
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nýsköpun er líka bara frjáls hugsun“ 
 

Listkennsla og gildi náms á nýrri námsleið: 

Nýsköpunar- og listabraut í Fjölbrautaskólanum við Ármúla 

 

 

 

Gréta Mjöll Bjarnadóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-gráðu 

Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nýsköpun er líka bara frjáls hugsun“ 

 

Listkennsla og gildi náms á nýrri námsleið: 

Nýsköpunar- og listabraut í Fjölbrautaskólanum 
við Ármúla 

 

 

 

 

Gréta Mjöll Bjarnadóttir 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði 

Leiðbeinendur: Dr. Svanborg R. Jónsdóttir og dr. Hafþór Guðjónsson  

 

Uppeldis- og menntunarfræðideild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
Október 2014 

  



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nýsköpun er líka bara frjáls hugsun“ 

 

Listkennsla og gildi náms á nýrri námsleið: 

Nýsköpunar- og listabraut í Fjölbrautaskólanum við Ármúla 

 

Ritgerð þessi er 40 eininga lokaverkefni til meistaraprófs við 

Uppeldis- og menntunarfræðideild, Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

 

© 2014 Gréta Mjöll Bjarnadóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, 2014 



 

3 

Formáli 

Verkefnið „Nýsköpun er líka bara frjáls hugsun: Listkennsla og gildi náms á 

nýrri námsleið,“ er til fullnaðar meistaragráðu á menntavísindasviði Háskóla 

Íslands. Markmið þessar rannsóknar var tvíþætt; annars vegar að rýna í 

þróunarstarf Nýsköpunar- og listabrautar í Fjölbrautaskólanum við Ármúla 

með það fyrir augum að draga fram hvernig nemendur upplifa og meta 

þessa nýju námsleið og svo hins vegar skoða gildi listkennslu og eigin 

kennsluhætti.  

 

Leiðbeinendur mínir voru Dr. Svanborg R. Jónsdóttir og Dr. Hafþór 

Guðjónsson og færi ég þeim bestu þakkir fyrir ákaflega jákvæða og 

uppbyggilega leiðsögn. Ég naut þess að kynnast tveimur ólíkum 

framúrskarandi fræðimönnum í þessu lærdómsríka ferli mínu. Ég þakka Erlu 

Kristjánsdóttur, fyrrverandi kennslustjóra, fyrir mikinn skilning á sveimhuga 

þankagangi mínum, uppbyggilega örvun og gefandi samræður. Gunnar 

Ragnarsson og Anna S. Skarphéðinsdóttir fá einnig þakkir fyrir vinarhug og 

þolinmæði við alls kyns yfirlestur. Stjórnendum Fjölbrautaskólans við 

Ármúla, nemendum og öðrum sem tóku þátt í rannsókninni færi ég þakkir 

fyrir góðan stuðning, samvinnu og þátttöku.  

 

Skörp sýn, traust og stuðningur  Björns Ragnars Björnssonar eiginmanns 

míns er ómetanlegur og gerði mér þetta mögulegt. Synir mínir Baldur Logi 

og Óðinn Jökull fá endalausa ást og knús fyrir innblástur, umburðarlyndi og 

trú á mömmu sinni. Að lokum vil ég hrósa sjálfri mér fyrir að gefast ekki upp 

þótt á móti blési og tárin féllu, minnug orða Sigurðar 

Guðmundssonar(1999): „Farartæki andans / í tíma og rúmi / er ást“. 
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Ágrip 

Fjölbreytni menntunar á framhaldsskólastigi er mikilvæg. Í nútímasamfélagi 

er það grundvallaratriði að nemendur fái nám við hæfi í takt við 

samfélagsbreytingar og áhuga. Í þessari starfendarannsókn er skoðuð 

listkennsla og gildi náms á nýrri námsleið, Nýsköpunar- og listabraut í 

Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Á brautinni eru notaðar aðferðir sköpunar 

og nýsköpunar til að auka fjölbreytni menntunar á framhaldsskólastigi. 

Innritun inn á brautina hófst haustið 2013 eftir rúmlega tveggja ára 

þróunarvinnu. Ég var svo gæfusöm að fá að raungera eigin gildi við mótun 

brautarinnar en sú vinna var í takt við samfélagsbreytingar, áherslur í nýrri 

námskrá, umræðu um brottfall og þörf á fjölbreyttum námsleiðum. 

Hugmyndafræðin og leiðarljósin sem ég byggði vinnuna á er byggð á 

starfskenningu og reynslu í hartnær 30 ár og brennandi áhuga á listkennslu, 

listsköpun, námskrárgerð og margvíslegri þróunarvinnu sem snýr að 

listkennslu og listþroska.   

Í rannsókninni er varpað ljósi á þá þætti er hafa mótað gildi mín, 

starfskenningu og þá hugmyndafræði sem knýja mig áfram við uppbyggingu 

listkennslu. Ég skoða hverjar forsendur mínar eru í starfi sem 

listgreinakennari í framhaldsskóla og hvaða aðferðir ég nota í   listkennslu. 

Einnig skoða ég hvaða gildi námið hefur fyrir nemendur á nýsköpunar- og 

listabraut, hvernig þeir upplifa námið, hvort það uppfylli væntingar þeirra, 

af hverju þeir völdu námsbrautina og hvert þeir stefna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að brautin komi til móts við 

þarfir nemenda og  mikilvægi þróunarstarfsins liggur í því að nemendur séu 

virkir þátttakendur í breytingaferlinu, skapi náminu eigin merkingu og 

bregðist á persónulegan hátt við því sem þeir læra. Námið er í samræmi við 

samfélagsþróun og hugmyndafræði nýrrar aðalnámskrár og  nemendur 

skilja gildi þess að tengja námið við atvinnulífið. Starfskenning byggir á 

listkennslu með sjálfsskoðun, gildi ímyndunaraflsins og tengingu 

hugmyndafræði kennslunnar  við heimspekilegt gildismat. Markmiðið er að 

nemendur verði meðvitaðir um stöðu sína í samfélaginu og taki þátt í 

menntandi og upplýstri samræðu um það sem er að gerast, með skýra sýn á 

sjálfa sig sem þátttakendur með hversdagslegum athöfnum sínum.   
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Abstract 

"Innovation is just like free thought" 

Educational diversity at the secondary school level is important. In modern 

society it is essential that students receive education in line with their 

interests and with regard to societal change. Art education and value of 

learning in a new program of study at the Fjölbrautaskólinn í Ármúla are 

subject of this action research study. The new study program uses 

techniques of creativity and innovation to increase the diversity of 

secondary education.  After two years of development work the 

"Innovation and Art Department" started in the fall of 2013.  I was 

fortunate to experience the realization of my own values in shaping the 

department, a project conducted in sync with changes in society, the focus 

of the state's new curriculum, public dialogue about student dropout and 

diversification of learning. The ideology and guiding principle of my work is 

based on a theory of practice and nearly 30 years practical experience, a 

passion for art teaching, creating art, curriculum design and diverse 

development work related to art education and art appreciation.  

     The study sheds light on the factors that have shaped my values and 

theory of practice and created the ideology that drives me forward in the 

development of art education. I view the foundations in my work as an art 

teacher in secondary school and the methods I employ in art teaching.    

I also study the value of learning for the students on the Innovation and Art 

Department, examining how they experience learning, whether it fulfills 

their expectations, why they chose the department and where they are 

headed. 

     Results indicate that the department meets the needs of the students 

and the importance of the development work lies in the fact that students 

are  active participants in the change process. Their investment in the 

program seems to enhance the overall benefits and students respond on a 

personal level to what they're learning. The study program is consistent 

with community developments, the principles of the state's new curriculum 

and students appreciate the value of connecting their learning to business 

and industry. The theory of practice is based on art teaching with self-

reflection, the value of imagination and connecting educational concepts 

with philosophical values. The goal is for students to be aware of their 
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position in society and to participate in an educational and informed 

dialogue about what is happening, having a clear vision of themselves as 

participants with their everyday activities. 
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1 Inngangur    

Viðfangsefni þessa verkefnis er umfjöllun um listkennslu og gildi náms á 

nýrri námsleið: Nýsköpunar- og listabraut í Fjölbrautaskólanum við Ármúla.  

Ég ætla að byrja á því að gera grein fyrir mér og mínum bakgrunni. 

Foreldrar mínir voru hvorki listamenn né kennarar. Þeir eru komnir af 

duglegum bændum í margar kynslóðir. Pabbi lagði mikla áherslu á gildi 

menntunar í uppeldi okkar systkinana en ég veit ekki hvort skoðun hans á 

breyttu samfélagi hafi gert hann svo staðfastan í þessari stefnu sinni. Það 

má segja að pabbi hafi verið listunnandi og ég var dregin á sýningar frá unga 

aldri. Þar voru stigin skref sem opnuðu augu mín fyrir nýjum víddum. Síðar 

tók ég þá ákvörðun að fara í listnám og steig sjálfstæð skref út í hið óþekkta. 

Frá þeirri stundu hafa listnám, eigin listsköpun og listkennsla verið sterkir 

áhrifavaldar á  líf mitt og þroska. Það má segja að brennandi áhugi á þessu 

sviði hafi leitt mig inn í ákaflega gefandi heim og verkefni: fjölbreytt 

þróunarverkefni og nýsköpun, s.s. skrif og sjónvarpsþætti um listkennslu, 

sýningahald á verkum nemenda, námskrárvinnu í listum, félags- og 

fræðslustörf og síðast en ekki síst eigin listsköpun og listkennslu. 

Ég hef notið þess að kenna listgreinar í yfir tuttugu og fimm ár, nær alla 

tíð á framhaldsskólastigi, en einnig um árabil í grunnskóla og kennslufræði 

listgreina í háskóla. Grundvöllur alls í starfi mínu sem kennari hefur verið að 

leitast við að koma til móts við nemendur á þeirra forsendum og hvetja þá 

til dáða. Þessi reynsla í kennslu, en einnig í starfi sem myndlistarmaður, 

hefur styrkt trú mína á gildi sköpunarkrafts fyrir einstaklinga og hefur hún 

verið leiðarljós í vinnu með nemendum. Í kennslu minni á 

framhaldsskólastiginu hefur mér hins vegar fundist gæta íhaldssemi hvað 

varðar námsframboð og vægi listgreina og ég hef fundið fyrir einmanaleika, 

sérstaklega þegar ég var nánast eini listgreinakennarinn við skólann. Á 

námskeiði í starfendarannsóknum haustið 2010  vann ég verkefni sem ég 

kallaði: „Eldur og hugsjónir eða stöðnun í hefðunum?“ 

Rannsóknarspurningin var: ,,Get ég viðhaldið neista í starfi og 

sköpunarkrafti með því að byggja upp listkennslu?“  Markmiðið með 

verkefni mínu á þessu námskeiði um starfendarannsóknir var tvíþætt: 

Annars vegar að finna leið til að viðhalda áhuga og hugsjónum í starfi. Hins 

vegar að láta til mín taka og að skoða hvort hægt væri með grasrótarvinnu 

að koma á listabraut eða efla listkennslu með einhverjum hætti. 
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Á þessu tímabili upplifði ég leiða í starfi. Mér fannst að þrátt fyrir mikinn 

fjölda nemenda sem sótti áfanga hjá mér og áhuga þeirra á listnámi væri 

vægi listkennslu ekki nægilega mikið innan skólans. Löng kennslureynsla þar 

sem ég upplifði miklar breytingar á nemendahópum glæddi skilning minn á 

þörf fyrir fjölbreyttari námsleiðir á framhaldsskólastigi sem eflt gætu áhuga 

nemenda á breyttu   samfélagi. Á þessu námskeiði voru einnig nokkrir 

samstarfsmenn mínir og eftir að námskeiðinu lauk hélt hugmyndavinna 

áfram innan skólans hjá mér og samstarfsmanni mínum. Rúmlega tveggja 

ára þróunarvinnu okkar lauk haustið 2013 með þeim áfanga að nemendur 

voru innritaðir á Nýsköpunar- og listabraut Fjölbrautaskólans við Ármúla. 

Viðfangsefni þessarar starfendarannsóknar er tvíþætt. Annars vegar 

beini ég athyglinni að  mér sem kennara og mótunaraðila Nýsköpunar- og 

listabrautar Fjölbrautaskólans við Ármúla, hins vegar að nemendum 

brautarinnar og reynslu þeirra af námsbrautinni. Starfendarannsóknin 

byggir annars vegar á sjálfskoðun og þeim forsendum sem liggja að baki 

kennslunni, kennsluháttum og gildismati í starfi. Hins vegar mun ég kanna 

upplifun nemenda og forsendur að baki námi nemenda, hvaða gildi námið 

hefur fyrir þá og hvort það uppfylli markmið og væntingar þeirra.  

Markmiðið með þróun brautarinnar var að auka fjölbreytni og efla 

skapandi skólastaf í framhaldsskólum. En einnig að nemendur verði 

þátttakendur í þróunarstarfinu og það myndist einhvers konar 

lærdómssamfélag. Nemendur taki þátt í menntandi og upplýstri samræðu 

um það sem er að gerast, með skýra sýn á sjálfa sig og nám sitt. 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að hugmyndafræði Nýsköpunar- og 

listabrautar sýni og sanni gildi sitt. Ég vonast til að niðurstöðurnar hafi í för 

með sér að brautin festist í sessi innan skólans og að Nýsköpunar- og 

listabraut Fjölbrautaskólans við Ármúla verði marktæk og eftirsóknarverð 

námsleið fyrir framhaldsskólanemendur.   

1.1 Rannsóknarspurningar 

Megintilgangurinn með þessu verkefni er að leita svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningu:  

Hvert er gildi náms á nýrri námsleið Nýsköpunar- og listabrautar í 

Fjölbrautaskólanum við Ármúla? 

 

Til að svara þessari meginspurningu lít ég annars vegar til upplifunar og 

mats nemenda á henni og hins vegar starfs míns sem hönnuðar og kennara 

á brautinni. Ég leitast við að svara eftirfarandi undirspurningum: 
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 Hvaða nemendur eru á brautinni? Hvernig upplifa þeir og meta nám 

sitt? Hverjar eru væntingar nemenda og  líðan á brautinni og hvert 

stefna þeir? Hvar og hvernig kemur hugmyndafræði 

nýsköpunarmenntunar fram á brautinni?  

 

 Hver er ég? Hver eru gildi mín, starfskenning og sú sannfæring sem 

knýr mig áfram í starfi og skólaþróun? Af hverju réðst ég í þróun 

brautarinnar og  hvað vakti fyrir mér? Hvernig kenni ég? Kenni ég í 

samræmi við eigin gildi? Hvernig get ég gert betur? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður fjallað um þá þætti sem mynda fræðilega umgjörð um 

rannsóknina. Það eru fræðilegar hugmyndir um eigið starf með áherslu á 

starfskenningu, eigin jarðveg, kennslu og nálgun í starfi með nemendum. 

Svo ég vísi í skrif Hafþórs Guðjónssonar (2007) um ferli starfendarannsókna 

byggist það á hugmyndum sem rannsakandinn skapar með sjálfum sér út frá 

eigin reynslu og af samskiptum við annað fólk, í návígi við raunverulegt 

skólastarf, en líka í návígi við kenningar og fræði. Þessi framsetning er í anda  

hugsmíðahyggju en samkvæmt henni er raunveruleg þekking eitthvað sem 

býr með manneskjunni, er hluti af vitsmunalífi hennar (Hafþór Guðjónsson, 

2007). Til þess að öðlast betri  skilning á þekkingarlegum forsendum tengi 

ég starfshugmyndir mínar fræðilegri rýni og leita í smiðju menntunarfræða 

og annarra fræða eftir þörfum. Markmiðið með því er að draga fram 

hvernig  fræði og rannsóknir ríma við skilning minn á viðfangsefninu.   

2.1  Starfskenning   

Mikilvægt sjónarhorn í þessari starfendarannsókn er starfskenning mín. 

Hugtakið starfskenning hefur verið áberandi í umræðu síðustu áratuga. 

Samkvæmt skilgreiningu Hafdísar Ingvarsdóttir er starfskenning 

fagkennarans persónubundin kenning kennara um nám og kennslu sem 

hver kennari þróar stöðugt með sér í gegnum nám og starf (Hafdís 

Ingvarsdóttir, 2004). Í henni fléttast saman siðferðileg gildi, fræðilegt nám, 

þ.e. nám í grein og kennslufræðinám, ásamt reynslunámi — en það er það 

sem kennari lærir í starfi, m.a. við ígrundun og samræður við starfsfélaga.  Í 

þessari rannsókn er viðfangsefnið að skoða listkennslu og gildi náms á nýrri 

námsleið.    

Í þessari rannsókn nota ég lífssögulega nálgun að einhverju leyti í 

tengslum við starfskenningu mína. Sýnt hefur verið fram á að lífssaga hafi 

áhrif á framgöngu kennara og starf hans í skólastofunni (Knowles, 1992, bls. 

99).  Ígrundun á tengslum lífssögu minnar við uppeldissýn gefur möguleika á 

dýpri skilningi og merkingu (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Katrín Friðriksdóttir, 

2010) og gerir mögulegt að gefa atburðum úr lífinu merkingu og gera ýmsar 

athafnir skiljanlegri, bæði í ljósi sögunnar og þeirrar túlkunar sem beitt er á 

þær (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2003).  
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Fagleg starfskenning er gagnleg hugmyndafræði í þessari rannsókn og 

fræðilegt líkan Dalmau og Hafdísar Guðjónsdóttur (2002) sem dregur fram 

samspil þess sem maður gerir í starfi, kennslu, undirbúningi, mati og 

tengslum við nemendur (framkvæmd). Fagleg starfskenning byggir á 

skilningi á því sem gerist við  framkvæmd kennslunnar, tengsl við kenningar 

og fræðileg viðmið (fræðileg þekking) og að síðustu hvers vegna maður gerir 

það sem maður gerir (siðfræði). Tengingin við gildi og viðhorf til lífsins 

endurspeglar það sem maður er og það sem maður vill vera í starfi sem 

kennari. Módelið gefur tækifæri til að rökstyðja það sem liggur að baki 

framkvæmdinni, hvers vegna maður gerir það sem maður gerir (siðfræði) 

(Dalmau og Hafdís Guðjónsdóttir, 2002). 

2.2 Jarðvegur listgreinakennarans   

Frá því að ég kynntist hugtakinu starfskenning í tengslum við eigin ígrundun 

um starfskenningu í námi hefur mér hugnast það sjónarhorn að 

félagssögulegar aðstæður móti hlutverk og hugmyndir um starfið og 

fagvitund (Sigurjón Mýrdal 1993). Stærstu áhrifaþætti á  starfskenningu 

mína  tel ég hafa verið mikil áhersla á gildi menntunar á heimilinu, áhugi 

föður á listum, mótun persónuleikans í oft flóknu umhverfi og kynni mín á 

unglingsárum af alls konar einstaklingum sem fóru eigin leiðir. Starfskenning 

byggir á reynslu og hugmyndum frá uppvexti en afar sterkur áhrifavaldur er 

list- og kennslufræðinám, eigin listsköpun og  kennsla á öllum skólastigum í 

yfir 25 ár.  

Frá því að ég man eftir mér var ég dregin á alls konar opnanir og sýningar 

á myndlist. Ég var drátthög og næm á liti og sýndi listáhuga en ég ætlaði í 

læknisfræði fram á unglingsár.  Pabbi var ákaflega opinn og félagslyndur og 

þessi áhugi á sýningum og mannamótum var ekki alltaf tengdur ,,fínum 

sýningum". En hann var næmur á einlægni og hið sérstaka og var mikill 

aðdáandi Bjarkar alla tíð og Páll á Húsafelli var hans uppáhalds 

myndlistarmaður. Í systkinahópnum er ég fjórða í röðinni af sex systkinum 

og uppreisnarseggurinn. Þegar horft er til baka má þó glöggt sjá að uppreisn 

mín var ekki alvarleg. Það var frekar að persónuleikinn rak sig á 

fastmótaðan ramma umhverfisins. Ég á minningar tengdar slíku í uppeldi og 

skólagöngu. Ég var mikill bókaormur og las og las. Allar þjóðsögur, ævintýri, 

fornbækur, barnabækur og nánast allt sem ég komst yfir.  Einn kennara 

minna samdi barnabækur meðfram kennslu og hafði hann dálæti á mér. 

Hann ,,kenndi” mér teikningu ásamt fleiru. Einu sinni teiknaði ég konu, 

sennilega Evu, nakta. Kennarinn hrósaði mér mikið svo að ég teiknaði einnig 

nakinn karlmann. Ég man ennþá reiði kennarans þar sem hann stóð yfir mér 

eldrauður og skammaði mig. Sennilega var ég átta ára gömul. Hann hafði 
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ekki mikið dálæti á mér eftir þetta, samt var ég bara kurteis stúlka sem átti 

fjóra bræður. 

Á unglingsárum var ég hreinskilin, gagnrýnin, og sá oft hlutina frá öðru 

sjónarhorni. Ég flutti ung að heiman en hafði í veganesti vinnusemi, kjark og 

metnað en einnig fylgdi varasjóður; traust, félagslyndi, forvitni og skapandi 

einlægni. Á þessum árum mótaðist afstaða mín til lista. Ég var opinn, 

forvitinn unglingur og kynntist þar af leiðandi ýmsum athyglisverðum 

skapandi einstaklingum sem höfðu annan bakgrunn en ég.  Þar á meðal 

hippum sem bjuggu í kommúnum, afkomendum lista- og menntafólks og 

yfirstéttar Reykjavíkur og svo ýmsum listamönnum. Ég hélt lengi að ég hefði 

farið í myndlistarnám fyrir tilviljun. Núna geri ég mér grein fyrir að eitt leiðir 

af öðru og í uppeldinu síaðist inn hjá mér ákveðin afstaða til menntunar og 

lista sem virkaði sem hvatning. Það var tenging á milli gildismats og áhuga á 

viðfangi (Good, Brophy, 1997). Síðar kynntist ég lítillega kenningum 

félagsfræðingsins Pierres Bourdieu en hann setti þetta ferli upp í kenningu. Í 

kenningaramma sínum notar hann hugtakið auður (e. capital), en hann telur 

að einstaklingar og hópar taki hugmyndir í fóstur og beiti sér fyrir velferð 

þeirra og áhrifum.  Bourdieu lítur á lífsstíl fólks og hugmyndir þess sem 

aðferð við að skapa táknrænt kapítal. Hver hópur hefur sitt gildismat, hvað 

er fínt og eftirsóknarvert (Ingólfur Á. Jóhannesson, 1992).  Mikilvægasta 

tegund auðs er talinn menningarauður ásamt efnahagslegum auði. Grunnur 

menningarauðs er lagður á æskuheimilinu þar sem lögð er áhersla á 

menningarfærni og virðingu fyrir henni (Gestur Guðmundsson, 2008). Kynni 

við fjölbreytta flóru einstaklinga ólíkum mínum ranni hafði í för með sér 

breytingar á lífi mínu og beindi skapandi hugsun á ný mið.   

Listnám, aðferðir og leiðir sköpunarferlisins og sú gæfa að vera opin fyrir 

siðfræði, heimspeki, sálfræði, hugleiðslu og fleiru hefur reynst mér 

eilfíðarleið í viðleitni til þess að ala mig upp, móta og hjálpa í starfi. Ég kann 

ekki aðra leið en sjálfsskoðun til að halda lifandi skapandi einlægninni, 

veganestinu úr föðurhúsum og til að innsigla frelsið til að horfast 

skömmustulaust í augu við mig sjálfa (Vilhjálmur Árnason, 1990) með það 

markmið eða þá von að þroskast, að menntast – verða meira maður (Páll 

Skúlason, 1987 bls. 305).   

