltaf að skólastofan og kennslustofan nái eins langt og 
maður þarf, það er ekki bundið við kennslustofuna heldur umhverfið 
alveg eins langt og maður þarf að nota það [...] þá er stærðfræði í 
trjánum eða blómunum eða hvar sem er [...] þetta teygir sig alveg út í 
fjöru. 

 

Líkt og Vilborg bendir á afmarkast kennslan sem fram fer í skólanum ekki við 

veggi skólastofunnar. Vilborg bendir jafnframt á hvernig nýta megi náttúruna í 

kennslu, þótt hún minnist ekki sérstaklega á hið manngerða nærumhverfi eða 

íslenska byggingarlistasögu.  Viðmælendur tengdu umfjöllun um 

nærumhverfið mismikið við íslenska byggingarlistasögu og virtist tilgangur 

verkefnis ráða því. Þóra, deildarstjóri listgreina í nýlegum skóla í útjaðri 

Reykjavíkur, tengdi umfjöllunina um byggingarlistasögu í nærumhverfinu við 

þemaverkefni sem unnið var í skólanum þar sem byggingar voru settar í 

söguegt samhengi og teiknaðar upp: 

 
Þema í fjórða og fimmta bekk var Reykjavík og þá voru krakkarnir að 
læra um ýmsar byggingar þar [...] meðal annars man ég eftir að þau  
völdu sér byggingar, Hallgrímskirkju eða Perluna, teiknuðu útlínur og 
lituðu í [...] þau unnu með þessar byggingar og kynntu sér allt í 
tengslum við þær. 

 
Guðmundur, myndlistarkennari í grunnskóla í rótgrónu hverfi í Reykjavík, 

hefur nýtt byggingar í nærumhverfinu í myndlistarkennslu sinni. Ásamt því að 

fjalla um byggingar í sögulegu samhengi hafa nemendur hans unnið út frá 

þeim í tvívídd og þrívídd: 
 

[...] ég hef notað byggingarlist í kennslu og þá í efri bekkjum, 
sérstaklega myndlistarvalinu, þar hefur byggingarlistasagan aðeins 
verið skoðuð, stílar og dæmi um arkitektúr. Við höfum líka farið út í 
nærumhverfið og skoðað hús  bæði teiknað og málað byggingar sem 
eru í umhverfinu og svo höfum við gert módel [...] þannig við búum til 
líkön af húsum sem eru nálægt og húsum sem eru þeirra eigin sköpun 
[...] þetta er svona á lágmarksstigi en allavegana eitthvað. 

 

Sem sjá má á svari Guðmundar nefnir hann byggingarlistasöguna sem einn 

þátt í umfjölluninni um nærumhverfið. Umfjöllunina segir hann hinsvegar vera 

í lágmarki. 
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  Aðrir viðmælendur sögðu einnig frá verkefnum sem þeir tengdu fyrst 

og fremst við umfjöllun um nærumhverfi. Guðný, sem kennir smíði og hönnun 

í nýlegum skóla í útjaðri Reykjavíkur, segir hér frá verkefni þar sem nemendur 

greindu nærumhverfi skólans: 
 
[...] eitt af verkefnunum er greining á eigin nærumhverfi, byggingum, 
formum, litum og slíku [...] síðan hef ég notað umhverfið þar sem 
nemendur geta sýnt verkin sín í náttúrulegu umhverfi [...] þannig að ég 
reyni að tengja við umhverfi skólans. 

 
Hér lýsir Guðný hvernig ytri þættir í nærumhverfinu hafa verið nýttir í 

verkefnum. Enda þótt Guðný nefni ekki byggingarlistasögu sérstaklega í 

þessu samhengi er augljóst að nærumhverfið skipar stóran þátt í sumum 

verkefnanna. 

 Í svörum þessara viðmælenda má í öllum tilfellum greina jákvætt 

viðhorf til þess að nýta nærumhverfið í kennslu. Það virðist vera svigrúm í 

kennslunni til að fara út fyrir skólastofuna og með því tengja nám út fyrir veggi 

skólans. Viðmælendur virtust allir finna sér viðfangsefni í nærumhverfinu til að 

vinna útfrá, hvort sem það var náttúra eða manngert umhverfi. Flestir 

viðmælendanna nýta íslenska byggingarlistasögu að einhverju leyti en 

umfjöllunin virðist almennt vera í lágmarki.  

 

 

5.2. Samþætting og skólastefna 

Fjölbreytt nálgun  í námi er eitt af því sem fjallað var um í kafla 3.2. en þar var 

meðal annars vitnað til kenninga Eisner og Gardner. Eisner (2002) hefur 

meðal annars bent á mikilvægi skörunar námsgreina þar sem unnið er 

samtímis með viðfangsefni í gegnum fleiri en eina námgrein. 

Fjölgreindarkenning Gardners sem greint var frá í kafla 3.2. vísar til 

mikilvægis fjölbreyttra kennsluaðferða útfrá ólíkum greindarsviðum nemenda 

(Armstrong, 2005). Umfjöllunin um grundvöll samþættingar á íslenskri 

byggingarlistasögu við önnur fög svo sem þau sem fást við sögu og samfélag 

var því sprottin útfrá sýn ofangreindra fræðimanna. Einnig voru þær 

upplýsingar sem komu fram í kafla 3.3. um möguleika á því að tengja 

byggingarlistasöguna ólíkum verkefnum útfrá ólíkum námsgreinum hafðar að 

leiðarljósi. 
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 Svo virðist sem umfjöllun um íslenska byggingarlistasögu eigi sér  

aðallega stað í verkefnum þar sem stuðst er við samþættingu kennsluefnis  

þvert á námsgreinar til að mynda í gegnum þemaverkefni. En fjórir af sex 

viðmælendum starfa við skóla þar sem samþætting er hluti af stefnu skólans. 

Þrír þessara viðmælenda hafa fjallað um íslenska byggingarlistasögu í 

gegnum samþætt þemaverkefni. Einnig má nefna grænfánann sem áhrifavald 

í samþættingu náms við nærumhverfið en þrír viðmælendanna starfa í skólum 

sem hafa hlotið fánann.V  

 Þeir viðmælendur sem höfðu samþætt nærumhverfi og sögu þess við 

annað nám deildu jákvæðri reynslu af slíkri verkefnavinnu. Þóra lýsir hér 

þemaverkefni sem var unnið út frá átthögum: 
 
Við erum grænfánaskóli, við vorum með síðasta þema, maður velur 
sér alltaf eitthvað þema í tengslum við grænfánan. Síðasta þema sem 
við vorum með voru átthagar og þá var markvisst verið að kynna 
krökkunum hverfið, fyrirtæki, náttúruna og annan strúktúr í hverfinu en 
kannski ekki beinlínis byggingarsögu en sögu hverfisins og hvenær 
það byggðist. 
 

Líkt og kemur fram í svari Þóru er unnið eftir þemum og virðist stefna skólans 

í tengslum við grænfánann hafa áhrif á umfjöllunarefnið. Líkt og Þóra bendir á 

er ekki beint fjallað um byggingarlistasögu en sögu hverfisins. Má draga þá 

ályktun að ung saga nærumhverfis skólans hafi áhrif á umfjöllun um 

byggingarlistasögu þess en byggingarnar eru flest allar byggðar á sama tíma 

og svipa til hver annarrar í útliti og efnisvali. 