2.2.1 Sjálfskoðun og fagmiðuð myndlistarkennsla 

Til að skilgreina og skilja betur hugmyndir mínar um listgreinakennslu og 

nýja námsleið leitaði ég í smiðju nokkura fræðimanna. Þeir sem einkum 

höfðuðu til mín eiga það sameiginlegt að leggja mikla áherslu á sjálfræði, 
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virkni og áhuga nemenda og á þátt gefandi náms í að þroska sjálf nemenda 

eða þá sem einstaklinga.   

Fyrstan vil ég nefna Eliot Eisner (1933 - 2014) sem er einn áhrifamesti 

fræðimaður á sviði myndlistarkennslu.  Hann taldi að listkennsla ætti að 

auka listrænan vitsmunaþroska og hjálpa nemendum að skapa og skynja 

fagurfræði, skilja persónuleg einkenni sín og hvað er einstakt við þá og verk 

þeirra og tengja sig við þá menningu sem þeir eru hluti af (Eisner, 

2003/2004).  Í bók sinni The Arts and the Creation of Mind lýsir Eisner 

(2002) nokkrum aðferðum til að þjálfa sköpun og listir á fagmiðaðan hátt. Til 

að efla og auka gæði listnáms og menntunar dregur Eisner fram fjögur 

markmið. Fyrsta markmiðið byggir á því að hjálpa nemendum að þróa 

ímyndunaraflið þannig að þeir hugsi á flóknari hátt en ella og nái árangri. 

Það byggir á því að þróa tilfinningar sínar, virkja og þjálfa ímyndunaraflið 

með aðferðum listamanna og að þjálfa tæknilega færni með mismunandi 

efnivið. Annað markmið miðar að því að nemendur læri orðræðu sviðsins 

þannig að þeir séu færir  um að  tjá sig og meta listir. Það þriðja er 

menningarleg nálgun og á að hjálpa nemendum að skilja sögulegt og 

menningarlegt samhengi listanna. Sá skilningur getur hjálpað þeim að 

greina sambandið milli þess félagslega umhverfis sem listin er sköpuð í og 

svo efni og form hennar  og haft mikilvæg áhrif á skilning á viðfangsefnum 

námsins. Fjórða og síðasta markmiðið segir Eisner (2002) eiga grunn sinn í 

heimspekilegri hugsun um gildi lista og tengir það við samræðu meðal 

nemenda til að dýpka skilning þeirra (Eisner, 2002, bls. 25–28). Þessi 

markmið tengjast öll á einhvern hátt þeirri hugmyndafræði sem liggur að 

baki þróunarstarfi eða þeim gildum sem kennsla mín byggir á. 

 Í kjölfar þessara fyrrgreindu hugmynda kom Eisner (2004) með þá sýn 

að myndlistarkennsla eigi að fela í sér þá kennslu sem felst í að vera 

þátttakandi í myndrænni menningu (e. visual culture) og fela í sér greiningu 

eða gagnrýni nemenda á samfélag sitt, s.s. vegna menningarmisréttis, stöðu 

kynja, kynþátta og efnahagslegs ójafnaðar. Þessi afstaða til kennslunnar er 

nátengd fjölmenningu og birtingarmyndum hennar í nútímasamfélagi, sem 

og hugmyndafræðilegum stefnum á borð við póstmódernisma og 

femínisma.  Freedman og Stuhr (2004) segja listkennslu eiga að miðast við 

að nemendur taki ábyrgð á sjálfum sér og fái tækifæri til að þróast og finna 

leiðir til að leysa vandamál eða uppgötva flókin úrlausnarefni. Kennslustofur 

myndlistarinnar eiga að vera þverfaglegar tilraunastofur þar sem skipst er á 

hugmyndum, skoðunum og umræðum og verða þannig mikilvægur þáttur 

skólastarfs.  
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2.2.2 Hið innra samtal   

Ef litið er til skrifa Levs Vygotskys (1978) þá fær nemandi, sem hefur 

tækifæri til dýpkandi samræðna við kennara við lausn verkefna, tækifæri á 

að öðlast menningarfyllta þekkingu þar sem umræðan verður hluti af 

hugsun hans (Lev Semenovic Vygotsky, [1930–1935] 1978; í Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2001). Mér hefur fundist þessi aðferð hafa mikil áhrif á 

árangur nemenda minna. Eliot Eisner hefur skrifað á svipuðum nótum og 

segir að listamenn þurfi  stöðugt að velta fyrir sér orsökum og afleiðingum 

sem eiga sér stað við ákvarðanatöku í skapandi ferli.   

Þeir þurfa sífellt að velta fyrir sér möguleikum, eiga samtal við verkið. 

Þeir vinna eins og vísindamenn; opna fyrir marga möguleika, koma með 

tilgátur, prófa sig áfram. Þetta ferli hefur áhrif á verkið og endanlega 

útkomu, sem er andstætt við það að móta fyrirfram ákveðna leið í átt að 

hinu eina rétta svari (Eisner, 2002, bls. 196–200).   

Það mikilvægasta í starfi mínu sem listgreinakennari er að vinna af 

heilum hug í samræmi við sjálfa mig. Þegar mér líður vel þá tengist ég því 

sem ég  miðla og verð uppnumin þegar ég rekst á eitthvað spennandi, rétt 

eins nemendur mínir. Ég á einnig innra samtal í kennslunni og velti fyrir mér 

orsökum og afleiðingum sem eiga sér stað við ákvarðanatöku, kennslu og 

samskipti, rétt eins og ég kenni nemendum mínum þann díalóg við 

viðfangsefni þeirra. Ég nota mikið þessa aðferð til að reyna að styrkja 

sjálfsmat nemenda og listræna tilfinningu við vinnu þeirra. Þessi aðferð 

gefur einnig tækifæri til gagnaöflunar á mismunandi stað í ferli nemandans. 

Svo ég útskýri þessa aðferð þá byrja ég á að gera nemandanum grein fyrir 

að til að byrja með þá erum við þríeyki: Ég, hann og svo viðfangsefni hans. 

Við tölum um viðfangsefnið og ég reyni að fá nemandann til að öðlast 

skilning á því að hann verði að læra að ,,tala við verkið." Þar leitast ég við að 

gera nemandann meðvitaðan um að hann verði að tengjast því sem hann er 

að gera þannig að verk hans öðlist eitthvert innra gildi. Þetta er þjálfun í 

listrænu mati. Það byggist á því að horfa (gefa sér góðan tíma til að horfa), 

skoða, meta og skynja. Nota skynjun sína, leggja tilfinningu í viðfangsefnið 

og vinna svo samkvæmt því. Fyrst erum við þrjú við þessa listrænu iðju: ég, 

nemandinn og verkið sem við erum að reyna láta ,,tala" við okkur. Eftir því 

sem nemandinn styrkist í þessu (og verkið fer að ,,tala til nemandans”) dreg 

ég mig til hlés. Ég held að margir listamenn noti svipað samræðuform við 

viðfangsefni sín.  Mér hefur gefist vel að yfirfæra þetta í kennsluna. 

Nemendum finnst ég dálítið skrýtin þegar ég byrja að tala svona, en þeir ná 

þessu yfirleitt ef þeir eru áhugasamir og ef þeim er alvara með náminu.   
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2.2.3 Flæði   

Hið innra samtal við viðfangsefni er ákveðið ferli þar sem sífellt er velt fyrir 

sér möguleikum og „talað við” við verkið. Það er opnað fyrir nýja möguleika, 

komið með tilgátur og prófað áfram. Þetta ferli hefur áhrif á verkið og 

endanlega útkomu sem er andstætt því þegar hugmynd er mótuð fyrirfram 

og hefur oft í för með sér að maður verður upptendraður. 

Sálfræðingurinn Mihaly Csikszentmihalyi (1990) hefur rannsakað þetta 

ástand og nefnir það flæði (e. flow). Þegar saman koma einbeiting (e. 

concentration) sem tengist merkingarbæru námi, djúpum hugarferlum og 

námsárangri verður til ástand sem Csikszentmihalyi kallar flæði. Ánægja (e. 

enjoyment) er annað hugtak og tengist færni sem er sýnd og sönnuð, 

skapandi verki og frammistöðu í skóla. Síðasta hugtakið er áhugi (interest), 

sem stjórnar athygli, sýnir innri áhugahvöt, örvar löngun til að halda áfram 

og tengist árangri í skóla. Csikszentmihalyi (1990) lýsir því þannig að 

einstaklingurinn nái stjórn á sálarorkunni, aðalorkugjafanum sem öll hugsun 

byggist á.  Þegar vitund okkar fyllist upplifun og þessi upplifun samstillist 

tilfinningum, óskum og hugsunum þá upplifum við flæði (Mihaly 

Csikszentmihalyi, 1990). Þetta er breytt hugarástand sem skapast við að 

takast á við spennu og erfiði sem felst í áskorunum. Flæði virðist vera 

samkvæmt skilgreiningu Mihaly Csikszentmihalyi „an optimal experience,“ 

þ.e. hámarks upplifun eða hámarks lífsreynsla (Csikszentmihalyi, 1990). Á 

ráðstefnu um listir og skapandi starf í skólum lýsti rithöfundurinn Andri 

Snær Magnason (2001) endurminningu frá því að hann var níu ára. Þar 

fjallar hann um sköpunina og „kikkið” sem sköpunin getur gefið. Andri Snær 

lýsir svo vel þessum áhrifum sköpunargáfu á persónuleikann. Þetta var 

þegar hann var að læra deilingu. Eftir að hafa reiknað nokkur dæmi tók 

hann eftir mynstri og sá að með því að beita annarri aðferð fékk hann alltaf 

rétta niðurstöðu. Hann taldi að hann væri að finna upp nýja stærðfræðilega 

aðferð en honum til sárra vonbrigða var þessi aðferð kennd í næsta kafla. 

En þrátt fyrir vonbrigðin þá var svo eftirminnileg tilfinningin, 

uppgötvunartilfinningin ólýsanlega, sem olli því að eitthvert efni sprautaðist 

út í blóðrásina og hann varð hálfölvaður. Andri Snær segir að þá þegar hafi 

hann orðið háður þessu efni og lýsir því þannig að þegar maður fái hugmynd 

að ljóði, sögu, bíómynd eða lausn að alheimsvandamáli þá fái maður 

innspýtingu og ekkert geti stöðvað mann, maður verður hýsill 

hugmyndarinnar, hún yfirtekur heilastarfsemina og maður vinnur 

sólarhringum saman í þeirri von að hæfileikar manns dugi til að koma henni 

út í veröldina (Andri Snær Magnason, 2001).    
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Þetta virðist líkt því sem gerist stundum við skriftir, þegar lyklaborð 

tölvunnar fer nánast að „spila“ af sjálfu sér, en er þó ekki eins. Ég kynntist 

aðferðum Þorvaldar Þorsteinssonar (1960 - 2013) á námskeiði í skapandi 

skrifum þar sem hann benti nemendum á þá leið í skrifum að treysta á 

innsæi sitt og flæði og skrifa nánast með aðferðum „automatisma.“ Julia 

Cameron, sem hefur skrifað fjölmargar bækur um sköpunargáfu, notar 

svipaðar aðferðir í kennslunni og dregur fram gildi einlægni, æðruleysis og 

auðmýktar í sköpunarferlinu (Cameron, Julia, 1992). 

2.2.4 Hugmyndavinna     

Ég finn samhljóm við margar hugmyndir mínar í listkennslu í skrifum John 

Dewey.  Hann segir að á menntunarferli séu tvær hliðar, sálfræðileg og 

félagsfræðileg, og það verði að rækta báðar. Ég tengi það sem Dewey kallar 

sálfræðilega hlið menntunar við það sem hann lýsir sem undirstöðu; 

eðlishvatir og hæfileika í listnámi og því ferli og reynslu sem maður fer í 

gegnum þar. Dewey (2000) kallar þetta ferli grunn þekkingar. Ég skil hann 

þannig að ef námsferlið gangi upp efli það stöðu einstaklingsins félagslega 

og þá einnig í umhverfi sínu.  

Maðurinn sem gerandi (skapandi) leitast við að skilja og sjá 

fyrir til að geta brugðist við aðstæðum í framtíðinni og geta 

stýrt eða haft áhrif á það sem gerist. Þannig tekur hann tilveru 

sína í eigin hendur í einstaklingsbundnum eða samfélagslegum 

skilningi og er þannig andstæða leiksopps örlaganna. (Dewey, 

1998a, bls. 153; í Jón Ólafsson 2010).   

Dewey (2000) útskýrði menntandi reynslu á þann hátt að öll venjuleg 

reynsla sé samspil innri og ytri reynslu og myndi í sameiningu það sem við 

köllum aðstæður. Frumreglurnar tvær eru samfella og samspil (eða 

víxlverkun). Vegna samfellureglunnar flyst eitthvað frá fyrri aðstæðum til 

hinna síðari. Ef lífsreynsla vekur forvitni, eflir frumkvæði, vekur langanir og 

setur markmið sem eru nægilega sterk til að bera einstakling yfir í 

framtíðina þá virkar samfellan (Dewey, 2000: 48). Um leið og farið er úr 

einum aðstæðum til annarra víkkar heimur hans, umhverfi, eða dregst 

saman. Það sem búið er að tileinka sér af þekkingu og færni í einum 

aðstæðum verður tæki til að skilja  og fást á  árangursríkan hátt við þær 

aðstæður sem á eftir koma. Meginreglan er sú að markmið námsins séu í 

framtíðinni en efniviðurinn er reynsla nútíðar. Þarna er verið að kljást við að 

tengja  þekkingu fortíðar við framtíðina, það sem á eftir að koma. Skilyrði 

sem eru í nú-reynslunni eru notuð sem uppspretta verkefna. Heill og 
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óskiptur persónuleiki verður til þegar það sem einstaklingurinn lifir og reynir 

í tímans rás myndar eina heild (Dewey, 1938). Í bók sinni Art as Experience 

(1934, 26) segir Dewey:   

Tilvist listar er áþreifanleg sönnun þess sem sett var hér fram fræðilega. 

Það er sönnun þess að maðurinn notar efnivið og orku náttúrunnar í 

þeim tilgangi að auðga líf sitt og það gerir hann í samræmi við gerð 

líkamans – heila, skynfæri og vöðvakerfi. List er lifandi og áþreifanleg 

sönnun þess að maðurinn er fær um að endurgera meðvitað og á 

merkingarbæran hátt samruna skynjunar, þarfa, hvata og athafna sem 

einkenna hina lifandi veru. Íhlutun vitundarinnar bætir við skipulagi, vali 

og endurbótum. Þannig breytir hún listum á óendanlega marga vegu. En 

íhlutun hennar leiðir einnig af sér hugmyndina um listina sem meðvitaða 

hugsun – eitt mesta vitsmunalega afrek í sögu mannsins. (Dewey, 1934, 

26). 

 Í kennslu reyni ég að beina nemendum að því að rannsaka og meta eigin 

veruleika og bakgrunn með hugmyndavinnu, rétt eins og ég geri sjálf í starfi 

og rannsóknarvinnu. Markmiðið að baki því hjá mér er tvíþætt: Annars 

vegar er það mikilvægi sjálfsskoðunar fyrir þroska hvers og eins og svo hins 

vegar að tengja þekkingu fortíðar við framtíðina. 

Hugmyndavinna og ferilbækur er spennandi þáttur við listkennslu og 

tengist einnig gagnaöflun rannsóknarinnar. Þar vil ég draga fram 

ferilverkefni sem ég kalla „Sjálfsrýni,“ þar sem nemendur rannsaka á eigin 

forsendum stöðu sína og rýna í líf sitt, hugmyndir og umhverfi. Þar læt ég 

nemendur stundum koma með persónulega hluti sem snerta tilfinningar 

þeirra á einhvern hátt. Þessir hlutir geta tengst minningum, verið tákn fyrir 

atburði, persónur eða áhugamál. Hlutirnir eru grunnur eða upphafspunktur 

í hugmyndaferli. Þetta skapandi ferli gefur færi á að spyrja spurninga og 

rannsaka ýmsar aðstæður sem koma upp og ígrunda. Hver er nemandinn? 

Hver er uppruni hans, forsendur hugmynda, gildismat, viðhorf  og langanir?  

Markmiðið er ígrunduð hugsun -– þekking (e. reflective knowledge).   

Ég sá að þessi vinnubrögð gætu hentað fleiri efnisþáttum námsins og 

gætu myndað umgjörð í mörgum áföngum.  Það má segja að þetta ferli sé í 

anda Deweys þegar hann segir kennara eiga að draga nemendur inn á ný 

svið sem felast í þeirri reynslu sem þeir hafa þegar öðlast.  Skoða fyrirbæri í 

nýju ljósi og leggja mat á þau (Dewey, 2000b). Segja má að þar sé 

sjónarhorn Deweys um tilfinningar, hugsun og framkvæmd tekið upp. Í 

listnámi eru ferilbækur leið sem styður dýpri skilning nemandans á 

námsefninu og á eigin lífi í sumum verkefnum.  
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2.2.5 Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í skólastarfi   

Sú leið sem farin er á Nýsköpunar- og listabraut byggir á þeirri hugmynd að 

sameina myndlist og hönnun með hagnýta tengingu við nýsköpunarmennt 

og við atvinnulífið í gegnum starfsnám á margvíslegan hátt. Það er því vel 

við hæfi að draga fram skilgreiningu á  hugtakinu nýsköpun. Samkvæmt vef 

Nýsköpunarmiðstöðvar (2014) er átt við „innleiðingu nýrrar eða verulega 

endurbættrar afurðar (vöru eða þjónustu) eða aðferðar við 

markaðssetningu eða nýs skipulags í viðskiptum, á vinnustað eða í ytri 

samskiptum“ (Nýsköpunarmiðstöð, 2014). Sumir fræðimenn gera ekki 

greinarmun á nýsköpun og sköpun og skilgreina á sama hátt (Georgsdottir, 

Lubart og Getz, 2003). Ef skoðaðar eru skilgreiningar á sköpun og nýsköpun 

þá má sjá ákveðinn mun og felst munurinn í því að nýsköpun hefur til 

viðbótar við skapandi þáttinn bætt við að framkvæma sköpunina, gera hana 

sýnilega og birta öðrum (Svanborg R. Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson, 

Gunnar E. Finnbogason og Jóhanna Karlsdóttir, 2013). Þetta á þó ekki 

endilega við um sköpun sem felst í skapandi hugsun. Þannig geta sköpun og 

nýsköpun haft eins eða líka skilgreiningu en nýsköpunin gerir ráð fyrir 

framkvæmdasemi eða frumkvöðlahætti og e.t.v. má segja að nýsköpunar- 

og frumkvöðlamennt nái yfir menntun sem er ætlað að efla sérstaklega 

nýsköpunarfærni og framtakssemi (Svanborg R. Jónsdóttir, 2011).  

Námsgreininni nýsköpunar- og frumkvöðlamennt er lýst á þá leið að hún 

snúist um að efla trú á eigin getu á þann hátt að nemendur fá þjálfun í að 

bregðast við þörfum sem þeir hafa sjálfir fundið úr eigin lífi og skilgreint 

(Rósa Gunnarsdóttir, 2013; Svanborg R. Jónsdóttir, Gísli Þorsteinsson og 

Tom Page, 2008). Í slíku námi fá nemendur tækifæri til að vinna með þarfir 

eða vandamál og finna lausnir og framkvæma þær á skapandi hátt með 

virkri þátttöku.  Ef skoðað er hugtakið ,,virk þátttaka“ í þessu samhengi 

getur það snúist um hagnýtingu á náttúru, um tækni og vísindi, 

umhverfismál og viðskipti, félagsleg samskipti og annað sem felur í sér að 

finna nýjar lausnir og framkvæma þær.  Hugtakið ,,virk þátttaka“ er 

lykilatriði í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt og rímar við áherslur 

samfélagsins um nýsköpunarfærni og framkvæmdasemi (Svanborg R. 

Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson, Gunnar E. Finnbogason og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2013). Niðurstaða skýrslu Ástu Sölvadóttur (2013) um 

uppbyggingu frumkvöðla- og nýsköpunarmenntar leiðir í ljós að það er 

markvisst unnið að því að innleiða hana víða um heim. Sóst er eftir þeirri 

hæfni að einstaklingurinn sé framtakssamur og hafi trú á eigin getu. Á þessu 

námssviði er lögð áhersla á samvinnu og góð tengsl við atvinnulíf og 
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nærsamfélagið.  Menntastefna ESB skilgreinir frumkvöðlamennt sem einn af 

átta lykilhæfniþáttum í nútíma samfélagi (Ásta Sölvadóttir, 2013). 

Segja má að nýsköpun sé hagnýting þekkingar. Flæði, þetta einkennilega 

hugarástand sem margir kannast við, að sökkva sér á bólakaf í viðfangsefni, 

er hugtak sem virðist skipta miklu við nýsköpun þekkingar. Rannsóknir hafa 

sýnt að í nýsköpunarnámi eykst frumkvæði nemenda og þeir fá trú á að þeir 

geti gert eitthvað  í ólíklegustu vandamálum og viðfangsefnum (Svanborg R. 

Jónsdóttir, 2007). Nýsköpunarhugsunin getur orðið hluti af daglegum 

þankagangi nemenda. Vandamál verða að skemmtilegum  viðfangsefnum, 

þraut til að leysa. Nemendur sem eru meðvitaðir um vandamál í  samfélagi 

sínu og gera þau að sínum virðast einnig þroska siðvit sitt. Kennsla í 

nýsköpun byggir á raunverulegum  viðfangsefnum þannig að  námið 

endurspeglar samfélag nemenda og tengir skólann og veruleikann utan 

hans. Aðferðir nýsköpunar virðast gera fleiri einstaklingum kleift að vera 

skapandi, eða viðhalda  þeirri sköpunargáfu sem þeir hafa fyrir, en í 

hefðbundnum námsgreinum þar sem  einungis fáeinir „útvaldir" ná að halda 

sköpunargáfunni lifandi og virkri (Svanborg R. Jónsdóttir, 2007).  

2.2.6 Félagsleg staða skiptir máli 

Pierre Bourdieu (1930–2002) var franskur menntunar- og félagsfræðingur 

sem setti fram kenningar um hvernig menntakerfi og menningarlíf viðhéldi 

félagslegri mismunun í nútíma samfélögum. Hann skilgreindi félagslega 

mismunun sem mismun á félagslegri stöðu einstaklinga og hópa að gæðum 

samfélagsins; á grundvelli efnahags, kynferðis, þjóðernis, búsetu eða 

annarra félagslegra þátta (Gestur Guðmundsson, 2008). Táknbundið ofbeldi 

(e. symbolic violence) í skólakerfinu skilgreinir Bourdieu á þann hátt að 

skipulag kerfisins henti betur og ýti undir góðan árangur hjá nemendum frá 

ákveðinni menningu, en henti öðrum verr og sé oft bundið við stéttir eða 

búsetu. Menntakerfið tryggir þannig góðan árangur þeirra efnameiri en 

dregur úr árangri þeirra efnaminni, gerir lítið úr þeirra menningu og gerir 

þeim þar af leiðandi námið erfiðara. Þeir efnaminni kunna þá ekki þær 

leikreglur sem eru í skólakerfinu og lenda því oft í erfiðleikum. Menning 

þeirra og lífshættir eru ekki metnir og námi þannig háttað að þeir eiga í 

erfiðleikum vegna þess að þeir hafa ekki viðeigandi eða réttan 

menningarbakgrunn (Moore, 2000). Í kenningaramma sínum notar hann 

hugtakið ,,kapital,“ en hann telur að einstaklingar og hópar taki hugmyndir í 

fóstur og beiti sér fyrir velferð þeirra og áhrifum.  Bourdieu lítur á lífsstíl 

fólks og hugmyndir þess sem aðferð við að skapa táknrænt kapítal. Hver 

hópur hefur sitt gildismat, hvað er fínt og eftirsóknarvert (Ingólfur Á. 
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Jóhannesson, 1992). Mikilvægasta tegund auðs er talinn menningarauður 

ásamt efnahagslegum auði. Grunnur menningarauðs er lagður á 

æskuheimilinu þar sem alið er á færni í menningu og virðingu fyrir henni 

(Gestur Guðmundsson, 2008).   