 Vilborg, annar viðmælendanna, starfar einnig hjá grænfánaskóla en 

þar hefur einnig verið fjallað um nærumhverfið. Vilborg hafði eftirfarandi að 

segja í tengslum við verkefni sem varða íslenska byggingarlistasögu í 

nærumhverfi nemenda: 
 
[...] það er ekki alveg fast en það er stundum verkefnatengt [...] 
yngstu bekkirnir fara gjarnan það má alveg kalla það byggingarsögu 
þau fara heim til allra og taka mynd af þeim við húsið og svo er spáð í 
í hvernig húsi þau búa, hver er munurinn á einbýlishúsi, blokk og 
tvíbýlis húsi [...] það er kannski fyrsta stigið í byggingarsögu [...] en 
það er ekki á stefnuskránni beint í skólanum að skoða 
byggingarlistasögu. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
V Grænfáninn eða skólar á grænni grein eru partur af alþjóðlegu verkefni sem leitast við að 
auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum. Þeir skólar sem hafa náð 
markmiði stefnunnar flagga grænfánanum í tvö ár  (Landvernd, netheimild sótt: 15.11.13). 
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Líkt og kemur fram í svari Vilborgar er verið að samþætta umfjöllun um 

byggingar við nám nemenda en ekki endilega útfrá byggingarlistasögu 

hverfisins. Umfjöllun um byggingar í nærumhverfinu veltur þó á áherslu 

verkefna og stefnu skólans. Enda þótt kennslan teygi sig út fyrir 

kennslustofuna og áhersla sé lögð á útikennslu er ekki markviss umfjöllun um 

íslenska byggingarlistasögu enda efnið ekki á stefnuskrá skólans. Í framhaldi 

umfjöllunar um samþættingu íslenskrar byggingarlistasögu bendir Vilborg á 

að samþætting í hennar skóla ráðist fremur af fögunum sem fjallað er um 

hverju sinni en af utanaðkomandi þáttum sem tengja má við námið svo sem 

íslenskri byggingarlistasögu og nærumhverfi nemenda: 
 
[...] við hugsum þetta [samþættingu] oft meira út frá náttúrufræði eða 
fögunum sem þau eru yfirleitt að læra en ég er ekki viss um að 
myndmenntarkennarar eða kennarar almennt séu að hugsa mikið 
útfrá byggingarlistasögunni. 
 

Viðmælendurnir höfðu ólíka sýn á hvernig tengja mætti umfjöllunina við önnur 

fög. Guðmundur bendir meðal annars á hvernig nýta megi umfjöllunarefnið í 

frekari mæli: 
 

 [...] þú getur tekið náttúrufræðina eða þú getur tekið íslenskuna ef þú 
ætlar að skrifa um þetta [íslenska byggingarlistasögu] og svo 
framvegins þannig að það má samþætta miklu meira. En allavegna er 
það mín reynsla sem kennari að þá er einhvern veginn aldrei tími fyrir 
kennara að vinna saman þvert á fögin því að það er alltaf svo mikið 
að gera [...] en þetta er líka bara ákveðin skammsýni hjá kennurum 
því að þeir myndu fá svo miklu meira inn heldur en þeir láta frá sér 
[...] þeir myndu græða meira á því. 

 
Guðmundur bætir síðar við og ítrekar að skortur á tíma sé áhrifavaldur þegar 

kemur að samþættingu á námsefni: 
 
[...] eins og ég segi þetta er aðallega spurning um tímaskortinn sem 
hamlar þessu. 
 

Guðmundur sér greinilega frekara tækifæri til umfjöllunar um íslenska 

byggingarlistasögu og bendir á ólíkar námsgreinar sem tengja má við 

umfjöllunina, nefnir hann íslensku og náttúrufræði sem dæmi. Þannig má 

greina ólíka sýn Guðmundar og Vilborgar á því hvernig tengja megi íslensku 

byggingarlistasöguna við annað nám svo sem náttúrufræði. Guðmundur 

bendir á tímaskort sem vandamál þegar kemur að samþættingu á efni. Innra 
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skipulag skólans virðist ekki veita kennurum svigrún til þess að undirbúa 

frekari samþættingu á námi. Skortur á tíma verður því til þess að kennarar 

vinni síður saman að fjölbreyttri nálgun eða samþættingu burtséð frá þeim 

jákvæðu áhrifum sem slík vinna gæti haft í för með sér fyrir kennara og 

nemendur. Í þeim skólum þar sem unnið er útfrá þemaverkefnum virðist því 

vera frekara svigrúm fyrir kennslu íslenskrar byggingarlistasögu en þar sem 

ekki er samþætt.  

 Flestir viðmælendanna finna umfjöllun um íslenska byggingarlistasögu 

farveg í námi óháð þeirri námsgrein sem kennd er hverju sinni. En líkt og 

Guðmundur bendir á má nýta byggingar sem sjónræna tengingu í námi: 
 
[…] náttúrulega öll þekking á manns eigin umhverfi er af hinu góða, 
þú getur alltaf nýtt það [...] það er svo góð sjónræn tenging að hafa 
eitthvað áþreifanlegt sem að þú getur tengt við þína kennslu. 

 

Þá tengingu sem Guðmundur bendir á má því nýta á fjölbreytta vegu útfrá 

ólíkum námsgreinum. Taka skal fram að viðmælendur voru almennt á þeirri 

skoðun að kennsla í íslensku byggingarlistasögunni ætti heima innan fleiri 

námsgreina en list- og verkgreina. Allir viðmælendanna voru jafnframt 

sammála um að þekking á íslensku byggingarlistasögunni væri öllum 

kennurum mikilvæg óháð því fagi sem þeir kenndu.  

 Umfjöllun viðmælenda um samþættingu íslenskrar byggingarlistasögu 

við aðrar námsgreinar lagði grundvöll að næsta þema. 

 

 

5.3. Umfjöllun og áhugi 
Frásögn viðmælenda af samþættingu námsefnis við íslenska 

byggingarlistasögu sýnir fram á þá fjölbreyttu nálgun sem efnið býður upp á. 

Hinsvegar var ljóst að margir viðmælenda telja forsendur umfjöllunar 

misjafnar og vísuðu sumir til áhuga kennara og nemenda á efninu. Þar sem 

byggingarlistasagan er ekki kennd sem fag líkt og íslenska eða náttúrufræði 

er mikilvægt að staldra við það sem viðmælendur höfðu að segja um tengsl 

umfjöllunar og áhuga. Sumir viðmælenda vildu meina að persónulegur áhugi 

kennara á efninu væri forsenda umfjöllunar á meðan aðrir bentu á mikilvægi 

fyrri þekkingar á íslensku byggingarlistasögunni. 
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 Þóra segir frá því hvernig íslenska byggingarlistasagan komi inn á 

ólíka þætti í skólastarfinu en bendir jafnframt á þátt kennara í umfjöllun um 

efnið: 
 
[...] þetta [íslensk byggingarlistasaga] er hluti sem fléttast víða inní og 
auðvitað er það misjafnt eftir einstaklingum [kennurum] hvernig 
áherslu fólk leggur á það. 
 

Útfrá svari Þóru má draga þá ályktun að vægi umfjöllunar fari eftir áherslu 

kennara. Aðrir viðmælendur voru á svipuðum nótum og bentu á áhrif 

persónulegs áhuga nemenda og kennara á efninu. Um áhuga kennara hafði 

Guðmundur þetta að segja: 
 
[…] með kennara held ég að það séu aðallega þeir sem tengjast á 
einhvern hátt byggingarlist eða list yfir höfuð […] já eða hafa 
persónulegan áhuga eins og ég til dæmis. 
 

Áhuga nemenda tengir Guðmundur einnig við persónuleg tengsl eða 

fjölskyldu: 
 
[…] í hreinskilni þá mundi ég halda að það væri hjá þeim [nemendum] 
sem eru eitthvað tengdir þessu […] svo færðu oft nemendur sem eiga 
einmitt arkitekta eða hönnuði sem foreldra og þá er áhuginn mikill þar 
[...] sem sagt ef þau hafa einhverja þekkingu fyrir. 
 

Guðmundur og Þóra benda bæði á áhrif kennara á umfjöllun um íslenska  

byggingarlistasögu. Af þeirra svörum að dæma virðist kennaranum vera í 

sjálfsvald sett hversu mikið hann tengi efnið við nám. Þegar kemur að áhuga 

nemenda á íslenskri byggingarlistasögu vill Guðmundur jafnframt meina að 

þar hafi þekking nemenda áhrif. Þá sé áhuginn til að mynda fremur til staðar 

hjá þeim nemendum sem eiga foreldra sem tengjast hönnun eða 

byggingarlist. Má því gera ráð fyrir að áhugi nemenda sé sprottinn út frá 

reynslu þeirra á efninu.  