Mér varð ljóst mikilvægi þessara hluta þegar ég, sveitastelpan, fór í 

listnám.  Reynsluheimur minn var annar en margra bekkjarfélaga minna. 

Það má segja að ég hafi verið svolítið utangarðs, talaði öðruvísi, þekkti ekki 

eftirsóknarverð gildi hópsins, leikendur né umhverfi „sviðsins“ og sá þá ekki 

í fyrstu þau tækifæri sem skólasystkini mín voru næm fyrir. Skilningur minn 

á þessum þætti hafði áhrif á kennsluhætti mína á þann veg að ég fór að 

leggja áherslu á tengingu hins skapandi einstaklings við umhverfið og 

þekkingu hans á því til að opna möguleika nemenda á dýpri skilningi á 

fjölbreyttri flóru lífsgilda.  

2.2.7 Raddir nemenda í lýðræðissamfélagi 

Það verður að vera samræmi á milli markmiða Nýsköpunar- og listabrautar 

FÁ og nýrrar aðalnámskrár. Hugmyndafræði nýrrar námskrár og 

grunnþættir hennar hvað varðar nám nemenda, samskipti og kennsluhætti 

eru í takt við mínar skoðanir á kennslu. Í heftinu Lýðræði og mannréttindi 

eftir Ólaf Páll Jónsson og Þóru Björg Sigurðardóttur (2012) (úr ritröð um 

grunnþætti menntunar) kemur fram hugmynd um lýðræði sem byggir á að 

lýðræði snúist um samstarf og samveru frekar en samkeppni og að 

grundvöllur lýðræðisins sé í einstaklingsbundnum viðhorfum frekar en 

formlegri umgjörð, hvort heldur á sviði samfélagsins eða á afmarkaðri 

vettvangi eins og skóla. Aðalatriðið er með hvaða hætti fólk býr og lifir 

saman, möguleikar einstaklinga á að vera gerendur í eigin lífi sem líta á 

réttlæti sem eðlilegan hluta lýðræðisins (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir (2012).  

Dewey orðar hina einstaklingsbundnu sýn á lýðræðið þannig: 

… lýðræði sem lífsmáti byggist á einstaklingsbundinni trú í 

daglegri samvinnu við aðra. Lýðræði er sú trú að jafnvel þegar 

þarfir og markmið eða afleiðingar eru ólík frá einni manneskju 

til annarrar felur vinsamleg samvinna í sér ómetanlega viðbót 

við lífið –  samvinna sem getur, t.d. í íþróttum, gert ráð fyrir 

samkeppni og kappi.    Með því að taka sérhvern 

ásteytingarstein – og þeir hljóta að verða fjölmargir – eftir því 

sem nokkur kostur er, út úr andrúmslofti og umhverfi valds og 

aflsmunar sem leið til úrlausnar og inn í umhverfi rökræðu og 

skynsemi, þá lítum við á þá sem við eigum í ágreiningi við – 
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jafnvel djúpstæðum ágreiningi – sem einstaklinga sem við 

getum lært af og, að sama marki, sem vini. (John Dewey,1998 

[1939] Ólafur Páll Jónsson, 2012).  

Aðalatriði í þessum lýðræðislega lífsmáta er að fólk nálgist hvert annað 

bæði tilfinningalega og á vettvangi skynseminnar „sem einstaklinga sem við 

getum lært af,“ eins og Dewey orðar það (Dewey, 1998 [1939]) Ólafur Páll 

Jónsson, 2012).  

Fullan (1991) telur lykilatriði í öflugu skólastarfi að virkja nemendur til 

þátttöku í náminu en árangursríkt nám virkji að lokum hjarta og hug 

nemendanna. Það er mat hans að það hafi ekki nægilega mikið verið gert til 

að auka þátttöku nemenda í mótun skólastarfs. Það þarf að hverfa, segir 

hann, frá hefðbundnum kennsluháttum, leggja minni áherslu á minnisatriði 

en meiri áherslu á gagnrýna hugsun og hugtakaskilning svo nemendur geti 

beitt þekkingu sinni til að skilja og takast á við ný vandamál og aðstæður.   

Anna Sfard (1998) hefur skrifað um þessar tvær námsleiðir og hættuna 

við að velja einungis aðra. Leiðirnar eru skilgreindar sem söfnunarsamlíking 

(e. acquisition metaphor) og þátttökusamlíking (e. participation metaphor). 

Söfnunarsamlíking lýsir námi ekki ósvipað því að hlutum sé safnað.  Nemar 

viða að sér, meðtaka eða yfirtaka þekkingu og eignast hana. Hugurinn er 

geymsla sem smátt og smátt er fyllt þekkingu. Grunneiningar þekkingar eru 

hugtök og úr þeim eru smíðaðar stærri og stærri vitsmunaleg mannvirki.  

Anna lýsir þátttökusamlíkingu sem ferli þar sem námið er hluti af því að 

verða aðili að ákveðnu samfélagi. Það þýðir umfram allt getuna til að tjá sig 

á máli samfélagsins og að haga sér í samræmi við „norm“ samfélagsins. 

Nemar eru „nýbúar“ og mögulegir umbótamenn þegar fram í sækir, en 

kennarar varðveita samfellu samfélagins. Frá því að vera framtakssamur 

einfari breytist neminn í virkan þátttakanda í teyminu. Nám á sér alltaf stað 

í ákveðnu félagslegu samhengi. Nám er þátttaka frekar en einstefna eða 

„ítroðsla.“ Svo vísað sé aftur til Fullans þá endurskapa skólar uppbyggingu 

og menningu samfélagsins og því leiðir aðgerðaleysi á þessu sviði til þess að 

bilið eykst milli þeirra sem eru fyrir í góðri efnahagslegri stöðu og þeirra sem 

standa hallari fæti. Þetta kallar á kennara með ástríðu fyrir almannaheill því 

ef einblínt er á vitsmunalegan árangur þá verður bilið milli þeirra nema sem 

gengur vel og þeirra sem gengur síður stærra (Fullan, 1991).  

Í framhaldi af þessari umræðu er grein Hafþórs Guðjónssonar (2012), 

„Kennaramenntun og skólastarf í ljósi ólíkra viðhorfa til náms,“ innlegg sem 

skýrir enn frekar hvernig nám markist líka af ytri aðstæðum, hinu efnislega, 

félagslega og menningarlega umhverfi sem fólk býr við. Hafþór dregur fram 
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það lykilatriði í hugtakinu „aðstæðuviðhorf“ að nám byggi á samspili manns 

og umhverfis. Það þurfi að útvíkka námshugtakið og skoða nám sem 

félagslegt fyrirbæri.  Að það að læra í skóla er ekki bara að taka við þekkingu 

eða smíða sér þekkingu heldur líka að eignast hlutdeild í menningunni, læra 

að vera með öðrum og skapa sjálfan sig í samspili við aðra. 

Aðstæðuviðhorfið er til þess fallið að hjálpa okkur að hugsa hlutina upp á 

nýtt og sjá nemendur í nýju ljósi, ekki bara sem einstaklinga sem taka við því 

sem aðrir hafa hugsað heldur sem verðandi þátttakendur í flóknu samfélagi 

(Hafþór Guðjónsson , 2012). 

Ef ég lít mér nær þá byggja kennsluhættir mínir á að draga fram virka 

rödd nemandans og byggja upp samfélag þar sem nemendur eru 

þátttakendur.  Það geri ég vegna þess að það skiptir mig máli í starfi mínu 

sem kennari. Eg hef þá trú að breyting á námi nemenda í lýðræðisátt geti 

breytt stöðu nemenda í skólanum og aukið kraft þeirra í námi. Þetta byggir 

á því að ég sem kennari horfi á námið af sjónarhóli nemenda. Hver tilgangur 

þeirra og markmið séu. Raddir nemenda komi þá inn í umræðuna á 

jafnræðisgrundvelli og að í skólastofunni geti myndast lærdómssamfélag 

með hlutverk félaga og með möguleika á frelsi til  breytinga. Það er 

grundvallaratriði í listnámi og námi yfirleitt að rödd nemenda sé virk. Með 

virkri þátttöku fá nemendur tækifæri til að vinna með þarfir eða vandamál 

og finna lausnir og framkvæma þær á skapandi hátt í námi sínu. Ég hef 

dregið fram meginhugmyndir og þau fræði sem ég byggi starf mitt á, en er 

ekki á endastöð heldur alltaf leitandi með nýjar hugmyndir í mótun. 

2.3 Nýsköpunar- og listabraut   

Í þessum kafla verða skoðaðir áhrifavaldar og sú hugmyndafræði sem liggur 

að baki Nýsköpunar- og listabraut Fjölbrautaskólans í Ármúla. Ýmsir þættir 

höfðu áhrif á gerð brautarinnar og tengjast margir þeirra á einhvern hátt 

nýsköpun. Annars vegar er um að ræða samfélagsbreytingar sem hafa áhrif 

á alla og svo hins vegar mun ég draga fram persónulega upplifun mína, eigin 

menntun og reynslu sem áhrifavald á hugmyndir, ákvarðanir og gjörðir 

mínar í þessari þróunarvinnu. Upp úr þeim suðupotti kom hugmynd um nýja 

leið sem byggðist á því að sameina myndlist og hönnun með hagnýta 

tengingu við nýsköpunarmennt og við atvinnulífið í gegnum starfsnám á 

margvíslegan hátt.  

2.3.1 Samfélagslegir áhrifavaldar  

Þær samfélagsbreytingar sem voru sterkustu áhrifavaldarnir á þróunarvinnu 

Nýsköpunar- og listabrautar FÁ voru eftirfarandi: 
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 Ný aðalnámskrá með breyttum áherslum, s.s. lykilhæfni nemenda 
sem nær til námshæfni, skapandi hugsunar og hagnýtingar þekkingar. 
Menntastefna hennar  byggir á sex grunnþáttum menntunar sem eiga 
að vera leiðarljós í skólastarfi (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011). Einn þeirra er sköpun sem er 
auðvitað lykilþáttur í allri nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Hinir 
fimm grunnþættirnir eru læsi, lýðræði, jafnrétti, heilbrigði og velferð 
og sjálfbærni (MMR, 2011). Þeir skarast allir og fléttast inn í nám á 
Nýsköpunar- og listabraut. Þessi viðhorf og hugmyndafræði eru 
grundvöllur þess að tengja saman listnám og nýsköpun.   

 Rannsóknir á brottfalli nemenda  og niðurstöður rannsókna Kristjönu 
Stellu Blöndal á reynslu brotthvarfsnemenda benda til þess að ef 
námsbraut er ekki í samræmi við áhuga og markmið þá leiðist 
nemendum námið og finnst það tilgangslaust (Jón Torfi Jónasson og 
Kristjana Stella Blöndal, 2002).  Í bók Gerðar G. Óskarsdóttur, Frá 
skóla til atvinnulífs, kemur einnig fram þörf á fjölbreyttara 
námsframboði með áherslu á starfsmiðað nám, hluta námsins fyrir 
utan skólann og aukinni náms og starfsráðgjöf (Gerður G. 
Óskarsdóttir, 2000).  

 Í tillögum starfshóps um málefni framhaldsskólans frá 2012 kom fram 
að nokkuð skorti á að því markmiði hafi verið náð að 
framhaldsskólinn væri fyrir alla og það skýri að einhverju leyti hátt 
hlutfall brotthvarfs nemenda. Margbreytilegar þarfir einstaklinga 
innan nemendahópsins kæmu æ betur í ljós og mikilvægi þess að 
starfshættir framhaldsskólanna taki mið af þeirri staðreynd (Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, 2012).  

 Skoðanakannanir meðal nemenda leiddu í ljós skoðanir og óskir 
þeirra varðandi þróun Nýsköpunar- og listabrautar. Í þeim kom fram 
mikill áhugi á námsbraut sem þessari og nemendur gerðu sér grein 
fyrir að markmiðið með henni var að efla áhuga á listum og nútíma 
atvinnuháttum, s.s. tölvuleikjahönnun, margmiðlun, kvikmyndagerð 
og hönnun og stuðla að nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi (Gréta 
Mjöll Bjarnadóttir og Þór Elís Pálsson, 2012).  

 Rannsóknir sýna efnahagslegt gildi skapandi greina; að skapandi 
greinar veiti fjölda manns vinnu, velti miklum fjármunum og að þeir 
opinberu fjármunir sem lagðir eru til lista og menningar leiði ekki 
eingöngu til menningarlegra verðmæta heldur einnig til 
atvinnusköpunar (Margrét S. Sigurðardóttir/Tómas Young, 2011; Ása 
Richardsdóttir, 2012).   

 Margt bendir til þess að skapandi atvinnugreinar verði þungamiðja í 
efnahagslífi Vesturlanda á 21. öldinni. Ein ástæða þess eru 
margháttaðar samfélagsbreytingar sem snerta atvinnuhætti, s.s. 
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tækniþróun, menningarneysla og að almenningur ver sífellt stærri 
hluta tekna í afþreyingu og aukin lífsgæði (Ágúst Einarsson, 2012).  

 Í skýrslu Forsætisráðuneytis (2011) „Sóknaráætlun 2020: Þekking, 
sjálfbærni, velferð,“ kemur fram vilji til  ábyrgrar og sjálfbærrar 
nýtingar náttúruauðlinda, nýsköpunar á öllum sviðum og 
samkeppnishæft atvinnulíf fyrir nýsköpun. Í skýrslunni er lögð áhersla 
á að menntun sé lykilatriði til að búa sig undir framtíðina fyrir 
einstaklinga og samfélagið. Fram kemur áhersla á hæfnisþætti eins og 
upplýsingalæsi, sjálfstæði, frumkvæði, gagnrýna hugsun, 
samfélagslega ábyrgð, þátttöku eða virkni, siðfræði og síðast en ekki 
síst á sköpun á öllum skólastigum með markvissri þjálfun listrænnar 
og hagnýtrar sköpunar. Samþætting nýsköpunar við allt nám er 
lykilorð og tenging skólastarfs við nýsköpun, t.d. með skipulögðum 
heimsóknum starfandi listamanna og hugvitsmanna í skóla. Lagt er til 
að gera verknám að raunverulegum valkosti í skólakerfinu og auka 
virðingu fyrir verknámi og verkfærni og að vinna gegn brottfalli úr 
framhaldsskólum bæði með félagslegu og námslegu átaki 
(Forsætisráðuneytið, 2011).  

 Vilji til að auka nýsköpun í skólastarfi.  Skýrsla Nýsköpunarmiðstöðvar 
um stöðu nýsköpunar – og frumkvöðlamenntar (2013) dregur fram 
nauðsyn þess að auka fjölbreytni menntunar og mikilvægi þess að 
vinna í takt við samfélagið og atvinnulífið á þann hátt að það nýtist 
bæði nemendum og samfélaginu (Svanborg R. Jónsdóttir , 2013). 

 Fækkun nemenda á starfsnámsbrautum framhaldsskóla hefur verið 
áhyggjuefni (Hagstofa Íslands, 2012). Mennta- menningar–
málaráðuneytið hefur reynt að efla starfsnám og styttri námsleiðir á 
framhaldsskólastigi með styrkjum til skóla og einnig til fyrirtækja og 
stofnana sem taka nemendur í starfsþjálfun sem hluta af starfsnámi á 
framhaldsskólastigi (Mennta- og menningar–málaráðuneytið 2012). 

2.3.2 Persónulegir áhrifavaldar 

Margir þættir í starfskenningu minni tengjast forsögu þessa 

þróunarverkefnis, þ.e. að tengja myndlist og hönnun á hagkvæman hátt við 

nýsköpunarmennt. Kennsla mín í áratugi, þar sem ég upplifði miklar 

breytingar á nemendahópum, glæddi skilning minn á þörf fyrir fjölbreyttari 

námsleiðir á framhaldsskólastigi. Ég heimsótti allmarga erlenda 

framhaldsskóla á Ítalíu, Finnlandi, Danmörku, Japan og Kína með áherslu á 

listgreinakennslu árin 2010 til 2012.  Þar skoðaði ég markvisst hagnýta 

tengingu skapandi greina við menningu, handverk og atvinnulíf sem víkkaði 

sjóndeildarhring minn og nýttist í hugmyndavinnu við gerð brautarinnar.  

 



 

32 

 

Mynd 1. Úr kennslustofu þar unnið var við leirmótun og gifsmótagerð út frá 
menningarminjum. 

 
Mynd 2. Úr kennslustofu arkitektalínunnar í Róm.  
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Meðal annars sá ég í Róm 2010 framhaldsskóla (myndir 1 og 2) með 

listabraut með tveimur línum:  myndlistarlínu og arkitektalínu – og auk þess 

var verið þróa nýja hönnunarlínu byggða á menningararfi borgarinnar í 

skólanum.  

Þessi áhugaverða námsleið býður upp á spennandi þverfaglega nálgun 

með því að tengja nýsköpunarnám hönnun, listum, menningu, handverki, 

tungumálakennslu, ferðaiðnaði, þjóðlegri arfleifð á mörgum sviðum og 

fleiru. 

 

 

Ég skoðaði framhaldsskóla í Japan, Finnlandi, Danmörku og Kína þar sem 

áhersla var lögð á listgreinakennslu, nýsköpun í skólastarfi og nýja 

kennsluhætti. Einnig námsbrautir þar sem  sameinað var listnám og hönnun 

með hagnýta framleiðslu að leiðarljósi (myndir 3 og 4).  

Eigin reynsla af nýsköpun er þó nokkur. Sem dæmi má nefna stjórnun og 

gerð fjögurra sjónvarpsþátta sem báru heitið „Listkennsla og listþroski“ og 

voru sýndir á RÚV 1996.  Í þáttunum kom fram framtíðarsýn á listkennslu 

sem fól í sér áherslu á tengingu hönnunar við umhverfi og menningararf. 

Listkennslu með það takmark að efla sjálfsmynd nemenda, gagnrýna 

hugsun og menningarlæsi þeirra (Gréta Mjöll Bjarnadóttir, 1996).  Eins má 

nefna þátttöku í átakinu „Auður í krafti kvenna,“ þar sem ég þróaði 

nýsköpunarhugmynd sem byggði á menningartengdri ferðaþjónustu. Hluti 

af átakinu var yfirgripsmikið námskeið í aðferðafræði nýsköpunarmenntar 

og frumkvöðlafræði. Einnig tel ég að mikil þátttaka í félags- og 

stjórnunarstörfum í samtökum listamanna og listgreinakennara um langt 

árabil, þar sem ég vann að margs konar uppbyggingu og þróunarverkefnum, 

hafi eflt  þekkingu  mína og yfirsýn yfir menningargeirann og að það skipti 

máli í þróunarvinnu við gerð Nýsköpunar- og listabrautar.  

Mynd 3. Afsteypur af verkum   japanskra 
framhaldsskólanemenda 

 nemenda 

 

Mynd 4. Teiknimyndagerð úr 
japönskum framhaldsskóla  
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2.3.3 Að tengja saman listnám og nýsköpun 

Hér verða kynnt þau meginmarkmið sem lágu að baki nýsköpunar- og 

listabrautar og þeirri hugmynd að tengja saman listnám og nýsköpun í þágu 

nemenda.  Kennslufræði nýsköpunarmenntar felur í sér að greina þörf, 

þróunarferli hugmynda og kynningu á hugmyndum, hvort sem er fyrir 

almenning eða markað (Rósa Gunnarsdóttir, 2013). Nemendur eru 

gerendur í náminu í stað þess að gildi þeirra sé metið út frá einkunn á prófi. 

Þetta er öfugt við margt annað í menntakerfinu. „Það er markmið að 

nemandinn upplifi að hann sé ekki bara að byggja upp hugmynd eða 

fyrirtæki, hann er að breyta sjálfum sér í leiðinni,“ sagði Rósa Gunnarsdóttir 

á námskeiði í nýsköpunarmennt fyrir framhaldsskólakennara í febrúar 2013. 

Ferli eins og Rósa lýsir hér að ofan er skylt persónulegri reynslu minni af 

skapandi ferli sem byggir á tengslum á milli viðhorfa, tilfinninga, innsæis og 

gildismats við val viðfangsefna, við hugmyndavinnu, þróunarferli og leiðir að 

lausnum og/eða útkomu. Að lokum vil ég nefna viðhorf eða gildi sem ég 

met mikils og get einnig tengt hugmyndafræði og framkvæmd við þróun 

tengingar sköpunar og listnáms við hagnýtingu, en það er jafn réttur allra til 

tækifæra.  

Á fundi í Hönnunarsafni Íslands við undirbúning Nýsköpunar- og 
listabrautar í janúar 2013 sagði ég:  

Það er grundvallaratriði að nemendur hafi trú á eigin getu og 

það er skylda okkar að þeir tengist „sviðinu“ (öllu sem tengist 

viðfangsefninu, listamönnum, menningarstofnunum, atvinnulífi 

og skilji orðræðu þess) og eigi möguleika að gera „sviðið“ að 

sínum leikvelli.  

Við uppbyggingu brautarinnar var höfð til hliðsjónar umræða um að 

auka þyrfti námsframboð á framhaldsskólastigi tengt listum og skapandi 

greinum með nýsköpun að leiðarljósi. Námið þyrfti að vera starfstengt 

þannig að nemendur ættu kost á starfi að námi loknu. Í bók Gerðar G. 

Óskarsdóttur (2000), Frá skóla til atvinnulífs, kemur fram þörf á 

fjölbreyttara námsframboði, en námið þarf að uppfylla ákveðin skilyrði. 

Fram kemur að einkum þrír þættir þurfi að vera til staðar til að stærra 

hlutfall nemanda ljúki námi: Mikil áhersla á starfsmiðað nám, hluti námsins 

fari fram fyrir utan skólans og meiri náms- og starfsráðgjöf en almennt er 

veitt (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Brotthvarfsrannsóknir, t.d. rannsókn 

Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) benda til að 

námsleiði og áhugaleysi sé ein helsta ástæða þess að nemendur hætti námi. 

Því er mikilvægt að stuðla að auknu námsframboði þannig að allir 
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nemendur geti valið sér námsbraut í samræmi við áhuga, markmið og 

hæfileika.  

Megintilgangur Nýsköpunar- og listabrautar er að nota aðferðir 

sköpunar og nýsköpunar til að auka fjölbreytni menntunar á 

framhaldsskólastiginu (Gréta Mjöll Bjarnadóttir og Þór Elís Pálsson, 2012). 

Viðtöl og kannanir sem gerðar voru við mótun brautarinnar leiddu í ljós að 

margir nemendur hafa takmarkaðan áhuga á hefðbundnu bóknámi en 

höfðu áhuga á því að mennta sig til skapandi greina (Gréta Mjöll 

Bjarnadóttir og Þór Elís Pálsson, 2012). Miklar breytingar hafa orðið í 

samfélaginu og atvinnulífið kallar á aukna og breytta menntun í nútíma 

atvinnuháttum, s.s. í ferða- og menningargeiranum, hönnun, 

kvikmyndagerð og nýsköpun en einnig í leikjahönnun og grafískri vinnslu. 

Þessi hugmynd er mótuð í takt við rannsóknir sem benda til aukinna 

hagrænna áhrifa skapandi greina, ekki síst vegna þess að almenningur ver 

sífellt stærri hluta tekna sinna í afþreyingu og upplifun (Ágúst Einarsson, 

2012).  Í grein í Financial Times þann 17. maí 2013 segir að skapandi greinar 

hafi blómstrað á Íslandi í kjölfar kreppunnar og það kæmi ekki á óvart ef 

þær yrðu stærsti einstaki þátturinn í landsframleiðslu næstu fimmtán til 

tuttugu ára (Financial Times, 2013).   

Nemendur eru áhugasamir um þessar leiðir í námi og vilja skapa sér 

starfsvettvang á þessu sviði, en það hefur verið skortur á námsvali sem 

snerta áhugasvið þeirra. Bruner (1996) segir að markmið skólastarfs sé að 

hjálpa nemendum að taka ábyrgð á eigin gjörðum og hugsunum. Þeir eigi að 

skoða hug sinn og átta sig á hverjir þeir eru og hvað þeir eru að hugsa og 

byrja þannig að hugsa á sjálfstæðan og gagnrýninn hátt. Það er hlutverk 

kennara að hjálpa nemendum með þessa þróun og gera þá meðvitaða um 

hugsun sína. Ein leið er að láta nemendur skipuleggja eigið nám út frá eigin 

forsendum (Bruner, 1996). Á brautinni er áhersla lögð á góða tengingu við 

atvinnulífið og framhaldsnám, með vinnustaðaheimsóknum, 

vettvangsferðum og starfsnámi á vinnustað sem og gestafyrirlestrum, 

starfskynningum, samkeppnum, sýningum o.fl. Starfsmenntun og kynning á 

vettvangi hefur mikið gildi fyrir nemendur og námið nýtist þeim betur því 

námið er tengt þeirra eigin reynslu (FÁ, 2014). 

Á brautinni er stefnt að því að virkja sköpunarkraft nemandans svo að 

hann verði hæfari að samnýta og samþætta óskylda hluti, skoðanir og 

stefnur inn í sitt nám (Gréta Mjöll Bjarnadóttir og Þór Elís Pálsson, 2012). 

Með markvissri þjálfun í skólanum og á starfsvettvangi verður nemandinn 

hæfari til þátttöku og nýsköpunar í samfélaginu og áttar sig á mikilvægi 

hugmyndafræði og hugsunarháttar frumkvöðulsins.   
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Sameiginlegt grunnnám brautarinnar mótuðum við samstarfsmaður 

minn sameiginlega, en þegar kom að línum og áföngum þeirra skiptust 

hlutverk. Ég þróaði Lista-, hönnunar- og nýsköpunarlínu og samstarfsmaður 

minn kvikmyndalínu. Í upphafi þróunarstarfs komu einnig  nokkrir kennarar 

tímabundið að hugmyndavinnu við gerð áfanga og víkkuðu þær umræður 

sjóndeildarhringinn. Skipulag brautarinnar er byggt upp á þann hátt að fyrra 

árið er  sameiginlegt fyrir alla nemendur brautarinnar og  byggir á 

grunnnámi í  list og verkgreinum, ensku, íslensku, stærðfræði og 

starfskynningum (sjá mynd 5). 

Mynd 5. Nýsköpunar- og listabraut Fjölbrautaskólans við Ármúla. 

Nám á nýsköpunar- og listabraut er ætlað að veita nemendum góða og 

almenna undirstöðu í listum, menningarstarfsemi og nýsköpun í tengslum 

við ýmsa þætti samfélagsins (FÁ, 2014). Námið er skipulagt sem fjögurra 

anna lista- og starfsnám. Á fyrstu önn er almennt undirstöðunám þar sem 

nemendur fá innsýn í helstu greinar lista og menningarstarfsemi sem og 

listasögu. Síðan velja þeir tiltekna línu, annaðhvort í myndlist, hönnun og 

nýsköpun eða kvikmyndagerð (FÁ, 2014). 

2.3.4 Sameiginlegt grunnnám og tvær línur   

Fyrirkomulag á nýsköpunar- og listabraut er þannig að nemendur geta valið 

á milli tveggja lína: Lista-, hönnunar- og nýsköpunarlínu og kvikmyndalínu. 
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Lista-, hönnunar- og nýsköpunarlína byggir á skapandi námi í ýmsum 

tegundum sjónlista með áherslu á hagnýta nálgun með aðferðum og 

hugmyndafræði nýsköpunar.  Hún er tengd starfsnámi og starfstengingu við 

fyrirtæki og stofnanir á ýmsum sviðum lista, hönnunar og menningar (FÁ, 

2014). 

Á kvikmyndalínu fær nemandinn almenna innsýn inn í helstu faggreinar 

kvikmyndagerðar og að loknu brautarprófi verður hann fær um að starfa við 

kvikmyndagerð, m.a. sem aðstoðarmaður í hinum ýmsu hlutverkum innan 

greinarinnar (FÁ, 2014). 

Nýsköpunar- og listabraut Fjölbrautarskólans við Ármúla varð að 

veruleika haustið 2013. Brautin er komin af stað. Við innritun nemenda á 

brautina haustið 2013 komu fram töluverðar væntingar til námsleiðarinnar 

hjá nemendum. Viðfangsefni mitt í þessu verkefni verður að axla ábyrgð á 

verkefninu og rannsaka mig í starfi, kennslu, áframhaldandi uppbyggingu 

brautarinnar og svo nemendur í umræddu námi. Það er gott tækifæri núna 

haustið 2014 að meta kennslu og nám á brautinni og þá hugmyndafræði 

sem stuðst var við í mótun brautarinnar.  Mat á því starfi sem unnið var 

gefur tækifæri til breytinga, að bæta það sem aflaga fór og styrkja það sem 

gott er. Mér var treyst og gefið tækifæri til að raungera eigin gildi við mótun 

nýrrar námsbrautar. Það traust krefst þess að ég ígrundi  gildismat og 

hugsjónir í samhengi við markmið náms og réttmæti forsendna.   
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3 Rannsóknaraðferð   

Rannsóknaraðferð 

Rannsókn þessi er starfendarannsókn. Það sem einkennir slíka 

rannsóknaraðferð fyrst og fremst, og aðgreinir um leið frá öðrum 

rannsóknum, er að rannsakandinn beinir athyglinni að sjálfum sér og 

starfsháttum sínum með það í huga að skilja betur eigið starf og þróa það til 

betri vegar (Hafþór Guðjónsson, 2011).  Takmark  mitt er að þessi rannsókn 

dragi fram gagnlegan skilning á því sem ég er að gera.  Fyrst og fremst er 

tilgangurinn sá að mér auðnist að nota reynsluna og þekkinguna til að meta, 

styrkja og bæta mig í starfi, en einnig að aðrir gætu haft gagn af þeirri 

þekkingu sem þetta ferli dregur fram.  

Þessi rannsóknaraðferð hefur alltaf heillað mig því mér hefur fundist 

aðferðafræðin og nálgun í gegnum sjálfsrýni (e. self-reflection) (McNiff og 

Whitehead, 2005) vera í samhljómi við ferli skapandi hugsunar og 

listsköpunar. Jean McNiff (2005), einn áhrifamesti fræðimaður á sviði 

starfendarannsókna, segir sjálfsrýni lykilatriði.  Að líta inn á við, kanna hug 

sinn, hvernig gildum er háttað, hvaða hugmyndir búi að baki gerðum, greina 

forsendur og vilja til vinnunnar og hvort starfshættir séu í samræmi við 

gildin (Hafþór Guðjónsson, 2011). Persónuleg reynsla mín af skapandi ferli 

byggir á tengslum á milli viðhorfa minna, tilfinninga, innsæis og gildismats 

við val viðfangsefna, við hugmyndavinnu, þróunarferli og leiðir að lausnum 

og/eða útkomu. Þegar starfendarannsóknum er lýst á þann hátt að þær 

byggi á viðleitni í að yfirstíga þær hindranir sem standa í vegi fyrir því að 

starfið sé samstíga eigin gildismati og viðhorfum (McNiff og Whitehead, 

2005) þá sé ég sterkt samhengi á milli listsköpunar og starfendarannsókna. 

Ef ég reyni að útskýra þetta þá felst listsköpun m.a. í rannsókn á  eigin 

skynjun eða tilfinningum varðandi viðfangsefni og tilgangurinn er að draga 

fram skilning eða aðra sýn. McNiff og Whitehead (2011) benda á að  

starfendarannsókn feli í sér að skoða – endurskoða – framkvæma – meta – 

útskýra – leita nýrra leiða. Ferli listsköpunar og starfendarannsókna eiga 

það sameiginlegt að vera breytileg og í stöðugri þróun, þegar það verður 

fullnægjandi er tími kominn til þess að hefjast handa á ný. Gengið er út frá 

því að endanleg svör séu ekki ljós fyrirfram heldur fengin með samræðum 

og hvert svar gegnir tímabundnu hlutverki og feli í sér nýjar breytingar. 

Þetta undirstrikar gildi þess að vera opinn fyrir nýjum möguleikum og að 

átta sig á því að menntun er ekki endanleg (McNiff og Whitehead, 2011). 
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Þessi starfendarannsókn felur í sér að rannsaka eigið starf, skoða nýja 

námsbraut og kennsluhætti og leita svara við ákveðnum spurningum með 

þá von í huga að rannsóknin leiði til umbóta eða jákvæðrar þróunar á 

námsbrautinni.   

Takmark  mitt er að þessi rannsókn á starfi mínu og samvinnu við 

nemendur dragi fram gagnlegan skilning á því sem ég er að gera, kostum og 

göllum á starfi mínu, og varpi ljósi á upplifun nemenda. Þá á ég við 

kennsluhætti, samskipti, kennsluefni og samhengi alls þessa við markmið 

námsins og væntingar nemenda og að mér auðnist að nota reynsluna og 

þekkinguna til að meta og styrkja kosti mína og breyta göllum til betri vegar.   

Væntingar mínar hvað varðar þátt nemenda eru fólgnar í því að þeir nái 

að tengja reynslu sína náminu, geti skilgreint þekkingu sína og gildi hennar 

fyrir sig. Ég verð því að ,,læra á nemendur,“ kynnast hugmyndum þeirra í 

þeirri von að þeir þrói þær áfram og dýpki hugsun sína (Hafþór Guðjónsson, 

2007). Takmarkið er sjálfstraust, ánægja nemenda, sköpunargleði og 

framtakssemi.  Ef nemendur ná valdi á yfirfærslu þekkingar, greina þarfir, 

leita lausna og nýta sér hugmyndir sínar á skapandi hátt og framkvæma þær 

er markmiðum námsbrautarinnar náð. Kennarar sem stunda slíkar 

rannsóknir beina athyglinni að eigin kennslu og áhrifum hennar á 

nemendur, prófa til dæmis nýjar kennsluaðferðir og kanna hvernig til tekst 

(t.d. með því að leggja spurningar fyrir nemendur). Lykilatriðið er alltaf 

skráning, að rannsakandinn (kennarinn) skrái það sem gerist og afli þannig 

gagna um þá hluti sem rannsóknin beinist að (Hafþór Guðjónsson, 2011).  

3.1 Gagnaöflun   

Eitt mikilvægasta atriði þessarar rannsóknar er að kynnast nemendum á 

Nýsköpunar- og listabraut FÁ. Ég ákvað að fara nokkrar leiðir til að fá sýn á 

nemendur og til að átta mig á forsendum þeirra, s.s. vali þeirra, bakgrunni 

og hvernig þeir mátu brautina.  Í gegnum samskipti og kennslu hef ég 

kynnst nemendum Nýsköpunar- og listabrautar FÁ persónulega. Ég kynnti 

nemendum að ég væri að rannsaka starf mitt og fékk mjög jákvæð viðbrögð 

við að nota gögn frá kennslunni sem rannsóknargögn. Öllum kennurum 

brautarinnar var sendur tölvupóstur þar sem sagt var frá rannsókninni. 

Ég hef kynnst nemendum og hef horft á vaxandi þroska þeirra og ólík 

persónueinkenni í átta mánuði. Það var því nærtækt að hlusta á raddir 

þeirra í tímum, viðtölum og í rýnihóp. Það er aftur á móti ekki líkt mér 

listgreinakennaranum að greina hópa og ástand í gegnum skoðanakannanir 

og excelskjöl en það hjálpaði mér á óvæntan hátt við að fá sýn yfir heildina 

á annan máta. Það auðveldaði mér að draga fram ýmsa þætti sem voru mér 
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ekki sýnilegir í daglegum samskiptum þegar áhersla mín var á hvern 

nemanda sem einstakling eða á nemendur sem hóp einstaklinga. Það má 

kannski lýsa þessu á þann hátt að ég hafi stigið úr hlutverki 

listgreinakennarans inn í ramma rannsakandans.  

Við gagnaöflun aflaði ég margvíslegra gagna.  

Tafla 1 Gagnatafla 

  

Gögn  Hvað, hvernig og hver safnar  

Rannsóknardagbækur -
Spjaldtölva skrifleg-myndræn – 
hljóðræn   

Minnispunktar og upptökur í tímum 
og eftir tíma. Minnispuntkar af 
fundum með stjórnendum, 
samkennurum og eigin vangaveltur 
um kennsluna. Lýsingar og sögur.   

Óformleg viðtöl við nemendur  Skráð í rannsóknardagbók  

Formleg og óformleg viðtöl í síma 
og tölvusamskipti við foreldra 

Skráð eftir fundi og tölvupóstar 

Viðhorfskönnun sept. 2013 Lögð fyrir í tímum 

Skoðanakönnun 3.-17. mars 2014  
 

Lögð fyrir á vef skólans og 
nemendum sendur aðgangur  
 

Mat og sjálfsmat nemenda  Nemendur  í annarlok, spurningalisti 
með opnum spurningum og atriðalisti   

Mat tveggja foreldra Tveir foreldrar svöruðu spurningalista 
með opnum spurningum út frá 
rannsóknarspurningum og komu 
einnig með ábendingar hvað væri 
gott og hvað mætti laga. 

Einn nemandi á brautinni vann 
mjög ýtarlegt skriflegt mat á 
brautinni. Byggt á kennsluefni 
hennar, kennsluháttum, hvað 
væri gott og hvað mætti laga.  

Tölvupóstur út frá spurningalista með 
opnum spurningum byggt á 
kennsluefni hennar, kennsluháttum, 
hvað væri gott og hvað mætti laga.   

Ferilbækur og skissubækur  Frá þeim nemendum sem ég tók 
dýpri viðtöl við með teikningum og  
textum þeirra 

Dýpri viðtöl við tvo nemendur í 
mars 2014   

Tvö viðtöl við einn nemanda, upptaka 
ónýt og því endurtekið. 
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 Eitt viðtal við annan nemanda  

A. Rýnihópsviðtöl við fimm 
nemendur í mars 2014  

B. Rýnihópsviðtöl við þrjá 
nemendur í mars 2014 

Viðtölin voru byggð á opnum 
spurningaramma sem byggður var út 
frá rannsóknarspurningum en lögð 
áhersla á að leyfa viðmælendum að 
ráða ferðinni og tjá sig óhindrað  

Ljósmyndir   Myndir frá skólaheimsóknum 
erlendis.  
Myndir af verkum nemenda og eigin 
verkum. 

Gögn frá þróunarverkefnum, s.s. 
sjónvarpsþættir, eldri skrif um 
listkennslu og skýrslur  

Útgefið af námsgangastofun, á vef 
mbl.is og fleira 

Áfangalýsingar frá NL-braut  Á vef MMR áfangar: FEM103 
ferilmöppur, NÝS103, nýsköpun 
o.s.fv. fylgiskjöl  

Skýrsla til Sprotasjóðs  Þróunarvinna við gerð Nýsköpunar og 
listabrautar   

Skýrsla til Mennta- og 
menningarmálaráðuneytis.  

Nýsköpunar og listabraut  
Brautar- og áfangalýsing og 
þróunarvinna við gerð hennar 

Brautarlýsing NL   Á vef FÁ – inntak, hæfniviðmið, 
námsaðferðir og námsmat? 

 

Persónuleg rannsóknargögn mín eru dagbækur í ýmsu formi, 

hugleiðingar um skólaþróun, skráning á kennslunni, hugleiðingar eftir 

kennslu,  hljóðupptökur í þróunarstarfinu á fundum og eigin hugleiðingar 

eftir fundi og skráning á ferlinu. Þau gögn eru rannsóknardagbók og 

spjaldtölva með skriflegri gagnasöfnun, rafrænum upptökum og ljósmyndir. 

Einnig safnaði ég margs konar gögnum frá nemendum, s.s. mati þeirra á 

eigin vinnu og kennsluháttum. Þar má nefna feril- og hugmyndabækur 

nemenda þar sem fylgt er eftir einstökum nemendum í hugmyndaþróun og 

vinnuferli og tekin viðtöl við sömu einstaklinga.  

Önnur skjöl eru lokaskýrsla til Sprotasjóðs, lokaskýrsla til Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis, aðrar skólaskýrslur, áfangalýsingar á 

námskrárvef Mennta- og menningarmálaráðuneytis og gögn tengd 

þróunarvinnu.  

Ég fékk leyfi frá skólayfirvöldum til að leggja skoðanakönnun fyrir alla 

nemendur Nýsköpunar- og listabrautar og leyfi foreldra fyrir þátttöku 

nemenda yngri en 18 ára. Send var inn tilkynning til Persónuverndar. Þessi 
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skoðanakönnun var lögð fyrir nemendur 3.-14. mars 2014 og komu fram í 

henni miklar upplýsingar í gagnagrunn. Skoðanakönnun með 

valmöguleikum skilaði tölfræðigögnum um nemendur brautarinnar, aldur 

þeirra og kynjahlutfall. Hvernig þeir mátu móttökur þegar þeir komu í 

skólann, líðan í skólanum, notkun á kennsluvef og fleira. Skriflegar 

spurningar í skoðanakönnun byggðust á forsendum nemenda, s.s. af hverju 

völdu nemendur að koma í þennan skóla, hvernig námið uppfyllir væntingar 

þeirra og að fá fram hvert þeir stefna.  Við úrvinnslu var nöfnum nemenda 

breytt eða sleppt. Markmið könnunarinnar var að fá fram hvort og/eða 

hvernig námið uppfyllir væntingar nemenda, hverju vilja þeir breyta, hverjar 

voru forsendur vals þeirra og hvert stefna þeir. Hver eru viðhorf þeirra til 

námsins, kennslunnar, námsframboðsins, hvaða skoðanir, hugmyndir og 

langanir hafa nemendur til námsins. Í könnuninni voru einnig sérstakar 

spurningar til að draga fram þeirra sýn á hvernig nýsköpun komi fram á 

Nýsköpunar- og listabraut. Viðhorfskönnun var lögð fyrir flesta nemendur 

brautarinnar í september 2013 þar sem nemendur tjáðu sig um hvernig 

tekið var á móti þeim í skólanum, mátu  líðan sína á brautinni og mat þeirra 

á kennsluháttum og náminu. Nemendur höfðu einnig tækifæri til að koma 

með eigin athugasemdir í viðhorfskönnuninni. 

Hálfopin eigindleg einstaklingsviðtöl voru tekin við tvo viðmælendur, 

tvær stúlkur sem þekktu umfjöllunarefni rannsóknarinnar áður en viðtöl 

hófust. Í þessum hluta rannsóknarinnar var ég sérstaklega að skoða aðferðir 

í listkennslu og kennsluhætti mína. Ég valdi þessa nemendur af því að þeir 

höfðu tekið marga áfanga hjá mér, þekkja kennsluaðferðir mínar og voru í 

náminu. Stuðst var við ákveðinn spurningalista en lögð áhersla á að leyfa 

viðmælendum að ráða ferðinni og tjá sig óhindrað. Spurningum var bætt við 

eftir því sem við átti. Viðtölin fóru fram í skólanum og voru nýtt göt í 

stundatöflu nemenda.  

Tveir rýnihópar ræddu viðfangsefni rannsóknarinnar. Annars vegar voru 

þrír nemendur í áfanganum NÝS 103 (Nýsköpun) valdir handahófskennt, en 

með tilliti til breiddar í aldri og kyni, og var nýsköpun á brautinni rædd 

sérstaklega í þeim rýnihópi. Hinn rýnihópinn ræddi almennt um forsendur 

þeirra á brautinni. Það kom í ljós að þeir nemendur sem ég valdi nokkuð 

tilviljunakennt til þess að ræða brautina á rýnifundi voru allir hver á sinn 

hátt með sterkar listrænar rætur. Rýnihópurinn var samsettur út frá kynja 

og aldursbreidd og í honum tvær stúlkur á aldrinum 16-18 ára og þrír 

strákar á aldrinum 16-23 ára. Allt efnið var tekið upp og skráð niður orðrétt. 

Öllum nöfnum viðmælenda var sleppt í skráningum niðurstaðna til þess að 

ekki væri hægt að rekja upplýsingar. Einnig var rætt óformlega við 

nemendur á brautinni. Nokkrir foreldrar tóku þátt í viðhorfskönnun með 
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tölvupósti. Þeir svöruðu spurningum og komu með ábendingar um þróun 

brautarinnar.   

Ég rýndi  í starf mitt, starfsumhverfið og þróunarstarf mitt. Ég leitaðist 

við að átta mig á hvað ég geri í kennslunni og hvernig gildi mín, 

starfskenning og sannfæring koma fram. Ég notaði töluvert af gögnum frá 

þróunarverkefnum og skrifum um listkennslu, sérstaklega í þeim hluta sem 

snertir rannsókn á forsendum mínum og aðferðum í listkennslu. Rannsóknin 

byggir því á fjölbreyttri gagnaöflun á vettvangi með skrásetningu á því sem 

gerðist í tímum,  viðbrögðum nemenda, með umræðum, 

skoðanakönnunum, spurningalistum, mati og viðtölum. 

3.2 Greining gagna  

Gagnaöflun og greining gagna beindist að því að kanna á margvíslegan máta 

hvort markmið námsins hefði náðst, en markmiðið var ekki síður að hlusta, 

hugsa og skilja mína stöðu og annarra einstaklinga í þessu umhverfi. Hafþór 

Guðjónsson kemur þessu ágætlega í orð: ,,Að hlusta (vel) merkir að skapa 

merkingu og merkingin verður til á mótum þess nýja og þess „gamla“, 

orðanna sem eru að koma til þín og orðanna og sagnanna sem höfðu áður 

búið um sig í huga þínum” (Hafþór Guðjónsson, 2007. 39-56).  

Markmiðið var að leita svara við rannsóknarspurningum og krafðist 

ögunar við skrásetningu og gagnaöflun og ígrundunar eigin starfs. Sú aðferð 

sem ég notaði í þessari vinnu var að fylgja eftir af bestu getu meginþáttum í 

rannsóknarspurningum í allri gagnaöflun. Rannsóknarspurningarnar voru á 

þessu stigi leiðarljósið og aðrar spurningar í gagnaöflun miðuðust við að 

auka, þétta og dýpka þekkingargrunn minn varðandi nemendur og 

forsendur mínar í þróun Nýsköpunar- og listabrautar FÁ.  

Þegar kom að úrvinnslu þeirra gagna þá fylltist fljótt stærsti veggur 

vinnustofu minnar, því á hann setti ég rannsóknarspurningarnar og 

meginþætti þeirra. Þá hófst sú vinna að  fara í gegnum öll gögn, þar er helst 

að nefna skoðanakönnunina, viðhorfskannanir, útprentuð viðtöl við 

rýnihópana og einstaklinga, pósta frá nemendum, foreldrum, 

dagbókaskráningar, matsblöð, athugasemdir mínar og fleira.  

Hvað varðar gildi mín, starfskenningu og þá sannfæringu sem knýr 

mig áfram við uppbyggingu og þróun brautarinnar beitti ég sömu aðferðum 

í gagnaöflun og fylgdi eftir meginþáttum rannsóknarspurninganna. Sú 

gagnaöflun byggðist á gögnum frá þróunarstarfi brautarinnar, viðtölum við 

nemendur um kennsluaðferðir, myndum og  lýsingum á verkefnum 

nemenda og frá námsferðum erlendis. En einnig bættist við gagnaöflun sem 

fólst í eigin skráningum í starfi og um starfið, hugleiðingum á hugmyndum 
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og því gildismati sem liggur að baki starfskenningu.  Meðal gagna er 

ígrundun viðhorfa skráð í dagbækur, persónuleg skrif, birt eða útgefin eigin 

gögn, þróunarvinna og önnur verkefni unnin á allmörgum árum.  