 Heiða hefur aðra sýn en Guðmundur á tengsl áhuga og umfjöllunar. 

Bendur hún á þekkingarskort sem mögulegan áhrifavald þegar kemur að 

umfjöllun kennara um efnið: 
 
[...] ég hugsa að fólk hafi alveg áhuga á efninu en því finnst það 
stundum skorta þekkingu eða að vita hvernig það eigi að samþætta 
það inní en áhuginn er alveg örugglega til staðar. 
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Viðbrögð Vilborgar sem starfar í skóla þar sem ekki hefur verið  lögð sérstök 

áhersla á umfjöllun um íslenska byggingarlistasögu endurspeglar skoðun 

Heiðu. Vilborg sýnir jákvæð viðbrögð þegar fjallað var um áhrif þekkingar 

nemenda og kennara á nærumhverfinu: 
 
[...] ég bara held að ég grípi þennan bolta á lofti og komi þessu 
svolítið inn, mér finnst að það eigi að vera [...] hvernig byggðist 
hverfið mitt upp og hvernig var það. 
 

Aðrir viðmælendur taka í sama streng og Heiða. Guðný bendir til að mynda á 

áhuga nemenda á íslenskri byggingarlistasögu og nærumhverfi sínu. 

Áhugann tengir hún jafnframt við aðgengi fræðsluefnis: 
 
[…] mér finnst þau [nemendur] sýna því áhuga […] en ef að krakkar 
eiga að hafa áhuga á byggingarlist þá þarf að vera meira til fyrir þau 
[af efni]. 

 

 Ljóst er á svörum viðmælenda að þegar kemur að umfjöllun kennara 

um íslenska byggingarlistasögu nefna margir tengsl umfjöllunar og áhuga við 

aðgengi að fræðsluefni. Viðmælendur telja áhuga nemenda og kennara  

almennt til staðar. Engu að síður er bent á þörf fyrir frekara haldreipi, til 

dæmis í formi heimilda eða kennsluefnis. Slíkt haldreipi er jafnframt talið 

mikilvægt til að vekja áhuga nemenda á efninu. Umræðan um heimildir og 

kennsluefni sem fjallar um íslenska byggingarlistasögu leiddi af sér næsta 

þema sem varðar aðgengi efnis og miðlun á því. 

 

 

5.4. Aðgengilegt efni og miðlun 
Í kafla 3.3. var varpað fram þeirri spurningu, hvar og hvernig kennarar hafi 

aflað sér upplýsinga um íslenska byggingarlistasögu. Umfjöllunin um 

aðgengilegt efni og miðlun varpar því ljósi á reynslu starfandi kennara af því. 

 Flestir viðmælenda voru hugsi þegar umfjöllunin barst að kennslu- og 

fræðsluefni um íslenska byggingarlistasögu. Allir viðmælendanna byrja á að 

nefna internetið sem fyrsta stað í heimildaleit. Allir viðmælendur þekktu 

bókina Byggingarlist í augnhæð þrátt fyrir að einungis þrír viðmælendanna 

hafi nýtt hana í kennslu. Viðmælendurnir nefndu ýmsar bækur en fátt 
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sameiginlegt var í þeirri upptalningu nema að tveir bentu á bókina Leiðsögn 

um íslenska byggingarlist.   
 Heiða hefur þó nokkra reynslu af umfjöllun um íslenska 

byggingarlistasögu. Heimildaleit Heiðu er jafnframt yfirgripsmest í samanburði 

við aðra viðmælendur, um hana hafði hún eftirfarandi að segja: 
 
[...] náttúrulega google-a ég mjög mikið og svo á ég orðið þessar 
íslensku bækur [...] litlu leiðarvísana sem eru til en það er rosalega 
knappur texti [...] svo eru það bara greinar sem hafa verið birtar í 
Morgunblaðinu í gegnum tíðina um þekktari arkitekta ég er búin að 
viða því öllu að mér. 
 

Af þeim heimildum sem Heiða nefnir er ljóst að efnið er henni nokkuð kunnugt 

og heimildaleit hennar fjölbreitt og ítarleg þar sem hún hefur meðal annars 

safnað saman greinum úr dagblöðum. Hún bendir hinsvegar á knappan texta 

í þeim bókum sem taldar hafa verið aðgengilegar. Við nánari umfjöllun um 

heimildaleit sína bendir Heiða á úrval þeirra bóka sem í boði eru:   
 
[...] finnst vanta ítarlegri og fleiri bækur [...] en svo er náttúrulega 
Byggingarlist í augnhæð eftir Guju Dögg mér finnst hún ágætis  
innblástur en það er kannski ekki beint um byggingar en maður fær 
oft kveikjur þar að hugmyndum. 
 

Varðandi það að fá kveikjur til að vinna út frá bókinni Byggingarlist í augnhæð 

vildi Heiða meina að þær væru ekki öllum jafn aðgengilegar. Aðspurð hvort 

að hún teldi alla geta nýtt slíkar kveikjur óháð þekkingu á byggingarlist svarar 

hún á eftirfarandi hátt: 
 
Nei alls ekki [...] mér finnst og hef fundið að fólk finnur til vanmáttar og 
vill fá aðeins betri upplýsingar til að geta nýtt sér það. 
 

Heiða bætir enn fremur við um reynslu sína af heimildaleit og skoðun sína á 

almennu aðgengi að rituðum heimildum sem fjalla um íslenska 

byggingarlistasögu: 
 
[...] ég held bara að þetta efni sé ekkert sérstaklega aðgengilegt [...] 
hvernig átt þú ef þú ert ekki einhvern veginn lærður, að nálgast þetta? 
Jú Byggingarlist í augnhæð ég veit um fjölmarga sem hafa nýtt sér 
hana en það er ekkert margt annað eða er ég að gleyma einhverju? 
 

Af svörum Heiðu að dæma er nokkuð ljóst að hún telur heimildir og 

kennsluefni  sem fæst við miðlun á íslenskri byggingarlistasögu ekki nægilega 

aðgengilegt þeim sem hafa litla þekkingu á efninu. Hún bendir jafnframt á að 
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til þess að nýta sér kveikjur að verkefnum þurfi viðkomandi að búa yfir fyrri 

reynslu eða þekkingu á efninu. Vísar Heiða til vanmáttar margra kennara 

þegar kemur að umfjöllun um íslenska byggingarlistasögu. Vanmáttinn má 

greina í svari Guðnýjar sem hefur stuðst við bókina Byggingarlist í augnhæð. 

Guðný lýsir reynslu sinni af bókinni á þennan veg: 
 
[…] ég er frekar óörugg [...] ég hef notað bókina hennar Guju Daggar 
og vísa á hana sem efni í mínu mastersverkefni og hún er aðgengileg 
þannig lagað séð, en mín grunnþekking á efninu er lítil. 
 

Líkt og Guðný bendir á er þekking hennar á íslenskri byggingarlistasögu ekki 

mikil og því má greina óöryggi í svari hennar.  

 Vilborg nefnir einnig bókina Byggingarlist í augnhæð og lýsir reynslu 

sinni af undirbúningsvinnu í tengslum við útgáfu bókarinnar: 
 
Það er bók sem að myndlistakennararnir hafa verið með [...] áður en 
að bókin kom út þá var smá samstarf við hana [Guju Dögg] í 
sambandi við kennslu í þessu en það var aðeins of ómarkvisst en 
þessi bók er til í bekkjarsetti hjá myndmenntarkennaranum þannig að 
það hefur eitthvað verið stuðst við hana. 
 

Svo virðist sem kennarar hafi ekki haft tök á því fylgja eftir efni bókarinnar í 

almennri kennslu þrátt fyrir að hún sé þeim aðgengileg. Þetta óöryggi á þó 

ekki við um alla. Guðmundur sem hefur meðal annars reynslu af innanhúss- 

hönnun og myndlist telur sig fremur öruggan í umfjöllun sinni og hefur nýtt 

bók Guju sem kveikju að verkefnum: 
 
[...] svo er náttúrulega bókin hennar Guju eins og ég segi, hægt að 
nota það sem kveikjur eða útgangspunkta […] og svo er náttúrulega 
ógrynni á netinu sem maður getur fundið. 
 

Líkt og Guðmundur bendir á er auðvelt að finna heimildir á internetinu. Slík 

heimildaleit er eins og áður sagði eitthvað sem allir viðmælendanna eiga 

sameiginlegt. Nokkrir viðmælendanna lýstu reynslu sinni af slíkri heimildaleit. 

Sjöfn bendir á mikilvægi þess að vita eftir hverju er leitað:  
 
[…] það er miklu meira mál að þú formir spurninguna sem þú ætlar að 
fá svör við heldur en að þú leitir að efninu [...] því það er eins og að 
drekka vatn úr brunahana að ætla að leita að efninu. 
 

Líkt og Sjöfn, skólastjóri í nýlegum skóla í úthverfi Reykjavíkur, bendir á er 

hafsjó heimilda að finna á internetinu, markviss heimildarleit skiptir því máli. 
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Markviss leit og aðgengi er eitthvað sem aðrir viðmælendur bentu einnig á. 

Þóra bendir til dæmis á nokkra þætti sem hún telur hafa áhrif á heimildaleit og 

miðlun á efninu: 
 
 [...] það er líka spurning hvar maður nær í upplýsingarnar, hvar fæ ég 
þær og hvað þarf ég að hafa mikið fyrir því að nálgast þær? Þarf ég 
að leita eða eiga bækurnar sjálf? Þetta er alltaf spurning um flæði 
upplýsinga [...] er það aðgengilegt þannig að ég geti kynnt mér efnið 
nógu vel? Ef ég er ekki alveg nógu örugg með mig þá kannski sleppi 
ég umfjölluninni frekar [...] það er að segja ef ég hef ekki aðgang að 
upplýsingunum. 
 

Af svari Þóru að dæma er ljóst að hún tengir umfjöllun um efnið við aðgengi 

upplýsinga. Veltir hún því fyrir sér hversu langt hver og einn gangi í 

persónulegri heimildaleit fyrir kennslu. Ef upplýsingarnar eru ekki 

aðgengilegar er að hennar mati líklegra að kennarinn finni til óöryggis og fjalli 

síður um efnið. Þóra bendir á internetið sem mikilvægan leitarstað og bendir á 

hvernig betrumbæta mætti upplýsingar með aðgengilegu og markvissu efni: 
 
[…] það væri kannski ennþá  betra í tengslum við þetta  að hafa 
aðgengilegt efni á netinu með myndum, upplýsingum og  
kennsluleiðbeiningum. 
 

Þóra bætir við svar sitt og nefnir vef um byggingarlist og sögu hennar sem 

dæmi um hvernig bæta mætti aðgengi nemenda og kennara að efninu: 
 
[…] að ég sem kennari gæti til dæmis opnað einhvern vef um 
byggingarlist og sögu hennar, séð verk hinna og þessara arkitekta, 
upplýsingar um byggingarnar og myndir […] eitthvað sem væri 
aðgengilegt og ég gæti sýnt nemendum. 
 

Þóra bendir á hvernig markviss og aðgengileg heimasíða með upplýsingum 

um íslenska byggingarlistasögu gæti nýst við miðlun á efninu. Með því að 

sameina upplýsingar um eða frá arkitektum ásamt myndefni mætti auðvelda 

miðlun og kennslu á efninu. Jafnframt bendir Þóra á mikilvægi þess að 

upplýsingarnar séu á netinu en séu til dæmis ekki bundnar við söfn: 
 

[...] og þá ekki síður fyrir þá sem búa út á landi af því maður reiknar 
oft með því að svona söfn séu í Reykjavík. 
 

Sýn Þóru á internetið sem vettvang til miðlunar á íslenskri byggingarlistasögu  

er áhugaverð í ljósi umfjöllunar annarra viðmælenda sem lýstu jákvæðri 

reynslu sinni af söfnum. Flestir sáu söfn sem ákjósanlegan fræðsluvettvang 
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fyrir íslenska byggingarlistasögu. Heiða bendir á hvernig safn gæti 

hugsanlega verið liður í því að vekja áhuga fólks á efninu:  
 
Ég hugsa að það geti kveikt áhugann hjá rosalega mörgum og þeir 
sem að eru að leita eftir fræðsluefni mundu eflaust nýta sér það. 
 

Guðmundur bendir jafnframt á að söfn sem fást við að miðla upplýsingum um 

byggingarlistasögu síns lands séu algeng í mörgum borgum: 
 
[…] því nú til dæmis í öllum siðmenntuðum borgum er svona 
byggingarlistarsafn, til dæmis í Stokkhólmi þar er svona safn sem 
er mjög fínt. 
 

 Umfjöllun viðmælenda um aðgengi að efni sem fæst við íslenska  

byggingarlistasögu lýsir vanköntum á miðlun efnisins. Sumir viðmælendanna 

halda því fram að skortur á efni svo sem bókum og kennsluefni geti hamlað 

því að fjallað sé um íslenska byggingarlistasögu í námi. Einnig var bent á 

neikvæð áhrif flókinnar heimildaleitar. Fræðsluvettvangur íslenskrar 

byggingarlistasögu, til að mynda safn, var einnig nefndur og voru 

viðmælendur sammála um þau jákvæðu áhrif sem slíkt safn gæti haft. Fæstir 

viðmælendanna höfðu þó nýtt viðburði haldna af Byggingarlistardeild 

Listasafns Reykjavíkur á meðan hún var við störf. Frekari bækur og 

kennsluleiðbeiningar hafa verið nefndar sem liður í að bæta aðgengi að 

upplýsingum um íslenska byggingarlistasögu. Jafnframt var bent á að 

heimasíða með fjölbreyttum upplýsingum um íslenska byggingarlist gæti 

reynst kennurum og nemendum gagnleg. Í umfjölluninni um aðgengilegt 

kennslu- og fræðsluefni á internetinu minntust viðmælendur ekki á síðu á 

borð við heimasíðu Arkitektafélags Íslands, heimasíðu Félags sögukennara 

eða heimasíðu Félags íslenskra myndlistarkennara. 

 Viðmælendur voru líkt og áður sagði hikandi þegar talið barst að 

útgefnu efni og kennslubókum sem fjalla um íslenska byggingarlistasögu og 

virtust fáir hafa reynslu af bókum sem hafa verið gefnar út um efnið. Óöryggi í 

tengslum við aðgengi að fræðsluefni leiddi til þess að næsta þema, þekking 

og reynsla kennara, var skoðað útfrá svörum viðmælenda. 
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5.5. Þekking og reynsla 

Útfrá úrvinnslu viðtala og umfjöllun um ofangreind þemu er ljóst að þekking á 

íslenskri byggingarlistasögu virðist vera áhrifavaldur í umfjöllun um efnið. 

Persónulegur áhugi og öryggi hafa verið nefnd sem áhrifavaldar. Eins hefur 

grunnþekking verið nefnd og þá hefur meðal annars verið bent á að erfitt sé 

að nýta hugmyndir að verkefnum eða svokallaðar kveikjur og fræðibækur 

þegar grunnþekking er ekki til staðar. Þetta er mikilvægt að skoða í ljósi þess 

sem fjallað var um í kafla 3.3. um kröfur til samþættingar í kennaramenntun. 

Meðal annars var bent á að vöntun á fræðilegum grunni í listum í menntun 

kennara endurspeglaðist í óöryggi þeirra í kennslu á listum eða skapandi 

greinum (Bamford, 2011:108-109).  

 Svör þriggja viðmælenda af sex endurspegla óöryggi þeirra í umfjöllun 

um efnið. Guðný kemur meðal annars inn á það hvernig skortur á þekkingu á 

byggingarlistasögu hafi haft áhrif á hana í kennslu: 
 
[…] mér finnst ég pínu blönk af því að mig langar að gera þetta með 
mínum nemendum og bara já grunnþekkingu á faginu sem slíku, 
bæði þá á byggingarlist og innanhússhönnun. 
 