Ég flokkaði gögnin, klippti niður, hengdi á vegg vinnustofunnar eftir 

þeim flokkum, bar gögnin svo saman og tengdi þau með  litalínum og 

athugasemdum. Endurmat sumt aftur, færði til og aflaði ítarlegri gagna.  

Úrvinnsla gagna miðast einnig við að skoða mismunandi gögn frá mörgum 

sjónarhornum og bera saman og skoða í tengslum við marga ólíka þætti, þar 

á meðal námskrá, samþykktar brautar- og áfangalýsingar brautarinnar og 

þess sem gert er á Nýsköpunar- og listabraut Fjölbrautaskólans við Ármúla. 

Það gerði ég meðal annars með markvissum spurningum í 

skoðanakönnuninni sem var send öllum nemendum brautarinnar, 

spurningum í viðtölum og með því að leita eftir mati frá foreldrum og 

nemendum. Að gagnasöfnun lokinni og í ferlinu voru gögnin  marglesin, 

greind og flokkuð.  

Við greiningu gagna kom aftur og aftur upp spurningin: Hvað sýna 

gögnin? Svörin höfðu stundum í för með sér endurmat, breytingar og nýja 

sýn á viðfangsefnið. Greiningin fólst í því að lesa, skoða og hugleiða gögnin 

aftur og aftur.  Gögnin voru greind út frá því sem verið var að leita að hverju 

sinni og þeim upplýsingum sem komu fram í þeim, en það má ekki gleyma 

því að persónuleg reynsla hefur áhrif á greiningu og túlkun gagna og hún er 

mótuð af upplifun minni og þeirri þekkingu sem ég sem einstaklingur bý að.  

Lögð var áhersla á að setja niðurstöður fram á skilmerkilegan hátt, 

kynna ýmis sjónarhorn og gera grein fyrir tengslum við ákveðin málefni 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2000). Sem dæmi má nefna að skoða hvort viðhorf 

og efnistök nemenda væru í samræmi við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á sviðinu, t.d. brottfallsrannsóknir þar sem skoðaðar hafa verið 

áhugasviðstengingar við nám, skuldbinding og seigla í námi. Með 

spurningum í gagnaöflun var reynt að draga fram hvort hæfniviðmið 

núgildandi námskrár kæmu fram í ábyrgðartilfinningu, sjálfstrausti og 

sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum og ígrundun þekkingar sinnar. Beinir 

hefðin, menningin, tungutakið, nemendur og hefðbundið form kennslunnar 

okkur frá tilgangi brautarinnar og markmiðum eða er þróunarstarfið að 

heppnast? Hver er niðurstaðan að mínu mati, nemenda og foreldra? Í næsta 

kafla eru niðurstöður settar fram í sameiginlegum þemum dregnum úr 

rannsóknargögnum í þeim tilgangi að fá svör við rannsóknarspurningunum.  
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3.3 Siðferðileg atriði   

Tilkynning um rannsóknina var send til Persónuverndar. Munnlegt leyfi 

fékkst hjá skólameistara fyrir rannsókninni í heild en einnig afmörkuðum 

þáttum hennar. Öllum kennurum brautarinnar var sendur tölvupóstur þar 

sem sagt var frá rannsókninni. Rannsóknin og tilgangur hennar var kynntur 

nemendum með bréfi (sjá fylgiskjal 1). Foreldrum nemenda, yngri en 18 ára, 

var kynnt rannsóknin og tilgangur hennar (sjá fylgiskjal 2). Þegar 

skoðanakönnun var send nemendum var hún einnig send foreldrum 

nemenda yngri en 18 ára. Ég ræddi við nemendur um að ég væri að gera 

þessa rannsókn og nemendur voru upplýstir um að þeim bæri engin skylda 

til að taka þátt í henni þrátt fyrir að ég væri kennari þeirra.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður starfendarannsóknar minnar. 

Meginþemu í rannsókninni snúa annars vegar að röddum nemenda hvað 

varðar skoðanir, sýn og væntingar þeirra og svo hins vegar að mér 

listgreinakennaranum: Hver eru gildi mín, starfskenning og sú sannfæring 

sem knýr mig áfram við uppbyggingu og þróun brautarinnar?  

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á eftirfarandi spurningum:  

 Hvað varðar nemendur eru spurningarnar: Hvaða nemendur eru á 
brautinni, hvernig upplifa þeir og meta nám sitt og hvaða gildi námið 
á brautinni hefur fyrir þá.  

 hvernig uppfyllir námið væntingar nemenda, hverjar voru forsendur 
fyrir vali þeirra og hvert stefna þeir? Hvar og hvernig kemur 
hugmyndafræði nýsköpunarmenntar fram á brautinni? 

 Það sem snýr að mér listgreinakennaranum og rannsakandanum: 
Hvaða viðhorf og hugmyndafræði liggja að baki starfi mínu? Af hverju 
að tengja saman listnám og nýsköpun? Hverjir eru kennsluhættir 
mínir, sannfæring  og forsendur í starfi? 

Aðrir þættir sem fjallað er um snúa að þáttum innan þessara tveggja: Er 

samræmi  milli þess sem boðað er og þess sem gert er? Litið er til 

námshátta nemenda; hvernig þeir meta sjálfstæði í vinnubrögðum, 

ígrundun, ábyrgð, notkun á kennsluvef og verkefnaskil.  Hvernig gengur að 

gera þennan skapandi þátt að sterkara afli í námi nemanda og hvernig 

gengur þessi nýsköpun í hefðum og menningu skólans?  

Fyrst verður leitast við að svara rannsóknarspurningum sem snerta 

nemendur. Síðan verður þeim spurningum sem snúa að mér 

rannsakandanum svarað. Það er gert með því að skoða eigin reynslu, gögn 

og fræðilegar forsendur. 

4.1 Nemendur Nýsköpunar- og listabrautar  

Greining gagna dró það fram að flokka mætti svör nemenda í fjóra 
meginþætti:  

 Forsendur að baki ákvörðun nemenda um val á  braut  

 Væntingar nemenda og líðan  

 Gildi námsins fyrir nemendur  

 Birtingarmynd hugmyndafræði nýsköpunarmenntar á brautinni 
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4.1.1 Forsendur að baki vali á  braut – bakgrunnur og rök 

Það var strax áberandi að kynjahlutfall í kennslustundum á Nýsköpunar- og 

listabraut sýndi að strákar voru í meirihluta. Þetta kynjahlutfall kom fram 

hjá þátttakendum í skoðanakönnun (3-17. mars 2014) og sýndi rúmlega 

60% stráka á móti tæplega 40 % stúlkna. Alls svöruðu 58% nemenda 

brautarinnar könnuninni. Þegar hún var gerð hafði tvisvar verið innritað inn 

á brautina og af þeim höfðu 62 % nemenda innritast á haustönn 2013 en 

38% nemenda á vorönn 2014. Við lauslegan samanburð á öllum skrásettum 

nemendum brautarinnar virðist þetta kynjahlutfall svarenda svipað því sem 

er á brautinni í heild.  Til samanburðar má skoða kynjahlutfall annarra 

brauta skólans, sem er u.þ.b. 60 % stúlkur og 40 % strákar. Það virðist sem 

Nýsköpunar- og listabraut laði að sér stráka í meira mæli en stelpur. Reynsla 

mín af kynjahlutfalli í listgreinakennslu gegnum tíðina hefur oftast verið á 

annan veg, undantekning eru þó hönnunaráfangar sem strákar hafa sótt í. 

Einstaka sinnum hafa strákar brotið upp mynstrið og fjölmennt í 

myndlistaráfanga.  Það mætti kannski álykta að kvikmyndalínan ein og sér 

drægi strákana inn á brautina en það er ekki alls kostar rétt. Niðurstöður 

spurningarinnar um mikilvægi námsgreina sýna að val nemenda í 

prósentum dreifist og er myndlistin með 23%, kvikmyndagerð 19 %, hönnun 

17% og nýsköpun 12% (sjá mynd 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Mikilvægi námsgreina að mati nemenda. Merktu við þær þrjár 
námsgreinar sem þú telur skipta mestu máli í náminu.Merktu við eftir 
mikilvægi frá 1-3 
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4.1.1.1 Minna bóklegt nám hentar sumum  

Þegar grunnur var lagður að Nýsköpunar- og listabraut var eitt 

meginmarkmið vinnunnar að minnka brottfall í skólanum og auka 

fjölbreytni námsframboðs. Nemendahópur FÁ hefur verið mjög fjölbreyttur 

miðað við marga framhaldsskóla. Í skólanum eru sautján mismunandi 

námsbrautir eða línur sem eru mislangar eftir eðli og innihaldi.  Allt frá 

tveggja ára námi til fjögra ára brauta og svo viðbótarnám. Innan 

Heilbrigðisskólans eru átta brautir og eru þær starfstengdar. Í 

Heilbrigðisskólanum er einnig boðið upp á framhaldsnám á háskólastigi fyrir 

sjúkraliða. Í FÁ eru fjórar bóknámsbrautir: félagsfræði-, náttúrufræði-, mála- 

og viðskipta- og hagfræðibraut. Það er einnig almenn braut sem undirbýr 

nemendur sem vantar grunn í einhverri grein til að komast í nám á öðrum 

brautum.  Framhaldsskólabraut er tveggja ára námsbraut fyrir nemendur 

sem stefna ekki á stúdentspróf. Að lokum má nefna sérnámsbraut sem er 

fjögurra ára námsbraut fyrir nemendur sem hafa haft aðlagað námsefni í 

grunnskóla og loks má nefna afreksíþróttalínu, en á henni er komið til móts 

við ungt afreksíþróttafólk sem stundar æfingar og keppni samhliða námi. 

Margir nemendur sem eru að hefja nám að nýju eftir mislangt hlé hafa 

sótt í FÁ. Skólinn hefur veitt nýbúum og nemendum með lesblindu góða 

þjónustu og sú þjónusta hefur einnig laðað nemendur að honum (óbirtar 

skýrslur FÁ).  Í þessum nemendahópum eru margir sem búa yfir listrænum 

hæfileikum.  Nemendakannanir sem gerðar voru við mótun brautarinnar 

(sjá mynd 7) og óformleg viðtöl við nemendur á sama tíma drógu fram 

upplýsingar sem bentu til þess að margir nemendur hafa takmarkaðan 

áhuga á hefðbundnu bóknámi en vilja mennta sig til skapandi greina.   
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Mynd 7. Könnun gerð á haustmisseri 2013 meðal allra nemenda í dagskóla. 
Dagskólanemendur í hefðbundnu bóknámi eru um 600. Úrtak um 300 
nemendur. Spurt var: Hvers konar nám viltu helst sjá á væntanlegri  
Nýsköpunar- og listabraut? 
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Það sjónarmið kom ákveðið fram hjá sumum nemendum, bæði í 

spurningakönnunum og óformlegum viðtölum, að rök fyrir vali þeirra á 

braut væri að það væri  lítið bóklegt nám á henni.  Í könnuninni kom orðið 

„bóklegt“ oft fram. Nemendur sögðu að á brautinni væri meiri áhersla á 

listgreinar og verklegt nám sem þeim þætti gott (3.-14.mars 2014). Þeir 

vildu vera á listabraut þar sem þeir væru að læra á verklegan hátt í staðinn 

fyrir bóklegt nám. Bóklegt nám ætti ekki við þá. 

4.1.1.2 Fyrri reynsla nemenda af skapandi námsgreinum 

Fyrir þróun þessarar brautar er mikilvægt að fá upplýsingar um forsögu 

nemenda úr verknámi í grunnskóla því það eflir skilning á stöðu nemenda 

og auðveldar að leiðbeina þeim á brautinni. Nemendur brautarinnar voru 

spurðir  í skoðanakönnuninni um áhuga á listgreinum í grunnskóla og hvort 

þeir hefðu valið þær þá. Niðurstaðan sýndi að 80% nemenda höfðu gert það 

og var myndlist í efsta sæti, en svo kom kvikmyndagerð, leiklist, tónlist og 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt (sjá mynd 8). 
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Aðrir áfangar sem nemendur nefndu voru graffiti, ljósmyndun, smíði, 

skúlptúrhönnun, prjón, stuttmyndagerð og teiknimyndagerð. Það eru 

tuttugu ár síðan ég kenndi listgreinar á grunnskólastiginu. Þá voru í boði 

fyrir nemendur áfangar eins og myndlist og í einstökum skólum var boðið 

uppá ljósmyndun, kvikmyndagerð, leiklist og tónlistaráfanga. Á þessum tíma 

hefur margt breyst innan grunnskólans og svör nemenda bera merki um 

meiri fjölbreytni í framboði list- og verkgreina á grunnskólastiginu en ég 

gerði mér grein fyrir. 

4.1.1.3 Listrænn bakgrunnur  

Listrænn bakgrunnur nemenda var reifaður í rýnihóp A. Þar var áhugaverð 

umræða meðal nemenda um bakgrunn þeirra.  Stúlkurnar í rýnihópnum 

voru báðar búnar að vera teiknandi frá því að þær voru litlar. Önnur þeirra 

hafði fengið viðurkenningu sem „Listamaður 10. bekkjar” í grunnskóla og 

systir hennar hafði lokið námi frá Listaháskóla Íslands. Bakgrunnur eins 

stráksins var tengdur margmiðlun og hönnun og voru báðir foreldrar hans 

listmenntaðir og starfandi á því sviði. Annar strákur í rýnihópnum bjó að 

reynslu, þekkingu og persónulegum tengslum inn í menningargeirann. Þriðji 

strákurinn hefur stundað kvikmyndagerð í allmörg misseri. Rýnihópurinn 

ræddi um áhuga sinn á listum og menningu og tengdu þennan áhuga við 

framtíðarsýn sína. Þessir nemendur stefndu allir á listnám og í mismunandi 

störf á því sviði. Þeir nefndu möguleika á að nota menntun sína úti í 

Mynd 8. Val nemenda í list- og verkgreinum í grunnskóla. Spurt var: Hefur þú valið 
listgreinar í grunnskóla? 
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atvinnulífinu á ýmsan hátt og tóku  dæmi um leikhúsvinnu, búningagerð, 

kvikmyndagerð og húðflúr (e. tattoo). Þeir sögðu áhuga sinn hafa aukist í 

skólanum þótt hann hefði verið brennandi fyrir. Niðurstaðan af umræðu 

rýnihópsins styður þá ályktun að uppeldi á sviði lista eða þar sem listaáhugi 

er á heimilinu geti skilað sér í auknum áhuga barna á listnámi. Umræður 

rýnihópsins og gögn frá nemendum í skoðanakönnun (3.-14. mars 2014) 

leiddu í ljós að nemendur á brautinni hafa mjög mikinn eða fremur mikinn 

áhuga á listnámi (sjá mynd 9). Aðeins 2 eða 7% svarenda hafa hvorki mikinn 

né lítinn áhuga á listnámi og enginn svarenda tilgreinir fremur lítinn eða 

mjög lítinn áhuga á listnámi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.4 Áhugi á listum og listsköpun   

Í spurningakönnun (3-17. mars 2014) og í rýnihópi A voru nemendur spurðir 
um forsendur að baki vali þeirra þegar þeir völdu Nýsköpunar- og listabraut.  

Orðið „áhugi“ kom fram sem forsenda fyrir vali meira en helmings 

nemenda. Flestir nemendur nefndu áhuga á námi í myndlist eða 

kvikmyndagerð. Þeir sem nefndu myndlist tengdu valið áhuga sínum og 

framtíðarsýn. Í svörum þeirra kom orðið „áhugi“ oftast upp, en svo orðin 

„framtíð, ánægja og gaman.“ Sem dæmi um þetta eru eftirfarandi orð 

nemanda við spurningunni: „Af hverju valdir þú Nýsköpunar- og 

listabraut?“; „því að ég elska að mála, teikna og skapa og tel það vera mitt 

helsta áhugamál og sé mig sem listamann í framtíðinni.“ Nemendur lýstu 

nær alltaf áhuga sínum á að læra teikningu og málun. Hluti sömu nemenda 

tiltók einnig nám í grunnteikningu, hönnun, litafræði og teiknimyndagerð. 

Einn nemandi valdi brautina af því að hún væri ný og hann vildi prófa hana.  

Í rýnihóp A ræddu nemendur um áhuga á námi og ég notaði tækifærið 

og spurði nemendur um þeirra sjónarmið. Töldu þeir eitthvert samhengi á 

Mynd 9. Spurt var: Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á listnámi? 
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milli brottfalls úr framhaldsskólum ef nám skorti tengingu við áhugasvið 

nemenda? Ég var með í huga brotthvarfsrannsóknir, t.d. rannsókn Jóns 

Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) sem benda til að 

námsleiði og áhugaleysi sé ein helsta ástæða þess að nemendur hætti námi.  

Það er ljóst að þeir nemendur sem voru að ræða þetta málefni höfðu sjálfir 

valið sitt nám vegna áhuga á því námi. Þeir ræddu tenginguna á milli eigin 

áhugasviðs og náms. Nemendur rýnihópsins voru á því að þetta gæti verið 

áhrifamikill þáttur brottfalls. Einn nýneminn sagði það mjög skiljanlegt að 

nemendur hættu ef áfangar stæðust ekki væntingar nemenda.  Það væri á 

ábyrgð nemenda að velja það sem þeir hefðu áhuga á. Einn aðeins eldri og 

lífsreyndari nemandi blandaði sér inn í þessa umræðu og sagði: 

...ef þú hefur ekkert val, en ef þetta er bara svona? Hnitmiðaðir 

bóklegir skólar, og að allir væru í þannig … það væri engin 

svona listabraut, það væri bara … fimm áfangar í íslensku, fimm 

áfangar í ensku, tveir áfangar í stærðfræði? 

Þetta innlegg kom af stað umræðu í rýnihóp A um námsframboð í 

framhaldsskólum og afstöðu þeirra til náms í hefðbundnum 

framhaldsskólum með bóknámi.  Stúlkurnar tvær voru eindregið á þeirri 

skoðun að ef þær hefðu ekki fundið nám sem tengdist áhugasviði þeirra þá 

væru þær ekki í framhaldsskóla. Þær voru einnig sammála um að þær 

myndu reyna að finna einhverjar leiðir til læra það sem þær hefðu áhuga á 

og fyndist skemmtilegt. Strákarnir voru ekki eins harðir í þessari afstöðu og 

töldu að það væri hægt að pína þá í gegnum námið. Annar þeirra nefndi að 

hann myndi gefa námi sem hann hefði ekki áhuga á svona tíu ár til að 

komast í gegnum það, en hinn sagði sex ár.  Þeir nefndu að líklega yrði 

kominn skólaleiði og fall í greinum, kannski á þriðja ári með þeim 

afleiðingum að  hægjast færi á náminu. Þá sagði önnur stelpnanna: „Af 

hverju er maður að gera eitthvað sem manni finnst ekki skemmtilegt?” Þá 

svaraði annar strákurinn: „Tja, lífið er ekki bara dans á rósum.” 

Samræðurnar í rýnihópnum í kjölfarið vöktu margar spurningar í huga 

mínum. Mér fannst augljóst á svari stúlknanna að viðhorf þeirra til námsins 

væri mjög bundið áhuga og ánægju. Skilningur minn á orðum þeirra var sá 

að þær myndu alltaf reyna að finna sér nám sem uppfyllti þetta á einhvern 

hátt. Kannski ekki nákvæmlega þessa leið sem þær völdu núna en þá 

einhverja aðra álíka. Ef litið er til svara þessara stráka þá voru viðbrögð 

þeirra önnur. Svör þeirra drógu fram afstöðu sem mætti lýsa á þann veg að 

þeir „láti sig hafa það“ og fari í gegnum nám jafnvel án áhuga eða eins og 

einn strákurinn sagði: „það væri hægt að pína mig í gegnum það.“ Þetta 
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viðhorf strákanna í rýnihóp A sem mætti lýsa á þann veg að þeir „láti sig 

hafa það“ og fari í gegnum nám jafnvel án áhuga vakti áhuga minn á 

nemendum sem eru lengi að ljúka námi frá framhaldsskólum og fara jafnvel 

á milli nokkurra skóla. Ég hafði spjallað töluvert við tvo stráka á brautinni 

sem sögðu mér að þeir hefðu fallið úr bóknámsframhaldsskóla á þriðja ári. 

Þeir innrituðu sig á Nýsköpunar- og listabraut og voru mjög áhugasamir en 

virtust leggja misjafnlega mikið á sig og vinna þeirra var bundin áhuga á 

efninu. Það kom fram í máli annars þeirra að hann hefði mikinn áhuga á 

nýsköpun og frumkvöðlanámi. Hann er samt ákveðinn í að innrita sig á nýja 

námsleið í öðrum skóla og hinn nemandinn er að íhuga sama nám.  

4.1.1.5 Margir hafa verið í listnámi áður  

Gögn úr skoðanakönnun (3.-17. mars 2014) sýndu að meirihluti nemenda 

Nýsköpunar- og listabrautar er yngri en tuttugu ára og er stærsti hluti þeirra 

nýnemar (16 og 17 ára) en einnig eru nokkrir eldri nemendur.  Af þeim sem 

tóku þátt í könnuninni er þriðjungur strákar sem eru 18 ára og eldri, en það 

bendir til að stærra hlutfall stráka en stúlkna hafi verið í öðrum 

framhaldsskóla áður. Þetta er í samræmi við þá niðurstöðu að af þeim 29 

sem tóku þátt í könnuninni höfðu 13 eða 45% stundað listnám áður á 

framhaldsskólastigi. Þetta háa hlutfall bendir til þess að nær allir nemendur 

sem eru ekki nýnemar hafi tekið áfanga í listgreinum í öðrum 

framhaldsskóla. Þetta er áhugavert rannsóknarefni og ég velti fyrir mér 

hvort hluti nemenda brautarinnar séu nemendur sem hafa ekki fundið neitt 

sem þeir hafa verulegan áhuga á og flakka því á milli skóla. Þetta gæti bent 

til að einhverjir nemenda gætu verið leitandi, óákveðnir og því í 

brottfallshættu.   

4.1.1.6 Löngun til að vinna skapandi starf 

Í svörum þeirra nemenda sem nefndu kvikmyndagerð sem forsendu vals á 

Nýsköpunar- og listabraut kom orðið „langar“  oftast fram. Sem dæmi um 

þetta eru eftirfarandi orð nemenda:  „mig langar að vinna með kvikmyndir, 

t.d. að vera leikari … langar að starfa við eitthvað kvikmyndatengt í 

framtíðinni.“ Nemendur sem settu kvikmyndagerð á oddinn virðast nokkuð 

ákveðnir í vali sínu, samanber þessi orð nemenda um val sitt: „til að læra 

kvikmyndagerð, ákvað að byrja hérna.“ Svör flestra nemenda í rýnihóp voru 

á þann veg að val þeirra væri markvisst vegna námsins  á brautinni. 

Forsendur sem þeir nefndu fyrir vali sínu voru: „langar að læra það sem 

áhugi er á, áhugi á svona námi, áhugi á listum, vinna við eitthvað listatengt í 

framtíðinni.“ Einstök svör voru tengd greinum, t.d. áhugi á arkitektúr, 

grafískri hönnun, handverki og hönnun eða valið kom til vegna þess að ekki 

var áhugi á öðru námi. Hér eru ólík svör frá tveimur nemendum: „brautin 
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virtist mjög áhugaverð og falla undir mín áhugamál, síðan komst ég að því 

að þetta er vægast sagt frábær braut.“ Hinn nemandinn vitnaði til foreldris 

og að hafa valið brautina þess vegna: „... því mamma segir að ég sé 

listrænn“.  