Aðrir viðmælendur bentu á takmarkað námsframboð þegar þeir voru við nám. 

Hér segir Vilborg frá sinni upplifun á námsframboði: 
 
[...] ég held að það sé bara ekki í almenna kennaranáminu, þú þarft 
að fara í eitthvað framhald eða leita eitthvað útfyrir til að fara í svona 
mundi ég halda [...] en það er nú langt síðan að ég var í grunnáminu 
en ég finn það heldur ekki á kennurunum sem eru að koma hingað. 
 

Sjöfn tekur í sama streng og Vilborg og minnist þess ekki að fræðsla um 

íslenska byggingarlistasögu hafi verið í boði þegar hún var í kennaranámi: 
 

Ég fór í gegnum Kennó [Menntavísindasvið HÍ] og er búin að fara í 
gegnum allskonar framhaldsnám og búin að taka myndlistina í Kennó 
og allt en ég bara man ekki mikið eftir því að það hafi verið rætt um 
þetta [...] ekki í kennaranáminu. 
 

Sjöfn bætir jafnframt við að hún telji að byggingarlist ekki listgrein sem lögð sé 

áhersla á í kennaranáminu: 
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Ég held auðvitað að þetta sé ekki grein sem menn eru að hafa 
einhverjar áhyggjur af í kennaranámi þú veist það má ekki gleyma 
því! 
 

Sjöfn er nokkuð gagnrýnin á það námsframboð sem kennurum stendur til 

boða og gagnrýnir að kennaranám sé ekki einstaklingsmiðaðra:  
 
[…] nú er búið að lengja kennaranámið í fimm ár! Hvað er að bætast 
við á þessum tveimur árum? Ég vil gjarnan fá að vita það [...] og af 
hverju er Kennaraháskólinn [Menntavísindasvið HÍ] ekki með 
einstaklingsmiðun í sínu námi hjá kennurum? Hvar get ég ef ég hef 
rosalegan áhuga á byggingarlistasögu, hvar get ég valið það? Get ég 
valið það? 
 

Þess má jafnframt geta að fimm af sex viðmælendum bentu á skort á 

umfjöllun um íslenska byggingarlistasögu í kennaranámi sínu. En umrætt 

framboð á kennsluefni var jafnframt fjallað um í kafla 3.3. Helmingur 

viðmælendanna var jafnframt tvístígandi þegar kom að því að skilgreina hvað 

byggingarlistarsagan snerist um.   

 

 

5.6. Skilgreining á byggingarlistasögu 
Hér í upphafi var stuðst við skilgreiningu Chapman á byggingarlistasögu en 

þar lýsir hún fræðigreininni sem einskonar samfélagslegum spegli þar sem 

byggingar spegla þá menningu, stíla og stefnur sem eru við líði þegar þær eru 

byggðar (Chapman, 1978). Byggingarlistarsagan fæst þannig við byggingar í 

listasögu- og samfélagslegu samhengi og getur því bæði heyrt undir umfjöllun 

í list- og samfélagsgreinum. Þessi skilgreining Chapman á byggingarlistasögu 

er höfð til hliðsjónar við úrvinnslu umfjöllunar viðmælenda um efnið. 

 Líkt og áður sagði mátti greina óöryggi hjá helmingi viðmælenda þegar 

orðið byggingarlistasaga var notað og nokkuð ljóst að viðmælendur höfðu 

ekki allir sömu sýn á efnið. Sumir tengdu byggingarlistasögu við umfjöllun um 

útlit einstakra bygginga á meðan aðrir vildu meina að fræðigreinin næði yfir 

mun fjölbreyttari þætti svo sem sögu, uppbyggingu hverfa og sjónræn áhrif 

einstakra þátta af völdum manngerðs umhverfis. Allir viðmælendanna hafa 

fjallað um manngert umhverfi svo sem byggingar, byggingarústir, 

þvottalaugar, minnisvarða og uppbyggingu hverfis í kennslu sinni en sumir 
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voru óvissir um hvort að sú umfjöllun heyrði undir byggingarlistasögu. Orðið 

nærumhverfi virtist viðmælendum aðgengilegra en byggingarlistasaga.  

 Líkt og sjá má í svari Þóru er skilgreiningin á byggingarlistasögu að 

þvælast fyrir henni. Þegar hún lýsir heimsókn nemenda á Árbæjarsafnið þar 

sem byggingar eru stór þáttur í að skapa og þar með spegla umhverfi og 

tíðaranda þess tíma sem fjallað er um segir hún: 
 
[...] við setjum kannski ekki orðið byggingarlist á þetta [...] við erum að 
fjalla um þetta sem einhvern þátt í umhverfinu en við erum kannski 
ekki með það á því leveli að það sé byggingarlist eða ég veit það 
ekki. 
 

Útfrá svari Þóru má gera ráð fyrir að hún telji umfjöllunina um byggingar á 

Árbæjarsafninu ekki það ítarlega að hún falli undir umfjöllun um 

byggingarlistasögu. Aðrir viðmælendur komu einnig orði að því hversu villandi 

orðið byggingarlistasaga gæti verið. Þetta hafði Sjöfn að segja: 
 
[...] ég veit ekki hvað þú meinar með byggingarlistasögu þau hafa 
náttúrulega farið í bæjarferðir og stúderað  hús í Reykjavík. 

 

Bendir Sjöfn á algengan skilning fólks á byggingarlistasögu: 
 
Þegar fólk segir byggingarlistarsaga þá hefur fólk mynd af 
byggingum! En byggingarlistarsaga snýst hún ekki um hvernig byggð 
þróast, hvar myndast hverfi, hverjar eru áherslurnar, með hvaða sniði 
er það, af hverju er það svona og hvað hafði áhrif á það? Það sem 
mér finnst skipta svo miklu máli er að þetta sé líka til að auka 
umhverfisvitund nemandans. 
 

Ennfremur bendir Sjöfn á mikilvægi þess að kenna byggingarlistasögu útfrá 

víðara samhengi, ekki bara byggingunum sjálfum:  
 
Mér finnst jafn dapurlegt að kenna enga byggingarlistasögu og að 
kenna svona, krakkar hér eruð þið með myndir af einhverjum 
byggingum. Það þarf að tala það inn í þau að þau hafi áhuga á því! 
 

Einnig bendir hún á hversvegna orðið byggingarlistasaga sé ekki endilega 

besta nafnið á fræðigreininni: 
 
[...] og kannski er byggingarlistarsaga ekki endilega gott heiti á 
fræðigreininni því að þetta er saga umhverfis, þetta er mótun 
umhverfisins, þetta er mótun hins manngerða umhverfis sem verið er  
að tala um í víðasta skilningi þessa orðs. 
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Að mati Sjafnar ætti nám um íslenska byggingarlistasögu einnig að snúast 

um  sögu hins manngerða umhverfis. Það er nokkuð ljóst að Sjöfn hefur velt 

þessu fyrir sér enda umhverfismennt partur af stefnu skólans þar sem 

nemendur eru hvattir til að rannsaka þætti í umhverfinu sem þeim þykja 

áhugaverðir. Hér nefnir Sjöfn dæmi um hvernig skólinn geti veitt nemendum 

svigrún til að ýta undir þennan áhuga: 
 
Hafi ég áhuga á að skoða þessar brýr niður við árósana við 
Elliðaárdal af því að þær hafa áhrif á umhverfið mitt, ég sé allt í einu 
einhverja rauða þríhyrninga, hvað er það? Ég þarf að skoða þetta! 
Hver hannaði þetta? [...] og þú veist að þetta sé gert með þessum 
hætti að þetta taki nemendur eitthvað. 

 

Líkt og kom fram í umfjöllun í kaflanum um samþættingu og skólastefnu 

virðist stefna skólans hafa áhrif á það hvort að nemendum sé veitt svigrúm til 

þess að rannsaka umhverfi sitt með þessum hætti. 

 
 
5.7. Niðurlag 

Umfjöllunin um íslenska byggingarlistasögu er margþætt líkt og þau þemu 

sem hér er fjallað um. Allir viðmælendanna höfðu fjallað um íslenska 

byggingarlist og byggingarlistasögu að einhverju leyti sem sýnir að umfjöllun 

á efninu á heima innan kennslu á grunnskólastigi. Umfjöllun viðmælenda er 

þó mismunandi og má í raun segja að hún falli bæði undir umfjöllun um 

byggingarlist sem fag og byggingarlistasögu sem fræðigrein. Það er því 

sumum viðmælendanna óljóst hvenær sé raunverulega verið að fjalla um 

íslenska byggingarlistasögu fremur en íslenska byggingarlist.  

 Hinsvegar má draga þá ályktun að nokkrar hugsanlegar ástæður liggi 

að baki því hvers vegna byggingarlistasagan sé ekki nýtt með frekara móti í 

námi. Í einhverjum tilvika virðist skólastefna hafa áhrif, þar sem samþætt nám 

veitir tækifæri til ólíkra tenginga. Engu að síður er sem vægi umfjöllunarinnar 

fari eftir áherslum kennara hvort sem um samþættingu er að ræða eða ekki.  

 Líkt og bent var á í inngangi er skortur á ítarlegu fræðsluefni um 

íslenska byggingarlistasögu umhugsunarefni í ljósi umfjöllunar kennara um 

efnið. Svör viðmælenda styðja þessar vangaveltur enn frekar þar sem bent 

var á skort útgefinna heimilda og kennsluefnis. Jafnframt var bent á að fyrir 



45	  
	  

kennara sem hafi litla þekkingu á efninu geti reynst erfitt að ætla að nýta 

aðgengilegar heimildir. Þekkingarskortur virðist hamla því í einhverjum tilfella 

að frekari umfjöllun um efnið eigi sér stað. Þó er einnig bent á ólíka þætti sem 

geta haft áhrif á vægi umfjöllunarinnar svo sem persónulegan áhuga og 

reynslu. Reynsla virðist vera mikilvægur liður í menntun kennara og nemenda 

en eins og segir í kafla 2.1. er reynsla grundvallaratriði í menntun (Dewey, 

2000). Því er mikilvægt að kennurum og nemendum standi til boða að 

kynnast efninu á námsferli sínum. 

 Viðmælendur benda á að aðgengi að heimildum hafi einnig áhrif á 

umfjöllun bæði af hálfu kennara og nemenda. Viðmælendur voru almennt ekki 

mjög meðvitaðir um þær útgefnu heimildir sem til eru um íslenska 

byggingarlistasögu enda bentu þeir á að heimildirnar séu almennt ekki 

aðgengilegar þeim sem hafa litla þekkingu á efninu. Internetið virðist vera 

vinsælli leitarstaður, í því ljósi er mikilvægt að hafa í huga að þar er mikið af 

efni sem ekki hefur verið ritskoðað og telst því ekki til traustra heimilda. Bent 

hefur verið á byggingarlistavef sem mögulegan þátt í að bæta aðgengi að 

upplýsingum á internetinu. 

 Ástæður þekkingarskorts eru hinsvegar misjafnar en margir nefna skort 

á valáföngum í kennaranáminu sem áhrifavald. Einn viðmælendanna varpar 

þeirri spurningu fram hvort það nám sem standi kennaranemum til boða höfði 

til fjölbreytts áhugasviðs kennara? Má ætla að með innleiðingu grunnþátta 

aðalnámskrár (2011) muni kennaramenntun þurfa að taka mið af breyttum 

starfsháttum í skólastarfsemi líkt og bent var á í kafla 3.2. Jafnframt má ætla 

að menntun kennara þurfi að taka mið af þeim fjölbreyttu þekkingarsviðum 

sem grunnþættirnir koma inná. Slíkt hið sama á við um endurmenntun 

kennara. Taka skal þó fram líkt og segir í kafla 3.3. að kennurum stendur til 

boða að sækja sér opin námskeið bæði hjá Háskóla Íslands og Listaháskóla 

Íslands.  
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6. Umræða 

Eins og fram kemur í inngangi er markmið þessarar rannsóknar að kanna 

möguleika á tengslum grunnþátta menntunar við kennslu á íslenskri 

byggingarlistasögu á grunnskólastigi. Þá er sérstaklega skoðað hvort að 

vöntun á kennsluefni á sviði íslenskrar byggingarlistasögu geti haft áhrif á að 

umfjöllun um efnið sé samþætt grunnþáttum aðalnámskrár. Fræðileg 

umfjöllun um efnið þar sem litið var til skörunar grunnþátta aðalnámskrár 

grunnskóla (2011), fræða og rannsókna leiddu af sér umræðupunkta sem 

stuðst var við í viðtalsrannsókn. 

 Útfrá viðtalsrannsókn má draga þá ályktun að það séu fleiri þættir en 

framboð á kennsluefni sem hafi áhrif á kennslu á íslenskri byggingarlistasögu. 

Skipulag skólastarfs, þekking og áhugi kennara ásamt aðgengilegum 

heimildum virðast einnig hafa áhrif á umfjöllun um efnið. Svör viðmælenda 

voru líkt og kom fram í kafla 5 flokkuð í eftirfarandi þemu nýtingu á 

nærumhverfinu, samþættingu og skólastefnu, umfjöllun og áhuga, 

aðgengilegt efni og miðlun, fyrri þekkingu og reynslu ásamt skilgreiningu á 

byggingarlistasögu. 

 Eftirfarandi kafli snýst um samantekt á fræðilegu umfjölluninni hér að 

framan með tilliti til viðtalsrannsókna. Út frá þessari samantekt hafa fjögur 

umfjöllunarefni verið skilgreind. Þau eru eftirfarandi: 

• hlutverk skóla, 

• fjölbreytt nálgun í námi, 

• aðgengi upplýsinga, 

• umfjöllun um byggingarlist eða byggingarlistasögu. 

  

 
6.1. Hlutverk skóla 
Líkt og fram kom í inngangi bendir fyrrum menntamálaráðherra á þekkingu 

sem eina af grunnforsendum þess að almenningur geti tekið þátt í virku 

lýðræði, hljóti reynslu af  gagnrýnni og skapandi hugsun ásamt því að mæta 

ólíkum félags- og menningarlegum aðstæðum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011:5). Þessari sýn á hlutverk skóla svipar til afstöðu Dewey sem taldi 

þekkingu forsendu þess að einstaklingar hefðu áhrif á umhverfi sitt og 
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samfélag með virkum hætti (Gunnar E. Finnbogason, 2010: 48-50). Aðrir hafa 

bent á skóla sem mikilvægan stað til að efla reynsluheim nemenda (Eisner, 

2002:1-3). Ætla má að skólar og sú menntun sem þar fer fram hafi áhrif á 

þekkingu nemenda á sögu umhverfis þeirra. Skólar hljóta einnig að leika 

lykilhlutverk við eflingu þeirrar fjölbreyttu þekkingar sem krafist er í 

lýðræðislegu samfélagi. 

 Ummæli viðmælenda styðja enn frekar mikilvægi þekkingar á 

byggingarlistasögu þar sem þeir telja þekkingu á uppbyggingu og sögu 

manngerðs umhverfis mikilvæga. Einn viðmælendanna benti jafnframt á 

hvernig nýta mætti þá sterku sjónrænu tengingu sem byggingarlist veitir í 

öðrum námsgreinum svo sem íslensku og náttúrufræði. Þessi sjónræna 

tenging var einnig nefnd af öðrum viðmælendum í tengslum við nám sem 

fæst af umgengni við samfélag og nærumhverfi nemenda. Nálgun af þessu 

tagi, þar sem fjallað er um list í nærumhverfi nemenda, hefur jafnframt verið 

talin ýta undir gildi listar í umhverfinu (Chapman, 1978; Eisner, 2002). 

Umfjöllunina má setja í samhengi við sögu þeirrar menningar sem listin 

sprettur úr. Þannig er hægt að veita nemendum frekara tækifæri til þess að 

upplifa ákveðna þætti í umhverfi sínu út frá sögu- og menningarlegu 

samhengi. 