4.1.1.7 Hvað segja foreldrar  

Undanfarna mánuði hef ég verið í sambandi við foreldra nemenda á 

fundum í gegnum tölvupósta og símtöl og þar af leiðandi einnig heyrt 

forsendur þeirra fyrir vali barna þeirra á braut. Foreldri eins nemanda sagði 

að þessi braut hefði komist næst löngun nemandans um nám sem tengdist 

kvikmyndum og tónlist. Framtíðarsýn hans og allur áhugi beindist að því 

markmiði að vinna á þessu sviði. Annað foreldri lýsti forsendum barns síns á 

þann hátt að eftir kynningu í öðrum skólum sem voru með listabraut og 

„þegar hún gekk inn í skólann og var búin að fara einn hring þá var það bara 

ákveðið.  Ég ætla að sækja um hér, sagði hún.“ Þegar ég spurði foreldra um 

hvað mætti bæta á brautinni kom fram það sjónarmið að það mætti auka 

samstarf við atvinnulífið og koma á meiri tengingu milli nema og starfandi 

listamanna.  

Það væri spennandi að athuga með að þau fengju að fylgjast 

með og aðstoða listamenn á sínu sviði; til dæmis við 

leikmyndagerð, í kvikmyndaiðnaði og í ýmsum öðrum greinum. 

Jafnvel hafa vinnusmiðjur á vorin. Að það væri ákveðin tenging 

þar og að fólki í atvinnulífinu væri líka kynnt deildin þannig að 

það gæti leitað þangað eftir hæfileikarikum krökkum, þó ekki 

væri nema til að aðstoða í smáum eða stærri tímabundnum 

verkefnum (tölvupóstur frá foreldri, maí 2014).  

Þegar ég spurði um atriði sem mætti laga nefndu nokkrir foreldrar 

slitróttar stundatöflur, það mætti hafa þær þéttari. Kostur 

námsbrautarinnar væri að hún gæfi nemendum sem áhuga hafa á þessum 

greinum tækifæri til að fá fullgilda menntun á því sviði. Foreldrar töldu 

markmið brautarinnar vera að þroska hæfileika krakkana í þessum greinum, 

efla þá sem einstaklinga og útskrifa þá sem vel samkeppnishæfa og færa. 

Það hefði mikið gildi að fá að læra það sem hugurinn stendur til. Flestir 

væru þar einmitt vegna listgreinanna, sem ekki eru kenndar annars staðar. 

Eitt foreldri lýsti sterkasta aflinu í námi á listabraut á þá leið að það væri 

skapandi aflið og að það væri geysilega mikilvægt að styðja einmitt við þann 

þátt. Ef vel er að verki staðið fengu krakkarnir útrás, hvatningu og farveg 
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fyrir skapandi eiginleika sína og næðu að virkja þá og efla. Móðir lýsti námi 

sonar á þessa leið: 

Ef ég tala fyrir mig og minn son sé ég að um leið og hann fær að 

,,gera“ hlutina, prófa og þreifa sig áfram einn og með öðrum er 

hann sáttur. Því fleiri tækifæri á verkefnum, því betra. Kennslan 

og uppsetningin er góð, frábærir kennarar gera námið 

spennandi. Vel er haldið utan um nemanda og hann er afar 

sáttur með deildina (tölvupóstur frá foreldri, maí 2014).  

Önnur móðir lýsti ánægju yfir stofnun brautarinnar í FÁ og taldi jákvætt 

fyrir nemendur og kennara að vera brautryðjendur, því þá gætu þeir mótað 

hana að einhverju leyti saman. Markmið brautarinnar væri að útskrifa góða 

listunnandi nemendur sem héldu áfram á sinni braut.    

4.1.1.8 Fjölbreytni í námsvali 

Eitt af markmiðum með þróun Nýsköpunar- og listabrautar 
Fjölbrautarskólans við Ármúla var að auka fjölbreytni í námsvali nemenda á 
framhaldsskólastiginu. Þetta svæði í miðju Reykjavíkur var ekki með neitt 
listnám á framhaldsskólastigi. Nemendur sem vildu listnám þurftu að leita í 
önnur hverfi, eins og Breiðholt eða Grafarvog, í önnur bæjarfélög eins og 
Garðabæ eða til sjálfstæðra stofnana eins og Myndlistaskóla Reykjavíkur. 
Fram kom í samtölum við nemendur að staðsetning þessarar nýju brautar 
hefur haft einhver áhrif á val og þá sérstaklega hjá nýnemum. Ég spurði 
nemendur hvort þeir hefðu kynnt sér brautir annarra skóla mikið eða lítið 
(sjá mynd 10).  Niðurstaðan var að aðeins tveir nemendur, eða 7 %, höfðu 
kynnt sér námsval annarra skóla mjög mikið en 34 % fremur mikið og 
jafnmargir hvorki mikið né lítið. En sá hópur sem hafði kynnt sér námsval 
fremur lítið, eða 14 %, og mjög lítið 10 % var fjórðungur nemenda. 
Stelpurnar í rýnihópnum höfðu skoðað aðra skóla og aðrar brautir og ein 
þeirra  sagði: „Ég hef alltaf vitað að ég vildi fara á listabraut þannig ég 
skoðaði ekkert mikið aðrar brautir …  ég fór líka að skoða FB ... en mér 
fannst þessi braut vera mest spennandi.” Önnur hafði einnig kynnt sér 
málin: „Sko, ég fór í FB, og fékk kynningu á listabrautinni þar … Svo ákvað ég 
bara að fara í FÁ því ég bý bara hérna rétt hjá og get labbað í skólann.“ „Leit 
á síðuna og ákvað bara að koma hingað,” sagði einn strákur ákveðinni 
röddu. Gögn úr rýniviðtölum A og B benda til þess að Nýsköpunar- og 
listabraut við FÁ hafi því á einhvern hátt uppfyllt þörf sem var til staðar. Það 
virðist því að þessi nýja leið, tveggja ára listabraut með hagnýta tengingu við 
atvinnulífið og staðsetning  hennar, hafi fyllt upp í tóm sem var á þessu 
svæði. 
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Viðbrögð nemenda við spurningunni hvort nemendur teldu nægjanlegt 

námsval í boði í framhaldsskólum komu mér á óvart, því yfir 50 % nemenda 

töldu það nægjanlegt og engum nemenda fannst það vera of lítið. Það hefur 

verið umræða í gangi um að auka fjölbreytni í námsvali í framhaldsskólum á 

Íslandi og það er stefna stjórnvalda að fjölga stuttum starfsbrautum 

(Menntamálaráðuneytið, 2014). Ég velti fyrir mér á hvaða forsendum 

nemendur  séu að meta fjölbreytni í námsvali á framhaldsskólastiginu, en 

þegar þegar bornar eru saman upplýsingar um þá nemendur sem töldu að 

námsval væri nægjanlegt og þeirra sem höfðu skoðað brautir annarra skóla 

kom í ljós samræmi. Þeir sem höfðu skoðað brautir annarra skóla töldu 

námsval nægjanlegt. Niðurstaða spurningakönnunar (3.-17. mars 2014) var 

að 70 % nemenda höfðu kynnt sér brautir annarra skóla fremur mikið eða 

hvorki mikið né lítið og 58 % þeirra fannst vera nægjanlegt eða fremur mikið 

námsval í boði. Þeir sem kynntu sér  brautir annarra skóla fremur lítið eða 

mjög lítið höfðu ekki ákveðna afstöðu til fjölbreytni í námsvali. En af þeim 

27% sem skoðuðu aðrar brautir mjög mikið, fremur mikið eða hvorki mikið 

né lítið fannst 10% námsframboð hvorki of mikið né of lítið en 17%  fannst 

það vera of lítið.  

4.1.1.9 Flestir nemendur telja sig hafa valið rétt   

Upplýsingar um skoðun nemenda á námsbrautarvali sínu eru mikilvægar í 

þessari rannsókn. Ég spurði nemendur þriggja tengdra spurninga í  

spurningakönnuninni (3.-17. mars 2014); í fyrsta lagi um ánægju þeirra með 

val sitt, í öðru lagi hvort þeir álitu sig vera á réttri námsbraut og svo í þriðja 

lagi hvort námið tengdist áhugasviði þeirra. Niðurstöður sýndu að 93 % 

nemenda voru mjög og fremur ánægð með að hafa valið þessa braut. Tveir 

nemendur, eða 7 %, voru hvorki ánægðir né ónægðir með brautina. Jafnhá 

Mynd 10. Hlutfall nemenda sem höfðu kynnt sér brautir annarra 
framhaldsskóla. Spurt var: Kynntir þú þér brautir annarra skóla 
mikið eða lítið? 
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prósenta nemenda taldi að námið tengdist áhugasviði þeirra og aðeins tveir, 

eða 7 %, töldu að svo væri ekki. Það virtist samræmi milli svara nemenda 

við þessum þremur spurningum.  

Sú niðurstaða að nemendur séu ánægðir með námsbrautarval sitt er 

jákvæð niðurstaða en þessi háa prósenta er ekki í samræmi við sumt annað 

í gögnum mínum. Skrifleg svör nemenda í spurningakönnuninni (3.-17. mars 

2014) þar sem þeir voru spurðir hvort þeir teldu sig vera á réttri námsbraut 

sýndi skýrari mynd og gagnrýnisraddir. Könnunin var send þeim 55 

nemendum sem skráðir voru á brautina og 22 svöruðu þessari spurningu. Af 

þeim voru 15 ánægðir, 5 voru í vafa og 2 óánægðir. Skrifleg svör sýndu 

ýmsar skoðanir og hér má sjá svör nemenda sem voru í vafa eða voru 

óánægðir: „Nei, mér finnst hún ekki henta mér út af kvikmyndagerðinni og 

tölvuhönnuninni. Mér fannst gaman að taka kvikmyndir í grunnskóla en það 

er bara svo öðruvísi hér.“ „Nei ekki alveg, mig langar nefnilega í fatahönnun 

og snyrtifræði núna.“ „Ég hef mikinn áhuga á grafískri hönnun, kannski ætti 

ég að vera á listabraut í öðrum skóla, annars er þetta fín braut sem grunnur 

fyrir listnám.“ „Ég er á réttri braut en hún er ekki með allt sem ég þarf.“ 

„Tja, já en ég er samt ekki nógu ánægð.“  

Flestir nemendur töldu sig vera á réttri námsbraut og eru ánægðir. Það 

styður skoðun mína að ánægja sé ekki eins afgerandi og hún virtist við 

fyrstu sýn að núna á vorönn 2014 eru tveir til þrír nemendur á brautinni  

ákveðnir í að skipta um skóla eða eru að íhuga að gera það. Fimm 

nemendur eru hættir á brautinni vegna persónulegra ástæðna og 

verkfallsáhrifa. Það má vera að umræddir nemendur sem eru að hætta eða 

eru hættir hafi ekki tekið þátt í skoðanakönnuninni.  

4.1.2 Uppfyllir námið væntingar nemenda og hvernig líður þeim?  

Í kennslu mínni í framhaldsskólum í nær þrjátíu ár hefur mér oft fundist 

breytingar ganga hægt, sérstaklega innan skóla sem hafa starfað lengi. Í ljósi 

slíkra vangaveltna langaði mig að athuga hvernig nemendur á Nýsköpunar- 

og listabraut upplifðu að vera á þessari nýju námsbraut innan skólans. Með 

spurningunni var ég var að velta fyrir mér hvort nemendur Nýsköpunar- og 

listabrautar væru sterkt afl sem hefðu sjálfsmynd og kraft til þess að búa til 

rými fyrir sig innan menningar og hefðar Fjölbrautaskólans við Ármúla. Ég 

hef verið þeirrar skoðunar að skoða beri samfélög eða vettvanga í samhengi 

við félagsfræðikenningar um hvernig menntakerfi og menningarlíf viðhaldi 

félagslegri mismunun í nútíma samfélögum. Mig langaði að skoða 

innanhússáhrif vegna brautarinnar og hvernig hún  gengi inn í menningu og 

hefðir skólans. Markmiðið var að fá fram viðhorf nemenda og hvort 
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námsbrautin væri eftirsóknarverður kostur meðal nemanda innan skólans. 

Það er óhætt að segja að það lofi góðu, hvernig  nemendur líta á sjálfa sig 

innan skólans verandi á þessari braut.  Niðurstöður úr spurningakönnuninni 

(3.-17. mars 2014) voru afgerandi og voru svör nemenda á þá lund að 23 af 

28, eða 82 % nemenda, svöruðu því til að það væri eftirsóknarverður kostur 

að vera á brautinni en 5 nemendur, eða 18 %, svöruðu því neitandi.  

4.1.2.1 Líðan nemenda í skólanum 

Hver skóli hefur sína menningu. Það er ekki auðvelt að henda reiður á 

skólamenningu því hún byggist á mörgum gildum, svo sem siðferði, trú, 

venjum, væntingum og viðmiðum. Það má kannski lýsa skólamenningu á 

þann veg að hún feli í sér andrúmsloft skólans og stjórn. Við útskrift 

Fjölbrautaskólans við Ármúla vorið 2014 fluttu ræður 25 ára stúdent og 

tveir stúdentar sem voru að útskrifast. Það kom fram í ræðum þeirra að þeir 

hefðu strax kunnað vel við sig þegar þeir komu í skólann. Hvernig tekið er á 

móti manni í nýju umhverfi og hvernig komið er fram við mann getur skipt 

sköpum um líðan og  framhald námsins. Í erindi skólameistara við útskriftina 

kom fram að það orð sem kæmi oftast upp í viðtölum við nemendur þegar  

þeir lýsa framkomu starfsmanna í skólanum væri orðið umburðarlyndi.    

Ég kannaði með viðhorfskönnun (sept. 2013) hvernig nemendur 

Nýsköpunar- listabrautar upplifðu það hvernig tekið var á móti þeim. Ég 

spurði einnig um námsaðstöðu og líðan í skólanum í sömu viðhorfskönnun 

(sept. 2013).  Allir nemendur töldu að það hefði verið tekið mjög vel eða 

fremur vel á móti þeim þegar þeir komu sem nýnemar inn á Nýsköpunar- og 

listabraut. Einnig leitaði ég eftir því hvernig nemendum brautarinnar liði í 

skólanum með spurningum í skoðanakönnun (3.-17. mars 2014).  

Niðurstaðan samkvæmt skoðanakönnun var að 22 af 28, eða 76 %, leið 

mjög vel eða fremur vel, en 7, eða 24 %, lýstu líðan sinni þannig að þeim liði 

hvorki vel né illa (sjá mynd 11).  
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Þegar nemendur lýsa líðan sinni og upplifun í upphafi náms síns þá er 

útkoma jákvæð en það er ekki eins góð niðurstaða þegar 24 % nemenda 

lýsa líðan sinni á þann hátt að þeim líði hvorki vel né illa.  Þegar upplýsingar 

um líðan voru bornar saman við upplýsingar um aldur og kyn kom í ljós að 

yngri nemendum líður betur en þeim eldri. Sá hópur sem líður hvorki vel né 

illa dreifist á kyn og aldur en sú dreifing gæti verið í samræmi við hópinn 

sjálfan.  Niðurstaða gefur vísbendingar um að það séu nemendur á 

brautinni sem mögulega er hægt að þjónusta svo að þeim líði betur. 

4.1.2.2 Kennsluaðstaða á brautinni 

Þegar mótun brautarinnar hófst leigði skólinn húsnæði í næsta húsi við 

hann. Vonir stóðu til að skólinn myndi halda því húsi og nýta undir 

listgreinar en  leigu á því húsnæði var hætt þegar nemendum skólans 

fækkaði.  Þegar kom að því að ákveðið var að skrá inn á Nýsköpunar- og 

listabraut var miðað við þá stofuaðstöðu sem var fyrir. Myndlist og síðar 

aðrar sjónlistir hafa verið kenndar í nær tuttugu ár. Kennslan byrjaði með 

einum áfanga en óx hratt og greinin hefur myndað stöðugt 

listgreinakjörsvið lengi, með einni og hálfri kennarastöðu. 

Myndlistarkennslan flæktist á milli kennslustofa og var kennd í sömu stofu 

og bóklegar greinar þangað til 2011. Hluti kennslu sjónlistagreina hefur 

verið í tölvustofum. Þá fékkst stór sérhæfð stofa og við það batnaði öll 

aðstaðan. Kvikmyndagerð hefur verið kennd í sjö ár í tölvustofu með 

tveimur tökuvélum. Mánuði eftir að brautin fór af stað lagði ég litla könnun 

fyrir nemendur og ein spurning í henni var um aðstöðu til námsins. Ég var 

hissa á hvað nemendur voru sáttir. Rýnihópurinn A. ræddi um aðstöðuna og 

hafði einn strákur í honum sterkar skoðanir á aðstöðu Nýsköpunar- og 

listabrautar. Hann var ánægður með myndlistarstofuna en sagði 

Mynd 11. Líðan í skólanum. Spurt var: Hvernig líður þér í skólanum? 
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kvikmyndaaðstöðuna ekki nægilega fyrir áframhaldandi þróun. Það væru 

margar tölvur í stofunni en aðeins tvær sem hægt er að nota. Hann sagði: 

„Það var keypt ný tökuvél og okkur strákunum fannst þetta vera nokkur 

viðburður … þegar við tókum á móti þessari vél“. Það kom fram hjá rýnihóp 

A. að nemendur vildu endurskipuleggja kvikmyndastofuna og fleygja gömlu 

tölvunum eða selja. Mér fannst merkilegt hvað nemendur sættu sig vel við 

það sem boðið var upp á en stofnun brautarinnar fylgdi ekkert 

aukafjármagn. Mat rýnihópsins sýndi skilning nemenda á aðstæðum og 

umburðarlyndi.   

4.1.2.3 Félagatengsl á brautinni 

Nemendur mínir í FÁ hafa oft talað um að félagatengsl mættu vera meiri og  

hafa nefnt að þeir þekki stundum ekki þá nemendur sem þeir eru með í 

áföngum. Ég kenndi í meira en áratug í menntaskóla með bekkjarkerfi og 

var einnig í félagsmálavinnu í sama skóla.  Í starfi mínu þar sá ég sterk 

félagatengsl ýmist vera til staðar eða myndast. Í FÁ hef ég séð félagatengsl 

og vinskap myndast hjá nemendum í gegnum þrjá til fjóra áfanga saman á 

listgreinakjörsviði. Í sumum tilfellum myndast félagatengsl í gegnum 

sameiginlegan áhuga á viðfangsefnum, s.s. Mangateikningum, Gothstíl og í 

áföngum eins og japönsku og í áföngum sem byggja á mikilli samvinnu, eins 

og frumkvöðlafræði og leiklist. Mér fannst forvitnilegt að skoða hvort 

nemendur Nýsköpunar- og listabrautar teldu sig mynda hóp innan skólans 

og vera félagar eða vinir. Á annarri námsönn nemenda á brautinni sá ég að 

þeir fóru að koma í lok tíma eða í frímínútum úr öðrum tímum til að hitta 

vini sína af brautinni. Einnig breyttust samskipti í hópnum smátt og smátt í 

þá átt að mér virtist meira bera á nánari samskiptum og galsa. Ég spurði 

nemendur um þetta og fékk mismunandi svör. Ég ákvað að skoða þetta í  

spurningakönnuninni (3.-17. mars 2014) og það kom í ljós að meiri hluti 

nemenda, eða 66 %, svöruðu að um væri að ræða vinatengsl og 

hópamyndun meðal nemenda Nýsköpunar- og listabrautar fyrir utan 

kennslustundir á brautinni, í öðrum tímum eða í félagslífi skólans, en 10, 

eða 34 %, svöruðu að svo væri ekki. Þessi útkoma var nokkuð í samræmi við 

tilfinningu mína og svörin eru staðfesting á að meirihluti nemenda aðlagast 

að einhverju leyti og myndar félagatengsl. Ef sá hópur sem taldi að það 

væru vinatengsl og hópamyndun á brautinni er borin saman við 

aldursamsetningu kemur í ljós að í honum er stærsti félagahópurinn, þ.e.a.s. 

yngstu nemendurnir eða 16 ára aldurshópurinn. Þetta gæti verið vísbending 

um að brautin myndi einhvers konar bekk og stuðli þannig að aðlögun 

nemenda. Þriðjungur nemenda er ósammála því að það séu vinatengsl og 

hópamyndun á brautinni. Því má bæta við að eitt foreldranna sem svaraði 
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viðhorfskönnun varðandi félagatengsl barns síns sagði það ekki hafa kvartað 

yfir neinu, nema að félagslífið væri ekki mikið í skólanum.  

Ég hafði einnig séð að nemendur leituðu hver til annars vegna 

sérþekkingar. Það lýsti sér á þann hátt að flinkur teiknari hjálpaði félaga 

með „storyboard“ teikningar fyrir kvikmyndaverkefni. Í rýnihóp A kom upp 

umræða um félagatengsl og það voru augljós félagatengsl milli strákanna í 

rýnihópnum í gegnum samvinnuverkefni þeirra í  kvikmyndagerð. Þegar ég 

spurði nemendur hvort þeir nytu aðstoðar hvers annars, eða lærðu  hvert af 

öðru, sagði einn strákur: „Algjörlega. Ég er með félaga og við erum að gera 

fjórða fréttaþáttinn saman … Ég er búinn að læra fullt frá honum og vona að 

hann sé búinn að læra eitthvað af mér.”  Félaginn játti því: „Allavega höfum 

við verið ótrúlega nánir á þessu tímabili. Maður þarf að líða hvorn annan. 

Auðvelt að líða félagann, toppmaður.” Félaginn tók undir ánægju með 

samstarfið. Stelpurnar í rýnihópnum voru ekki alveg á þessu.  „Veit ekki sko, 

er ekkert sérstaklega „close“ við neinn annan nemanda,“ fullyrti ein. 

Niðurstaða nemenda þegar þeir ræddu þetta í rýnihópnum var sú að 

kvikmyndavinna væri að mestu leyti samvinna. Þar væri unnið í hópum og 

skipt með sér hlutverkum á meðan upphafsáfangar í myndlist byggðust á 

einstaklingsverkefnum. Einn stákur útskýrði vinnubrögð sín og afstöðu í 

myndlistinni þannig: „Þú ert með þína sýn, þína hæfileika, þína sögu sem þú 

vilt setja á blað eða í bara hvaða form sem er.” 

4.1.3 Mat nemenda á eigin námi og gildi þess 

Það komu fram töluverðar breytingar með nýrri aðalnámskrá 2011 á 

áherslum hvað varðar tilgang og markmið menntunar. Þróun brautarinnar 

og upphaf í starfi má segja að slegið hafi í takt við nýja aðalnámskrá og 

innleiðingu hennar. Það var því vel við hæfi að skoða viðbrögð nemenda við 

spurningum sem byggja á menntastefnunni og hugtakinu, lykilhæfni og 

þeim viðmiðum sem lýsa þeirri þekkingu og leikni sem námið gerir 

nemendum kleift að tileinka sér. 

4.1.3.1 Sjálfstæði í vinnubrögðum  

Lykilhæfni tengist öllum námssviðum og snýr að hæfni í tjáningu og miðlun, 

skapandi og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og 

upplýsinga og ábyrgð á eigin námi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011). Þessi viðmið kalla á breytta kennsluhætti og ríma við orð Bruner um 

að markmið skólastarfs eigi að vera að hjálpa nemendum að taka ábyrgð á 

eigin gjörðum og hugsun (Bruner, 1996: 1-43). Það er ekki komin löng 

reynsla á brautina en ég ákvað að skoða hvernig nemendur mætu sjálfstæði 

sitt í vinnubrögðum en einn þáttur lykilhæfni er sjálfstæði og ábyrgð á eigin 
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námi. Ég spurði nemendur í  spurningakönnuninni (3.-17. mars 2014) hvort 

þeir teldu sig sýna mikið eða lítið sjálfstæði í vinnubrögðum á brautinni. 