 Draga má þá ályktun að fræðsla um íslenska byggingarlistasögu í 

grunnskólanámi sé mikilvæg þar sem hún veitir einstaklingum fjölbreytta 

þekkingu á umhverfi sínu. Þekkingu sem þeir geta meðal annars byggt 

ígrundaðar ákvarðanir er varða framtíðina á. Slíkar ákvarðanir gætu til að 

mynda tengst þátttöku almennings í mótun skipulags á umhverfi. En rík 

áhersla hefur verið lögð á þátttöku almennings í slíkum efnum á 

Vesturlöndum (Hildur Kristjánsdóttir, 2002). Sem dæmi má nefna 

grenndarkynningar, viðhorfskannanir, atkvæðagreiðslu og íbúaþing. Því má 

enn frekar ætla mikilvægi slíkrar umfjöllunar í námi nemenda.  

 

 
6.2. Fjölbreytt nálgun í námi nemenda 
Þær kenningar sem hér hefur verið stuðst við og varða fjölbreytni í námi 

nemenda eru mikilvægar í ljósi grunnþátta aðalnámskrár (2011) og 

umfjöllunar  um íslenska byggingarlistasögu.  Í manngerðu umhverfi liggur 
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mikill auður sem nýta má á margvíslegan hátt. Útfrá byggingarlistasögunni 

má meðal annars lesa ólíka menningu, stíla og stefnur sem haldast í hendur 

við þróun og breytingar samfélags. Hún fellur því bæði að umfjöllun um list og 

samfélag. Ætla má að með tilkomu grunnþátta menntunar í aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) skapist enn frekari grundvöllur fyrir umfjöllun um efnið þar 

sem hvatt er til samþættingar á námi sem hefur ólíka snertifleti. Ef horft er til 

annarra landa svo sem Finnlands sem fjallað var um í kafla 2.7. hafa þemu í 

námskrá leitt til frekari umfjöllunar um byggingarlist og samþættingu hennar 

við ólíkar námsgreinar (Rasanen, 2006:15). Fjölbreytt reynsla og þekking 

kennara hlýtur þó að vera ein af forsendum þess að grunnþáttum 

aðalnámskrár (2011) verði framfylgt með öflugra móti. En samkvæmt 

viðmælendum í viðtalsrannsókn virðist þekking þeirra hafa áhrif á vægi 

umfjöllunar um ákveðna þætti svo sem íslenska byggingarlistasögu. Líkt og 

kom fram í umfjöllun viðmælenda í kafla 5.5. virðist sjaldan vera möguleiki á 

námi sem kemur inn á íslenska byggingarlista- eða hönnunarsögu í 

kennaranáminu. 

 Útfrá svörum viðmælenda má gera ráð fyrir að nýta megi 

byggingarlistasögu nærumhverfis í enn frekari mæli þar sem kennsla virðist 

að stórum hluta eiga sér stað utan skólastofunnar og þá helst í nærumhverfi 

skólans. Enda þótt allir viðmælendur hafi fjallað um byggingarlistasögu 

nærumhverfis að einhverju leyti virðist mega bæta umfjöllun um efnið töluvert. 

Svör viðmælenda gefa þó vísbendingu um hvers vegna umfjöllunin sé ekki 

ítarlegri og má þá helst nefna skólastefnu, þekkingu og reynslu ásamt 

aðgengi að heimildum sem áhrifaþætti.  

 
 
6.3. Aðgengi að upplýsingum 
 Í inngangi var vísað í tillögu að Menningarstefnu í mannvirkjagerð sem 

gefin var út af Menntamálaráðuneytinu árið 2007. Stefnan varpar ljósi á 

mikilvægi þekkingar á íslenskri byggingarlist og sögu hennar. Sú 

vitundarvakning sem þar er rædd er meðal annars talin þurfa að skila sér í 

kynningu og kennslu á  íslenskri byggingarlistasögu ásamt vönduðu námsefni 

á grunn- og framhaldsskólastigi. Bent hefur verið á mikilvægi útgáfu 

námsefnis á fleiri stöðum svo sem í Hönnunarstefnu (2013) sem fjallað var 
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um í kafla 2.7. Í Hönnunarstefnu er jafnframt bent á mikilvægi menntunar og 

endurmenntunar grunn- og framhaldsskólakennara í hönnunargreinum. Slík 

þekking er talin opna á samvinnu á milli listgreina og annarra faga ásamt því 

að efla möguleika í listkennslu (Hönnunarstefna, 2013:5-7). Ljóst er að í 

ofangreindum stefnum er lögð áhersla á að efla þekkingu kennara á 

umræddu sviði og að semja þurfi vandað kennsluefni. Hvort og hvernig farið 

verður eftir stefnunum er hins vegar háð ákvörðunarvaldi stjórnvalda. 

 Af umfjöllun viðmælenda má draga þá ályktun að fræðsla um íslenska 

byggingarlistasögu eigi sér ekki bara stað með útgáfu kennslubóka. Forsenda 

þess að fjallað sé um efnið er að kennari viti af þeim möguleikum sem felast í 

nærumhverfinu, sögu þess og þar með byggingarlistasögu. Kennarinn þarf 

jafnframt að hafa grunnþekkingu á umræddu efni til að styðjast við í umfjöllun 

sinni. 

 Aðgengi að upplýsingum leikur einnig stóran þátt í þekkingu kennara 

og nemenda. Þar má benda á að internetið virðist vera vinsælasti 

leitarstaðurinn. Engu að síður er mikilvægt að þær upplýsingar og efni sem 

sett er fram um íslenska byggingarlistasögu, hvort sem er í bókum eða á 

interneti, sé aðgengilegt öllum, ekki bara fagfólki eða þeim sem búa að  

þekkingu á efninu. Með aðgengilegum upplýsingum má auðveldlega ná til 

stærri markhóps og þar með kveikja áhuga fleira fólks á efninu svo sem 

kennara og nemenda.   

 
 
6.4. Umfjöllun um byggingarlist eða byggingarlistasögu 
Í kafla 5.6. var fjallað um skilgreiningu og túlkun viðmælenda á íslenskri 

byggingarlistasögu. Sumum fundust skilin óljós á því hvenær væri verið að 

fjalla um byggingar út frá þáttum í útliti þeirra svo sem áferð og formum eða 

byggingarlistasögu. Eflaust er hluti ástæðunnar sá að íslensk  

byggingarlistasaga hefur hingað til ekki skipað stóran sess í íslensku 

menntakerfi. Sem dæmi er byggingarlistasaga ekki kennd sem sér fag á 

Íslandi, hvorki í grunn- né framhaldsnámi á háskólastigi.  

 Listaháskóli Íslands býður hinsvegar upp á grunnnám í arkitektúr til 

B.A. gráðu. Þar eru kenndir áfangar sem fjalla um ólíka þætti er varða tengsl 

íslenskrar byggingarlistasögu og umhverfis. Meðal annars er kenndur áfangi 
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um byggingarlist á Íslandi á 20. öldinni (Listaháskóli Íslands, netheimild sótt 

07.12.13). Þar eru tæknilegum og samfélagslegum forsendum 

húsagerðarlistar gerð skil ásamt því sem fjallað er um ólík tímaskeið, stíla, 

hugmyndafræði og verk einstakra arkitekta í samhengi heildarþróunar 

byggingarlistar á tímabilinu. Nemum við deildina standa einnig til boða 

áfangar sem fjalla um margþætta eiginleika umhverfis, borga og sjónrænnar 

menningar í tengslum við byggingarlist (Listaháskólinn, netheimild sótt 

11.12.13). Framhaldsnám í byggingarlist (eða arkitektúr) hefur ekki staðið til 

boða. Má ætla að þessi skortur á námsframboði hafi áhrif á fræðilega 

umfjöllun og rannsóknir á efninu.  