Mikill meirihluti nemenda telur sig vera sjálfstæða í vinnubrögðum á 

brautinni, 14 % telur sig sýna mjög mikið sjálfstæði, 72 % töldu sig sýna 

fremur mikið sjálfstæði og 14 % töldu sig hvorki sýna mikið né lítið 

sjálfstæði og engin nemandi mat sjálfstæði sitt lítið eða mjög lítið (sjá mynd 

12). Þegar þessar upplýsingar um sjálfstæði í námi voru kyngreindar kom í 

ljós að stelpur völdu frekar sterkari lýsingu, eða mjög mikil, þegar að þær 

lýstu sjálfstæði í náminu á meðan strákar völdu næsta stig fyrir neðan, eða 

fremur mikil. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.2 Hæfniviðmið í námskrá 

Í hæfniviðmiðum aðalnámskrárinnar 2011 er fjallað um að nemandi geti 

greint og hagnýtt almenna þekkingu og færni með því að bera saman, finna 

samband, einfalda og draga ályktanir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Það gerir kröfu um að nemandi sýni 

ábyrgðartilfinningu, sjálfstraust og sjálfstæði í vinnubrögðum og geti  

ígrundað hlutina. Listkennsla og nýsköpunarmennt felur felur í sér áherslur, 

nálgun og ramma sem fellur vel að þeirri hugsun og grunnþáttum sem nýja 

námskráin leggur áherslu á með eflandi kennslufræði, sem ýtir undir hæfni 

nemenda til sköpunar, nýsköpunar og aðgerða (Svanborg R. Jónsdóttir, 

2013) og við forsendur náms á Nýsköpunar- og listabraut. Takmark 

brautarinnar hvað varðar menntun hlýtur að tengjast  sjálfstrausti, ánægju 

nemenda, sköpunargleði og framtakssemi. Ef nemendur ná valdi á 

yfirfærslu þekkingar, greina þarfir, leita lausna og nýta sér hugmyndir sínar 

á skapandi hátt í framkvæmd þá er markmiðunum náð að mínu mati. Það 

voru töluverðar pælingar hjá nemendunum í báðum rýnihópum um 

Mynd 12. Sjálfstæði í vinnubrögðum. Spurt var: Finnst þér þú sýna mikið eða lítið 
sjálfstæði í vinnubrögðum? 
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námsferlið og yfirfærslu þekkingar og þeir tjáðu sig á þá leið að þeir voru 

sammála um að þeim fannst þeir fara á kaf í viðfangsefnin og nýta 

þekkinguna svo á næsta stigi eða í annað. Lýsing eins stráksins á 

námsferlinu og yfirfærslu þekkingar var eftirfarandi:  

…stundum dettur maður algjörlega í þetta … að sjálfsögðu 

getur þú notað þessa þekkingu sem þú aflaðir þér. Það er bara 

ekki spurning … Núna ertu að læra á þetta, … læra hvernig við 

ætlum að framkvæma svona einfaldar hugmyndir… þegar það 

er búið að þróast, þá byrjum við að fara í flóknari og öðruvísi 

útfærslur, og þá ertu komin með nýsköpun. Fyrst þarftu svona 

að læra grunn, held ég, að einhverju … þegar þú ert kominn 

með grunninn þá er hægt að bæta. Og grunnurinn er kannski 

bara ein bein lína að svona einhverju “basic” dæmi, og síðan 

geturðu bætt við … ef þú ert með grunninn, … það gagnast þér 

ef þú vilt taka framhaldsnám … ef þú vilt fara í annars konar 

framhaldsnám en getur samt notað þessa grunnþekkingu … þá 

er það frábært.  

„Þetta er líka bara þroskandi nám. Við erum bara að gera nýja hluti og 

nýjar hugmyndir,“ sagði ein stúlkan. 

Niðurstöður skoðanakönnunar (3.-17. mars 2014) voru samhljóma 

rýnihópunum. Þar var mat nemenda að þeir töldu sig beita ígrundun í 

náminu, eða með öðrum orðum pæla í því sem þeir gera. 34 % nemenda 

töldu sig beita fremur mikilli ígrundun í náminu á nýsköpunarbraut, 52 % 

hvorki mikilli né lítilli, 14 % fremur lítilli og enginn mjög lítilli (sjá mynd 13).  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. Ígrundun nemenda í náminu. Spurt var: Telur þú þig beita mikilli 
eða lítilli almennri ígrundun í náminu (pæla í því sem þú gerir)? 
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4.1.3.3 Bera nemendur ábyrgð á námi sínu? 

Að taka ábyrgð á námi sínu er lykilhæfni til árangurs. Það er stórt skref að 

þroska ábyrgðartilfinningu, sjálfstraust og sjálfstæði í vinnubrögðum. Hluti 

af námsumhverfi nemenda í skólanum byggir á námsvefnum Moodle. Í 

flestum áföngum er kennsluáætlun, skipulag námsins, verkefni og skilahólf 

verkefna á námsvefnum og styður nám nemenda. Svör nemenda við 

spurningum um notkun nemenda á Moodle í skoðanakönnuninni (3.-17. 

mars 2014) benda til að nemendur séu alls ekki að nýta þennan 

námsstuðning sem skyldi. Spurt var: Notar þú námsvefinn Moodle? Aðeins 

20 % notuðu vefinn daglega, þar af 3 % oft á dag og 38 % annan hvern dag. 

Það er ekki gott að 10 % nemenda notuðu námsvefinn einu sinni í viku  en 

alvarlegt mál þegar  einn þriðji, eða 31 %, notar hann sjaldnar en einu sinni í 

viku (sjá mynd 14). Þetta er slæmt vegna þess að vinna nemenda hefur 

færst mikið yfir í rafrænt umhverfi. Sú þróun hefur gerst ekki síst vegna 

hagkvæmis- og umhverfissjónarmiða. Á Moodle hafa nemendur yfirsýn yfir 

námsgögn, fyrirlestra og verkefni og geta nálgast efnið hvar og hvenær sem 

er og skilað vinnu sinni þar í skilahólf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Þessi niðurstaða bendir til að 30 – 40 % nemenda séu ekki að skila   
verkefnum í náminu því stór hluti verkefnaskila í mörgum áföngum fer fram 
á Moodle. Það verður að hafa þann fyrirvara á niðurstöðunni að það eru 
ekki allir áfangar virkir í Moodle. Það gæti hugsast að einhver kennari 
einhvers nemenda í þessu úrtaki noti Moodle lítið eða nánast ekkert. Önnur 
skýring getur verið að hluti nemenda kunni hreinlega ekki á Moodle. 

Þessar upplýsingar gefa mikilvæga vitneskju um námshætti nemenda. 
Niðurstaðan er vísbending um að það verður að laga og breyta 
kennsluháttum í þá átt að ekki verði vafi á færni nemenda við að nýta sér 
þetta hjálpartæki í náminu. Ég átti samtal við einn nemanda síðastliðið 

Mynd 14. Notkun nemenda á Moodle. Spurt var: Notar þú námsvefinn 
Moodle? 
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haust. Viðkomandi nemandi tók marga  áfanga hjá mér og skilaði öllum 
verkefnum jafnóðum og stóð sig afar vel. Ég spurði hann hvort hann hefði 
alltaf verið svona skipulagður. Hann fór að hlæja og sagði að í upphafi 
framhaldsskólans hefði hann verið óagaður og skilað seint og illa öllum 
verkefnum. Námsárangur hans var eftir því. Honum varð ljóst að þetta gengi 
ekki og hann tók meðvitaða ákvörðun um að breyta þessu. Námsárangur 
hans breyttist og varð mjög góður og hann fékk verðlaun við útskrift fyrir 
afar góðan árangur í listgreinum. Mér fannst athyglisvert hvernig hann lýsti 
ákvörðun sinni. Þessi lýsing er í anda Jeromes S. Bruner (1996) sem sagði að 
markmið skólastarfs væri að hjálpa nemendum að taka ábyrgð á eigin 
gjörðum og hugsunum. Þeir eigi að skoða hug sinn og átta sig á hverjir þeir 
eru og hvað þeir eru að hugsa og byrja að hugsa á sjálfstæðan og 
gagnrýninn hátt. Ein leið til þess er að láta nemendur skipuleggja eigið nám 
út frá eigin forsendum. Það er hlutverk kennara að hjálpa nemendum með 
þessa þróun og gera þá meðvitaða um hugsun sína. Ég hef ekki oft rekist á 
nemendur sem lýsa breytingum á eigin námsferli á jafn meðvitaðan hátt og 
þessi nemandi gerði.  

Könnun á verkefnaskilum nemenda Nýsköpunar- og listabrautar í 
skoðanakönnuninni (3.-17. mars 2014) leiddi í ljós að minni hluti nemenda, 
eða 41 %, skilar öllum  verkefnum jafnóðum en 59 % nemenda gera það 
ekki.  Ef þessi niðurstaða er skoðuð í samhengi við það hvernig nemendur 
meta námskröfur í sömu skoðanakönnun (3.-17. mars 2014) þá er ekki 
samræmi þar á milli. Þessi 59 % sem skila ekki verkefnum á réttum tíma 
gera það ekki  vegna þess að námskröfurnar séu of miklar, því samkvæmt 
niðurstöðu könnunarinnar telur enginn nemandi námskröfurnar mjög 
miklar en 21 % þeirra segja námskröfurnar fremur miklar. Flestir nemendur, 
eða 69 %, telja námskröfurnar hæfilegar eða í meðallagi. Aðeins 10 % 
nemenda mat námskröfur fremur litlar en enginn þeirra taldi 
námskröfurnar mjög litlar (sjá mynd 15).  

 

 

 

 

 

  

Mynd 15. Mat nemenda á námskröfum á brautinni. Spurt var: Telur þú að 
námskröfurnar séu of þungar eða of léttar? 
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4.1.3.4 Samræmi milli þess sem boðað er og þess sem gert er  

Til þess að samræmi verði á milli markmiða Nýsköpunar- og listabrautar FÁ, 

hugmyndafræði nýrrar námskrár og grunnþátta hennar verður öll nálgun 

við nemendur, samskipti og  kennsluhættir að taka mið af þeirri 

hugmyndafræði. Þetta er í takt við mínar skoðanir á kennslu, ekki síst þessi 

lýðræðislega nálgun með virkri þátttöku nemenda í breytingaferli.  Annar 

meginþráður rannsóknarinnar byggir á viðhorfum nemenda til námsins og 

því var mikilvægt að spyrja nemendur hvernig Nýsköpunar- og listabraut 

uppfyllti væntingar þeirra, heyra hvaða gildi námið á brautinni hafi fyrir þá 

og hverju þeir vilja breyta. Mér þótti einnig mikilvægt að leita til foreldra til 

að heyra viðhorf þeirra til náms barna þeirra á Nýsköpunar- og listabraut. Í  

því má draga fram umræðu um að kennarinn geti ekki verið eini 

sérfræðingurinn í skólastofunni og vísað til spurningar Fullan (1991) um 

hvað myndi gerast ef nemendur væru teknir eins og skoðun þeirra skipti 

einhverju máli (Kane og Chimwayange, 2014).  

4.1.4 Væntingar til námsins 

Nemendur koma í skólann hver á sínum forsendum og eru þá með 

mismunandi væntingar til námsins. Fram hefur komið að töluverð 

aldursbreidd er í hópnum (nemendur eru á aldrinum 16-39 ára) og þar af 

leiðandi eru nemendur með ólíka reynslu að baki. Báðir rýnihópar ræddu 

um væntingar til námsins og brautarinnar en einnig höfðu foreldrar tjáð 

sjónarmið sín um væntingar barna þeirra til námsins. Einn nemandinn sem 

var í rýnihóp A ákvað að hætta í hefðbundnum bóknáms menntaskóla og 

velja nýsköpunar- og listabraut. Hann er með það markmið að fara í ákveðið 

nám innan leikhússins. Svona lýsti hann ákvörðun sinni:  

Ég hugsaði með mér að svona venjulegt „vera alltaf bundinn 

við bókina”-nám er ekkert endilega allra nemanda og hefur 

aldrei verið þannig. Þannig að ég ákvað að flytja mig hingað … 

ég bar ekkert sérstaklega miklar væntingar til þessarar brautar, 

en eftir að ég hóf nám mitt hér til þess að læra … á 

kvikmyndalínu, … læra grunninn þar þótt ég muni kannski ekki 

fara í framhaldsnám, og … og svo bauðst líka myndlistin … mér 

til boða, og að læra um grunnliti og að blanda litum og skapa 

og annað. Mér finnst þetta bara heljarinnar góð braut miðað 

við að þetta er fyrsta árið hennar. Mér finnst þetta bara 

virkilega takast vel. 
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Það fóru af stað umræður um brautina og það var greinilegt að það voru 

ekki allir nemendur meðvitaðir um að þetta væri fyrsta starfsár hennar og 

voru hissa á því. Þeim fannst áfangar og kennslan ekki bera það með sér. Ein 

stúlkan spurði hissa: „Er þetta fyrsta árið?” Strákur tók undir þetta og sagði: 

„Miðað við að þetta er fyrsta árið finnst mér þetta alveg frábær braut og ég 

hlakka til að sjá hvernig þróunin mun verða.” Stúlkan: „Ég tók ekkert eftir 

því, mér fannst þetta vera eitthvað svo „natural” hjá ykkur. Rosa vel gert.” 

Þessi orð nemenda lýsa því að þetta fyrsta starfsár brautarinnar hefði 

staðist væntingar þessara nemenda í rýnihóp A. 

Það var einnig nokkuð áberandi stolt hjá nemendum í rýnihóp A yfir því 

að vera á brautinni og lýsandi dæmi um það eru orð stráksins þegar hann 

sagði í rýnihópnum: „Þegar ég er spurður: Hvað ertu að læra? Þá er svarið 

alltaf: Ég er á nýsköpunar- og listabraut í Fjölbraut við Ármúla.” Stúlkan tók 

undir þetta og sagði: „Ég segi það líka, Nýsköpunar- og listabraut.”   

Strákurinn: „Þetta er flott braut, maður á að vera stoltur að vera nemandi á 

henni. Og flottir kennarar.” Annar strákur sem hafði haldið sig til hlés átti 

síðustu orðin: „Ég segi það sama. Rosa flott.” Jákvæð niðurstaða 

skoðanakönnunar (3.-17. mars 2014) styður í heildina það sjónarmið 

nemenda í rýnihóp A. að brautin hefur ekki valdið nemendum vonbrigðum.   

Meðal þess sem foreldrar sögðu var að væntingarnar hefðu verið 

nokkrar og að námið komi til móts við marga þætti þeirra „…kennslan og 

uppsetningin er góð … frábærir kennarar gera námið spennandi … vel væri 

haldið utan um nemendur … nemendur sáttir … meðan hún er ánægð er ég 

ánægð.“ Það má taka það fram að það hefur verið lagt fjármagn til þess 

uppbyggingarstarfs að halda vel utan um nýnema í skólanum, sem er meðal 

annars fólgið í meiri samskiptum við foreldra. Eitt foreldi sagði að hennar 

barn hefði ekki haft neinar sérstakar væntingar um námið fyrirfram annað 

en að kynnast nýjum krökkum á nýjum stað og eignast nýja vini og svo 

vonandi útskrifast sem stúdent eftir fjögur ár og að námið hefði staðist 

væntingar.  
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Nemendur sem tóku þátt í skoðanakönnuninni (3.-17. mars 2014) voru 

ekki alveg jafn hástemmdir í skoðunum sínum og nemendur rýnihópsins 

þegar þeir svöruðu spurningunni: Að hvaða marki uppfyllir námið væntingar 

þínar? Það voru 21 % sem svöruðu að námið uppfyllti væntingar mjög vel, 

45 % sögðu námið uppfylla væntingar fremur vel en 24 % nemenda sögðu 

hvorki vel né illa. Það var greinilegt að 10 % nemenda voru ekki mjög sátt, 

því námið uppfyllti væntingar þeirra fremur illa. Enginn nemandi svaraði 

spurningunni í versta valmöguleika, þ.e. að námið uppfyllti væntingar mjög 

illa (sjá mynd 16).  

Í niðurstöðum gagna frá nemendum og foreldrum kemur fram að 

brautin stenst væntingar að mestu leyti og flestir lýsa ánægju með hana. 

Það er ánægjulegt að  nemendum fannst brautin vel mótuð strax frá 

upphafi og þeir upplifðu ekki byrjendabrag.  Ánægjulegasti hluti 

samræðunnar var að heyra um stolt nemenda yfir því að vera á Nýsköpunar 

og listabraut.  

4.1.4.1 Raddir nemenda   

Þrátt fyrir að hugmyndir um nemendur sem virka þátttakendur í eigin námi 

séu ekki nýjar af nálinni (Svanborg R. Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson, 

Gunnar E. Finnbogason og Jóhanna Karlsdóttir, 2013) og orðið sé skýrara 

hvað þyrfti að gera, hefur að mati Fullan (1991) allt of lítið gerst í því að 

auka þátt nemenda að breytingaferli eða mótun skólastarfs. Árangursríkt 

nám felst í því að hrífa með hjarta og hug nemenda (Fullan, 1991). Ef mótun 

brautarinnar og breytingastarf innan skólans á að heppnast er nauðsynlegt 

að nemendur taki þátt í þróunarvinnu Nýsköpunar- og listabrautar. 

Einn liður þessarar rannsóknar var könnun hjá nemendum á því hvaða 

námsgreinar þeir teldu vanta í kjarna námsbrautar. Það var gert með 

spurningu í skoðanakönnun (3.-17. mars 2014) og samræðu í rýnihóp A. 

Mynd 16. Væntingar til námsins. Spurt var: Að hvaða marki uppfyllir námið 
væntingar þínar? 
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Tveir þriðju nemenda voru sáttir við námsframboð í kjarna eða komu ekki 

með nýjar hugmyndir en  margvíslegar tillögur komu frá níu nemendum. Í 

hugmyndum nemenda var grafísk hönnun nefnd af nokkrum, forritun, ýmis 

konar textílvinna og var það rökstutt með mikilvægi hjá stórum hóp 

almennings bæði sem hönnun, atvinna og áhugamál. Ein uppástungan var 

leiklist fyrir kvikmyndir.  Að það væri a.m.k. einn þannig áfangi á brautinni. 

Nemendur rökstuddu óskir um fleiri myndlistaráfanga með þörf á listrænni 

þjálfun og bentu m.a. á teiknimyndagerð. Einnig komu hugmyndir um efni 

tengt  kvikmyndum, s.s. sögu kvikmynda og sálfræði, og svo var nefnd 

tónlist, t.d. raftónlistarkennsla. Rýnihópur A ræddi um áfanga og þróun 

námsins og það komu fram frumlegar hugmyndir í hópnum, s.s. 

líkamsmálun, óperuheimspeki, öflug leikhússkennsla og svo hefðbundnari 

áfangar eins og fatahönnun og leiklist. Einn strákur orðaði þetta þannig: 

„Sko, ég er svo ógeðslega mikið fyrir fatahönnun, mér finnst gaman að búa 

til.” „Ég er sammála þessu með leiklistina,” sagði annar strákur sem hafði 

komið seint á rýnifundinn. Enn einn strákur útskýrði sína skoðun á leiklist og 

sagði: „Ég held að leiklist sé eitt mannlegasta nám sem þú getur farið í.” 

„Það er alltaf skemmtilegt,” greip stelpa inní .„Það er líka svo mannlegt … Af 

hverju er ekki allt til í þessum skóla?” spurði strákurinn aftur.  

Ef dregin eru fram helstu atriði í gögnum, s.s. skoðanakönnun (3.-17. 

mars 2014), samræður beggja rýnihópa A og B,og viðtöl við nemendur og 

foreldra  virðist niðurstaðan vera á þá leið að flestir nemendur eru nokkuð 

sáttir við námsbrautina, en það komu frá nemendum tillögur sem gætu 

bætt brautina, s.s. með fatahönnun og vinna með þrykk og ull. Þessir 

áfangar gætu stuðlað að meiri breidd í tæknilegri kennslu í verklegum 

áföngum. Nemendur komu einnig með tillögur sem gætu aukið dýpt í 

myndlistar- og kvikmyndakennslu og þar nefndu þeir teiknimyndagerð, fleiri 

myndlistaráfanga, sögu kvikmynda, sálfræði og raftónlist.  

4.1.5 Gildi náms á Nýsköpunar- og listabraut og stefna nemenda 

Nám á nýsköpunar- og listabraut var mótað með það markmið að veita 

nemendum góða og almenna undirstöðu í listum og nýsköpun og tengingu 

við ýmsa þætti samfélagsins. Námið er skipulagt sem fjögurra anna lista- og 

starfsnám. Á fyrstu önn er almennt undirstöðunám þar sem nemendur fá 

innsýn í helstu greinar lista og listasögu. Síðan velja þeir tiltekna línu, 

annaðhvort í listum, hönnun og nýsköpun eða kvikmyndagerð. Að námi 

loknu útskrifast nemendur með framhaldsskólapróf sem veitir 

starfsmöguleika í viðkomandi listgreinum. Einnig er hægt að taka 

viðbótarnám til stúdentsprófs. Tveir þriðju þeirra tuttugu og níu nemenda 
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sem tóku þátt í skoðanakönnuninni (3.-17. mars 2014) svöruðu þeirri 

spurningu á hvaða forsendum þeir byggðu mat sitt á gildi námsins. Tveir 

nemenda voru með mjög skýra sýn á gildi námsins sem hagnýtan 

undirbúning ákveðinnar greinar og svöruðu skriflega í skoðanakönnuninni 

(3.-14.mars 2014): „Mikið gildi, þar sem ég ætla í kvikmyndagerð úti þá er 

gott að fá grunninn hér á landi … kvikmyndagerðin gefur því gildi.” Aðrir 

nemendur sem tiltóku áframhaldandi nám voru með víðari skýringu á gildi 

námsins eins og:  „Mikið gildi, leiðir að því hvað ég vill gera í framtíðinni … 

Hún gefur mér grunn fyrir háskólanám … Gefur mér mikið gildi að fá 

tækifæri til að mennta mig á þessari braut þar sem þetta er algjörlega 

áhugasviðið mitt. … Mjög mikið af því að ég held að þetta skipti einhverju 

máli fyrir framtíðina … Það að býr mig undir betra nám og gerir mig að betri 

listamanni.”  

Nemendur tengdu gildi námsins við sjálfseflingu og nefndu því til 
stuðnings: „það er góður grunnur til að auka hugmyndaflugið … hjálpar við 
að bæta listræna og skapandi möguleika mína.“ Nemendur nefndu einnig 
dæmi eins og; „reynsla … ánægja … áhuga … skemmtun.“ Einn nemandi sá 
mikið gildi í náminu vegna uppruna síns; …“ég kem úr listafjölskyldu.“ 
Niðurstaðan er að flestir sögðu námið hafa mikið gildi fyrir sig og tengdu 
flestir gildi námsins grunni fyrir áframhaldandi nám, reynslu og styrkingu 
vegna framtíðarmarkmiða. Aðeins einn nemandi af tuttugu og níu sá lítil 
gildi í náminu, því hann taldi sig  ekki eiga eftir að vinna við neitt tengt því í 
framtíðinni. 