 Bent hefur verið á framhaldsnám í byggingarlist sem mikilvægan þátt til 

þess að auka vitund um byggingarlist og gæði umhverfis í samfélaginu 

(Sigrún Birgisdóttir, 2010). Jafnframt hefur framhaldsnám á fræðasviði lista 

verið sagt forsenda þess að hægt sé að fara fram á opinber framlög til 

rannsókna á sviðinu (Jóhannes Þórðarson, 2010). Þrátt fyrir þetta virðist 

byggingarlistasagan skipa stóran sess í táknmynd íslenskrar menningar. 

Hjörleifur Stefánsson (2013) bendir meðal annars á þetta í bók sinni Af jörðu, 

þar sem hann vísar til þeirrar ímyndar sem mörg börn hafa af íslenskri sveit. 

Myndræn túlkun þeirra sýnir oft burstabæinn umvafinn íslenskri náttúru, 

jafnvel þó að börnin hafi ekki reynslu af slíkri byggingu eða hafi litið hana 

eigin augum (Hjörleifur Stefánsson, 2013:86). Ástæðan fyrir vali barnanna á 

viðfangsefni mynda sinna er ef til vill ekki svo flókin þar sem líta má á 

manngert umhverfi sem ákveðið birtingarform sérhvers menningarsamfélags 

(Sigrún Birgisdóttir, 2010).    
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 7. Lokaorð  
Með rannsókn þessari hefur verið leitast við að gefa innsýn í það hvernig 

tengja megi kennslu um íslenska byggingarlistasögu við grunnþætti 

menntunar sem koma fyrir í nýrri aðalnámskrá grunnskóla (2011). Rannsókn 

á þessu tiltekna efni var talin áhugaverð í ljósi þeirra fjölbreyttu möguleika 

sem felast í innleiðingu grunnþátta aðalnámskrár grunnskóla (2011). Úrtak 

tók til sex viðmælenda sem lýstu reynslu sinni og sýn á umfjöllun um íslenska 

byggingarlistasögu. 

 Markmið rannsóknarinnar er meðal annars að varpa ljósi á mikilvægi 

umfjöllunar um efnið á grunnskólastigi með hliðsjón af grunnþáttum 

aðalnámskrár (2011). En líkt og bent var á í kafla 6.7. er íslensk 

byggingarlistarsaga stór þáttur í þjóðarvitund okkar þrátt fyrir að hafa ekki 

verið skráð í heild sinni. Þá var sérstaklega litið til þeirra fræða og rannsókna 

sem sýnt hafa fram á mikilvægi listfræðslu og fjölbreytileika náms. Í því tilliti 

hefur byggingarlistasagan verið skilgreind sem hluti af listfræðslu. Enn fremur 

var rannsakað hvort og hvernig starfandi kennarar nýta sér íslenska 

byggingarlistasögu í kennslu. Þá var sérstaklega litið til umfjöllunar út frá 

nærumhverfi nemenda ásamt helstu áhrifaþátta á umfjöllun kennara um 

íslenska byggingalistasögu 

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að finna megi umfjöllun um 

íslenska byggingarlistasögu betri farveg með tilkomu grunnþátta  

aðalnámskrár grunnskóla (2011). Líkt og niðurstöður viðtalsrannsókna gefa til 

kynna fellur slík umfjöllun vel að kennslu þar sem nærumhverfið er gjarnan 

nýtt sem hluti af kennsluefni. Umfjöllun um íslenska byggingarlistasögu virðist 

jafnframt falla vel að skólastarfi þar sem mismunandi námsefni er samþætt í 

þemaverkefnum.  

 Niðurstöður benda jafnframt til að aðgengi kennara að efninu sé  

forsenda þess að kennarar sjái og viti af mögulegum tengslum íslenskrar 

byggingarlistasögu við kennsluefni. En skortur á aðgengi að efninu virtist 

samkvæmt rannsókninni vera aðalhindrunin að umfjöllun. Það aðgengi sem 

hér um ræðir getur verið í formi frekara námsframboðs fyrir kennaranema og 

starfandi kennara eða í formi heimilda í bókum og á interneti. Ljóst er að 

aukið framboð heimilda krefst aukinnar fræðslu, rannsókna og þar með 

námsframboðs. 
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 Með ofangreint í huga er mikilvægt að líta til framtíðar í skráningu, 

rannsóknum og fræðslu á íslenskri byggingarlistasögu.  En líkt og kom fram í 

inngangi verður ástæða fyrir skorti á rannsóknum og heimildum meðal annars 

rakin til þess hve ung sagan er. Út frá því má enn fremur rökstyðja nauðsyn 

og mikilvægi starfsemi sem eflir rannsóknir, þekkingu og skráningu á íslenskri 

byggingarlistasögu. En eins og gert var grein fyrir í inngangi hefur þeim vísi 

að byggingarlistasafni sem til var innan Byggingarlistadeildar Listasafns 

Reykjavíkur verið lokað um óákveðinn tíma. Það er því umhugsunarvert í hlut 

hvers það hefur komið að sinna markmiðum Byggingarlistadeildarinnar sem 

beindust meðal annars að því að stuðla að auknum skilningi almennings á 

gildi byggingarlistar fyrir samfélagið, sinna sérhæfðum rannsóknum og miðlun 

á sviði byggingarlistar (Guja Dögg, netheimild sótt: 04.06.12). Draga má þá 

ályktun að með lokun deildarinnar og þar með allri starfsemi hennar 2011, 

hafi sýningar, rannsóknir, útgáfa og fyrirlestrar um íslenska byggingarlist 

dregist saman.  

 Ekki verður hjá því komist þegar fjallað er um framtíð fræðslu og 

rannsókna á íslenskri byggingarlistasögu að minnast ekki á opinbera styrki 

sem standa arkitektum og hönnuðum til boða. En nýstofnaðan Hönnunarsjóð 

er ekki að finna í fjárlögum fyrir árið 2014. Sjóðurinn hefur meðal annars það 

hlutverk að efla þekkingu og atvinnu- og verðmætasköpun á sviði hönnunar 

og arkitektúrs með fjárhagslegum stuðningi. 

 Því má velta fyrir sér hvort kennsla og miðlun á íslenskri 

byggingarlistasögu sé möguleg ef sá opinberi vettvangur sem styrkir og eflir 

rannsóknarstarf stendur ekki lengur til boða. Sama gildir um 

Hönnunarstefnuna (2013) og Menningarstefnu í mannvirkjagerð (2007) þar 

sem lögð er áhersla á fræðslu og gerð námsefnis. Má því spurja hvort 

mögulegt sé að framfylgja slíkum stefnum ef um skort á rannsóknum og þar 

með heimildum er að ræða? En líkt og niðurstöður þessarar ritgerðar hafa 

leitt í ljós þá er þekking á efninu jafnt sem öll miðlun og kennsla háð því að 

rannsóknarvinna á íslenskri byggingarlistasögu sé til staðar. 
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Fylgiskjal I 

 
Varðandi viðtal fyrir lokaverkefni 

 

Tölvupóstur sendur til viðmælenda:  

 

[…] 
 

Alma heiti ég og er nemandi við listkennsludeild í Listaháskóla Íslands. 

 

Mér var bent á að hafa samband við þig í tengslum við lokaverkefni (30 

eininga rannsókn) sem ég vinn að um þessar mundir. 

Í verkefninu skoða ég hvernig grunnþættir menntunar í aðalnámskrá 

grunnskóla skarast við kennslu á íslenskri byggingarlistasögu. Sú umfjöllun 

hefur leitt af sér spurningar s.s. hvort og hvernig kennarar 

nýti byggingarlistasögu nærumhverfis í kennslu, hvort efnið sé samþætt að 

einhverju leyti og hvar kennarar verði sér úti um kennsluefni og gögn ef þeir 

fjalla um efnið. 

Þar sem ég leita mér nú að viðmælendum fyrir viðtalsrannsókn langaði mig 

að athuga hvort að þú hefðir áhuga á að eiga við mig stutt spjall (c.a. 20 mín) 

í tengslum við efnið? 

 

Það væri gaman að heyra frá þér. 

 

Bestu kveðjur, 

Alma 