4.1.5.1 Flestir nemendur stefna í listnám 

Niðurstaða þeirrar spurningar hvert nemendur stefna bendir til að flestir 

þeirra ætli sér að fara í listnám. Stór hluti, eða níu af tuttugu og níu, eru 

með það markmið að ljúka stúdentsprófi og ætla flestir að fara í meira 

listnám. Þeir sem ætla ekki að klára stúdentinn og eru ekki ákveðnir í 

listnámi horfa til vinnumarkaðarins eða annars náms. Þar af nefndi einn 

nám tengt ferðaþjónustu og annar kvikmyndagerð. Myndlistarskólinn í 

Reykjavík býður uppá mjög markvisst listnám á stúdentsbraut fyrir 

nemendur sem ætla sér í listnám og einn nemandi stefnir þangað í haust til 

að klárar stúdentinn þar. Sjö nemendur sögðu að þeir stefndu í listnám og 

fjórir af þeim nefndu Listaháskóla Íslands. Tveir nemendur sögðust ætla að 

komast í kvikmyndagerð en nefndu ekkert frekara nám tengt þeirri 

ákvörðun. Tveir nemendur nefndu nám erlendis, annars vegar nám í 

Danmörku en ekki var tiltekið hvers konar nám, og svo hins vegar 

leikaranám. Einn nemandi hafði það markmið að framleiða, skrifa og teikna 

eigin teiknimyndir með eigin framtíðarteymi.  Þrír voru óákveðnir með hvert 
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þeir stefna og einn nemandi nefndi bara „annað“ en sagði ekkert meira um 

það.  

4.1.6 Hvernig kemur nýsköpun fram á brautinni? 

Ég velti fyrir mér hvort hugtakið nýsköpun sé orðagjálfur eða raunveruleiki 

fyrir nemendur á Nýsköpunar- og listabraut FÁ. Þar sem verið er að móta 

nýja námsleið er mikilvægt að leita svara hjá nemendum um hvernig 

nýsköpunin  komi fram á brautinni að þeirra mati. Skoðanakönnunin (3.-17. 

mars 2014) tekur á yfirborði þessarar umræðu. Meðal opinna spurninga í 

henni var spurt hvernig nýsköpun komi fram á brautinni. Alls svöruðu 18 af 

29 nemendum þeirri spurningu. Svör 16 nemenda voru jákvæð en tvö svör 

voru óljós. Helmingur nemenda svaraði að nýsköpun kæmi almennt vel eða 

mjög vel fram í námi á brautinni en lýstu því ekkert nánar. Fjórir nemendur 

tengdu nýsköpun á brautinni við áfangann Nýsköpun, NÝS 103, og einn af 

þeim nefndi einnig verkefni á brautinni. Þeir nemendur sem skilgreindu 

betur hvernig nýsköpun kæmi almennt fram á brautinni  gerðu það með 

svörum eins og þessum: „Þú ert alltaf að skapa eitthvað nýtt hvort það sem 

það í tölvu, málverk eða kvikmynd“, „maður þarf bara að hugsa og þjálfa 

heilann, maður kemur sjálfum sér á óvart,“ „það reynt að opna hugann á 

manni fyrir því að gera nýja hluti … þótt þeir séu asnalegir,“  „prufa að skapa 

nýsköpun eins og hún er í dag.”  Þeir þrír nemendur sem tóku þátt í 

rýnifundi B, en á honum var nýsköpun  skoðuð sérstaklega, svöruðu einnig 

þessari spurningu og voru þeir sammála um að þeir greindu líka 

hugmyndafræði nýsköpunarmenntar almennt á brautinni. Þeir gengu lengra 

og skilgreindu hvar og hvernig þessi þráður liggur almennt gegnum námið. 

Nemendur lýstu hvernig hugmyndafræði nýsköpunar væri í öllum áföngum 

brautarinnar og þeir töluðu um tengingu hugmynda þeirra og verka við 

hagnýta hugsun, áhuga og nálgun þeirra við viðfangsefnin. Dæmi um 

lýsingar nemanda eru þessi orð  stráks: „í öllum þessum áföngum … í 

ljósmyndun og myndlist … í listasögu … er svona saga nýsköpunar. Finnst 

þetta koma fram í öllum þessum fögum.” Stelpa tók undir þetta og sagði: 

„Já, það er náttúrulega nýsköpun í þessu öllu … ég er sammála því, en 

kannski ekki hagnýt nýsköpun … en jú, svo er kannski hægt að útfæra, til 

dæmis ljósmynd, gera hana hagnýta einhvers staðar.”  Annar strákur sagði: 

„Já, ég er sammála þessu. Þú getur alltaf grætt einhvern pening. Þú getur 

alltaf gert eitthvað hagnýtt.” 

Ef skoðað er vægi áfanga á brautinni þá sýnir skoðanakönnunin (3.-17. 

mars 2014) að nýsköpun skorar hátt í vali nemenda og það kemur fram að 

nemendur líta á nýsköpunarmennt sem mikilvægan þátt í náminu (sjá töflu 
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2 og mynd 17). Til þess að skoða þetta mat nemenda á forgangsröðun 

kennslugreina á brautinni voru nemendur beðnir um að merkja við þrjár 

námsgreinar eftir mikilvægi frá 1-3 í skoðanakönnun (3.-17. mars 2014).  

 

Tafla 2 Mikilvægi greina að mati nemenda 

 

 

 

Kvikmyndagerð er á kvikmyndalínu en hinar greinarnar á myndlistar-, 

hönnunar- og nýsköpunarlínu. Nemendur geta valið áfanga af báðum línum. 

Það er mat mitt eftir eftir að hafa hlustað á samræður í rýnihóp B að 

hugmyndafræði nýsköpunarmenntar höfðar til nemenda brautarinnar. Það 

kemur fram í rökum þeirra þegar að þeir sjá og greina hugmyndafræðina  í 

námi sínu og þeir tengja námið við samfélagsbreytingar. Það mætti velta því 

fyrir sér á tveimur forsendum: Annars vegar hvort þessir tilteknu nemendur 

séu svona glöggir og á brautinni vegna áhuga síns á nýsköpun eða hins 

vegar hvort þessi hugsunarháttur sé almennur og tilkominn vegna þess að 

Mynd 17. Val nemenda sýnt í prósentum. Spurt var: Merktu við 
þær þrjár námsgreinar sem þú telur skipta mestu máli í 
náminu. Merktu við eftir mikilvægi frá 1-3  
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ungt fólk hefur upplifað mikla grósku í skapandi greinum, s.s. hönnun og 

kvikmyndagerð síðustu ára í umhverfinu (Mennta- og menningar–

málaráðuneytið og Iðnaðarráðuneytið, 2011, Ágúst Einarsson, 2012). 

Sennilega eru forsendur nemenda og þekking mismikil. Ein stúlka í rýnihópi 

B tjáði sig um sínar forsendur og sagði: „Veistu, ég held að ég endaði hérna 

af því að ég hugsa svoleiðis.“ 

4.1.6.1 Skilningur nemenda á ferlinu og námi í nýsköpun til eigin eflingar 

Mat mitt eftir að hafa að hafa greint gögn úr samræðum rýnihóps B og svör 

nemenda við spurningum úr skoðanakönnun (3.-17. mars 2014) er að 

nemendur hafi allgóðan skilning á forsendum og gildi nýsköpunarmenntar 

til eigin eflingar. Þeir þekktu umræðu í þjóðfélaginu „um frumkvöðla og 
nýsköpun og eitthvað svoleiðis,“ eins og eins ein stúlka í rýnihópnum  lýsti 

henni. Nemendur völdu grunnáfanga í nýsköpun fyrst og fremst vegna 

sköpunarþáttarins. Lýsingar nemenda bera með sér ánægju með að læra 

vinnuferlið og þeir virðast óhræddir við nýjar leiðir og tilraunir. „Er maður 

ekki bara að læra að vinna skipulega? Þú veist, að búa til svona hugmyndir, 

því það verður svo mikill sprettur í hausnum þínum. Með svona hugkort og 

svoleiðis,“ sagði ein stúlka í samræðu rýnihóps B. Gildi hugmyndavinnu og 

örvun ímyndunaraflsins kom skýrt fram, en á sama tíma vissu nemendur 

samt vel  um hagnýtingu námsins og tilgreindu möguleika á því. Strákur í 

rýnihóp B lýsti þessu á eftirfarandi hátt: „Jájá, það hefur alveg eitthvað 
gerst, að manni dettur eitthvað í hug … kannski líka að maður virðir 
hugmyndir sínar meira, geta verið verðmætar … bara dettur eitthvað í 
hug og maður getur búið til eitthvað stórt.“  

Fram kemur hjá nemendum rýnihóps B að markaðssetning er ekki eins 

mikilvæg í upphafi námsins því það þyrfti að vera komin einhver hugmynd 

sem hægt væri að selja. Til dæmis sagðist einn strákur: „pæla svona í hvað 

þarf að vera í hlutnum en ég er ekki að hugsa hvort það fari á markaðinn 

eða neitt svoleiðis.” 

Töluverðar umræður voru í rýnihóp B um þróun hugmynda og það kom í 

ljós mikil ánægja nemenda með aðferðir sem þeir lærðu við 

hugmyndavinnuna og þeir lýstu af skilningi hvernig þeir unnu með 

hugmyndir sínar í ferlinu. Stúlka í rýnihóp B sagði þá upplifun að fara í 

gegnum svona ferli kenndi manni að hugsa öðruvísi. Lýsingar nemenda á 

ferlinu voru á þá leið að þeir veltu fyrir sér hvað vantaði og svo komu 

hugmyndir í kjölfarið og einn lýsti ferlinu sem keðjuverkandi. „Það er jafnvel 

lagt upp með eitthvað ákveðið og svo breyttist hugmyndin í annað.” Þessi 

lýsing nemendans rímar við ferli nýsköpunarmenntar: þörf, þróunarferli 
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hugmynda og afurð. Dæmi um skilgreiningar þeirra og lýsingar á ferlinu 

voru:  

Stúlka:„ Er maður ekki bara að læra að vinna skipulega? Þú 

veist, að búa til svona hugmyndir, því það verður svo mikill 

sprettur í hausnum þínum.”  

Strákur:„Það sem við höfum verið að gera er að ýta undir að 

við getum improvisað…”  

Stúlka: „Ótrúlega mikið sem maður er að læra, svona með 

hugkortin og svoleiðis. Sem maður er að sækjast svolítið eftir ef 

maður er að fara af stað með eitthvað.“  

Strákur: „Já, eins og þarna hugkortið, ég get notað það í öðru 

...Líka bara svona hugsunarferlið.”  

Nemendur í rýnihópi  B voru allir sammála um að þeir gátu yfirfært 

þennan skilning og þá þekkingu á vinnuferlum og aðferðum sem þeir fóru í 

gegnum yfir á annað nám. Nemendur töldu að þeir hugsuðu meira um 

hvernig hlutir eru búnir til eftir þessa reynslu í áfanganum og veltu fyrir sér 

af hverju þeir væru svona. Einn nemandi nálgaðist þetta öðruvísi og taldi að 

af því að hann hugsaði á þann hátt hafi hann valið þetta nám. Nemendur 

lýstu því að þeir virtu hugmyndir sínar betur eftir þessa reynslu af 

vinnuferlinu. Einn strákurinn sagði: „Manni dettur eitthvað í hug … virðir 

hugmyndir sínar meira, geta verið verðmætar … og maður getur búið til 

eitthvað stórt.” Þetta er í samræmi við orð Rósu Gunnarsdóttur á námskeiði 

í nýsköpunarmennt fyrir framhaldsskólakennara í febrúar 2013 þegar hún 

sagði; „Þegar maður hefur sigrað einu sinni með því að koma hugmynd sinni 

á leiðarenda verður til sterkari einstaklingur sem er líklegri til að koma með 

sterkari hugmyndir í kjölfarið. “ 

4.1.6.2 Skilningur nemenda á hagnýtingu námsins 

Hagnýting er mikilvægur hluti nýsköpunar og áhugavert að skoða viðhorf 

nemenda Nýsköpunar- og listabrautar til námsins í því ljósi. Í ljós kom að 

nemendur í rýnihópnum vissu mjög vel um umræðuna í þjóðfélaginu um 

frumkvöðla og nýsköpun. Sjónvarpsþátturinn „Landinn“ hafði í einhverjum 

tilfellum vakið athygli þeirra vegna umfjöllunar um nýsköpun. Það er 

eftirsóknarvert að hagnýta eigin hugmyndir, að búa eitthvað til og selja. Í 

rýnihópsviðtali komu þessar skoðanir fram: Strákur sá marga möguleika og 

sagði:   
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Þú getur alltaf grætt einhvern pening … gert eitthvað hagnýtt … 

þú ert að gera vídeó og endað í kvikmyndagerð, eða 

ljósmyndað og orðið ljósmyndari ... vöruhönnun er með mikla 

hagnýtingu ekki satt?  

Annar nemandi orðaði þetta svona: „Já. Og þetta er náttúrulega bara 

framtíðin.” 

Þessir nemendur höfðu ákveðnar skoðanir varðandi gildi 

hugmyndavinnu. Einn nemandi hafði verið í frumkvöðlafræði byggðri á 

viðskiptafræði og sagði hugmyndafræðina þar grundvallast á viðhorfinu: 

„Komið með hugmynd og seljið,” en þar væri ekki kennt hvernig eigi að fá 

og vinna með eigin hugmyndir. Hins vegar voru nemendur Nýsköpunar- og 

listabrautar sem voru í rýnihóp sannfærðir um að nýsköpunaráfanginn NÝS 

103 væri góður grunnur fyrir frumkvöðlafræði og fyrirtækjasmíði 

viðskiptabrauta. Þessa umræðu mætti skoða með tilliti til þeirra nemenda 

sem annars vegar velja viðskiptagreinar og svo hins vegar þeirra sem velja 

tengingu listgreina og nýsköpunar. Það vekur upp spurningu hjá mér hvort 

markmið þessara tveggja hópa í náminu byggi að einhverju leyti á ólíkum 

forsendum, þrátt fyrir að hagnýting og nýsköpun höfði til beggja. Það er vert 

rannsóknarefni að skoða mismunandi hugsunarhátt nemenda í þessu ljósi. 

Þegar nemendur skilgreindu hvar og hvernig hugmyndafræði 

nýsköpunarmenntar lægi eins og þráður í gegnum alla áfanga námsins 

tengdu þeir saman hugmyndir sínar og framkvæmd verka á  hagnýtan hátt. 

Hugsun, áhugi og afstaða nemenda er lausnamiðuð, það er spurning hvort 

það sé vegna námsins eða hvort þau eru á brautinni vegna slíks 

hugsunarháttar. Ég spurði nemendur meðal annars að því hvernig þeir 

hugsuðu eftir að hafa farið í gegnum það ferli sem kennt væri í áfanganum 

og fékk eftirfarandi svar:  „Já í lausnum. Já, lausnum! Já, nákvæmlega.“ 

4.1.6.3 Skilningur nemenda á samfélagsbreytingum og tengingu 
námsins við atvinnulífið  

Svör nemenda í skoðanakönnun (3.-17. mars 2014) og úr samræðum 

nemenda í rýnihóp B segja mér að námið sé í samræmi við samfélagsþróun 

og hugmyndafræði nýrrar aðalnámskrár. Nemendur skilja gildi þess að 

tengja námið við atvinnulífið. Í rýnihóp B komu fram hugmyndir um meiri 

tengingu við atvinnulífið og nemendur bentu á leiðir, s.s. að auka umræðu 

og kynningar um það. Þeir rökstuddu gildi þess að tengjast atvinnulífinu 

með þeim rökum að með því væri verið að búa nemendur undir að komast 

inn í bransann, jafnvel opna leiðir fyrir lítil verkefni. Það mætti fara slíkar 
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leiðir í kvikmyndagerð en einnig í handverki, því það er heilmikið að gerast í 

nýsköpun á Íslandi sem tengist þeim greinum. Allir nemendur Nýsköpunar- 

og listabrautar eru á fyrra ári af tveimur. Á síðara ári eru skipulagðar 

starfskynningar og starfsþjálfun. Það mætti í ljósi þessarar rannsóknar og 

reynslunnar efla betur tengslin við atvinnulífið, einnig fyrir fyrra námsárið.  

Nemendur á brautinni hafa skoðanir á kennsluháttum og hvernig hægt 

er að þróa þá. Þeir ræddu töluvert í rýnihóp B um hugmyndir sínar um 

kennsluhætti, hvernig snjalltæki geti breytt kennsluháttum og jafnvel opnað 

námsgreinar. Nemendur nota forrit utan skóla í tungumálum. Þessi forrit 

eru byggð upp eins og leikur en hafa það markmið að kenna tungumálið á 

fjölbreyttan máta. Nemendum í fannst að það mætti vinna á þennan hátt í 

skólanum og í umræðum rýnihópsins komu fram óskir um fleiri 

nemendavænar kennsluaðferðir. Stúlka í rýnihóp B sagði: „Íslenska 

skólakerfið er  kassalaga og allt gert eins og það hefur alltaf verið gert í 

gegnum árin … Stærðfræði er kennd svona bara því hún er kennd svona. 

Engin skilur það en þetta er samt bara kennt svona. Furðulegt.“ 

Þessar ábendingar eru kröfur um að skólakerfið fylgi betur eftir þeim 

samfélags- og tæknibreytingum sem hafa orðið á síðustu árum og 

áratugum. Það er við hæfi að enda kaflann á orðum nemanda:  

„Nýsköpun er líka bara frjáls hugsun. Á ábyggilega við alls 

staðar innan skóla.”  

4.2 Eigin viðhorf og hugmyndafræði  

4.2.1 Af hverju að tengja saman listnám og nýsköpun? 

Hvaða viðhorf og hugmyndafræði liggja að baki því að tengja saman listnám 

og nýsköpun?  

Þegar ég byrjaði að rannsaka þátt nýsköpunar á Nýsköpunar- og 

listabraut fann ég fyrir öryggisleysi, þar sem ég hafði ekki skoðað grannt þá 

fræðilegu hugmyndafræði sem býr að baki nýsköpunarmennt og tengt hana 

eigin námi og reynslu.  Ég taldi að innsæi mitt hefði ráðið ferðinni að miklu 

leyti við þróunarvinnuna. Niðurstaða mín er sú að það er ekki rétt því að 

baki þessari vinnu var mikill undirbúningur og reynsla. Við gagnaöflun, 

lestur fræðirita og rannsókna varð mér ljóst að hagnýt þekking mín, 

fræðileg yfirsýn og reynsla í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt var meiri en 

ég hafði gert mér grein fyrir. Það skilaði sér í hugmyndaauðgi við mótun 

Nýsköpunar- og listabrautar, og ekki síður í þeim krafti og fylgni að koma 

henni í framkvæmd. Viðhorfin og hugmyndafræðin sem er grundvöllur þess 
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að tengja saman listnám og nýsköpun eru í samræmi við nýja aðalnámskrá. 

Menntastefna hennar byggir á sex grunnþáttum menntunar sem eiga að 

vera leiðarljós í skólastarfi. Einn þeirra er sköpun, sem er lykilþáttur í allri 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Hinir fimm grunnþættirnir eru læsi, 

lýðræði, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sjálfbærni. Þeir skarast allir og 

fléttast inn í nám á Nýsköpunar- og listabraut (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Í skýrslu Svanborgar R. Jónsdóttur um stöðu nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar í framhaldsskólum kemur fram að starfskenning 

kennara þurfi að falla að kennslufræði og nálgun í vinnu með 

hugmyndafræði nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar. Einnig að kennarar 

þurfi að vera tilbúnir til að mynda hæfilegt skipulag sem ýtir undir frelsi, 

sjálfstæði og framtakssemi nemenda (Svanborg R. Jónsdóttir 2013). Það er 

niðurstaða mín að Nýsköpunar- og listabraut sé eins og hún er vegna þess 

að það er samræmi þarna á milli. Þessir kennsluhættir eru mjög skyldir 

aðferðum listgreinakennslu og uppbygging brautarinnar byggir á að 

hugmyndafræði nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar flæði um áfanga og 

sjáist í samstarfi kennara, samvinnu við atvinnulíf og samfélagið utan 

skólans. Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt felur í sér áherslur, nálgun og 

ramma sem fellur vel að þeirri hugsun og grunnþáttum sem nýja námskráin 

leggur áherslu á með eflandi kennslufræði sem ýtir undir hæfni nemenda til 

sköpunar, nýsköpunar og aðgerða (Svanborg R. Jónsdóttir, 2013) og við 

forsendur náms á Nýsköpunar- og listabraut. 

4.2. Kennsluhættir mínir, sannfæring  og forsendur í starfi 

Þegar ég skoðaði forsendur mínar og gögn þeim til stuðnings dró greining 

það fram að flokka mætti kennsluhætti mína og sannfæringu í starfi niður í 

fjögur meginstef.  

 Leit að tilgangi – sjálfsskilningur – einstaklingurinn hugsar, 
framkvæmir og finnur til  

 Að nota ímyndunaraflið – sköpunarferli, treysta innsæi sínu, ástinni 
og lífinu  

 Gildismat – sleppa óttanum og nota dómgreind sína – þörfin fyrir 
réttlæti og lýðræði 

 Sköpunarferlið – togstreitan á milli  sköpunar og lífsins 

Niðurstaða mín er að forsendur mínar og öll undirstaða í starfi byggja á 

þekkingu og þeim skilningi sem ég hef á sjálfri mér sem skapandi veru á 

hverjum tíma og kennara í skapandi greinum. Ég tengi þessi fjögur stef við 
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vörður sem ég hef fundið í  bókmenntum, sálfræði, heimspekikenningum og 

ýmis konar fræðum. Ég hef fundið í þeim tón sem ríma við þau gildi sem eru 

forsendur mínar í listkennslu og þeim aðferðum sem er grunnur 

kennslunnar. Sú aðferðafræði sem ég byggi á í kennslu er minn eigin þroski 

og skilningur hverju sinni. Þetta er skylt kenningum Carls Gustafs Jungs 

(1875-1961) þar sem hann notar hugtakið „særður heilari“ (e. wounded 

healer) (Carl Gustaf Jung 1966; í Díana Rós Óskarsdóttir, 2014) en ég yfirfæri 

þessa nálgun á listkennslu. Jung skilgreindi að ákveðið inntak þyrfti að vera í 

sambandinu á milli leiðbeinanda og skjólstæðings hans, en þessa gagnvirkni 

sagði hann nauðsynlega til að ná árangri. Jung taldi að meirihluti allra virkra 

leiða við að leiðbeina eða aðstoða aðra felist í rannsókn á sjálfum sér (Carl 

Gustaf Jung, 1962; í Díana Rós Óskarsdóttir, 2014). Mitt mat er að í skrifum 

Eliot Eisner (2002) sé tenging við þessa hugsun, en hann lýsir þessu á þann 

hátt að listamenn þurfi stöðugt að velta fyrir sér orsökum og afleiðingum 

sem eiga sér stað við ákvarðanatöku í skapandi ferli. 

Það er eigin reynsla og skilningur leiðbeinandans sem er mælikvarðinn á 

getu hans til þess að leiðbeina öðrum hverju sinni. Þessi afstaða gerir kröfur 

um að leiðbeinandinn staðni ekki. Hvorki faglega, þekkingarlega né í leit að 

sjálfsskilningi. Hann getur því aðeins vonast til þess að ráðleggja það, sem 

hann hefur upplifað og þekkir sjálfur. Ef litið er til nemandans samkvæmt 

Vygotsky ([1930-1935] 1978) þá eru tengsl máls og hugsunar flókið 

gagnverkandi (díalektískt) ferli þar sem saman fléttast ytri og innri þættir. 

Yfirfært á nemanda sem fær tækifæri til að tala sig áfram við kennara að 

lausn verkefna verður þekking hans menningarlega hlaðin og umræðan 

verður hluti af hugsun hans. Þegar nemandinn hefur tileinkað sér 

megininntak umræðunnar getur hann notað hana til að leiða sig áfram í 

eigin athöfnum og til að ná færni á eigin forsendum (Lev Semenovic 

Vygotsky, [1930-1935] 1978; í Þuríður Jóhannsdóttir, 2001). Þetta ferli sem 

byggir á rannsókn á sjálfum sér gefur nemendum einnig leyfi til þess að 

upplifa eigin þekkingu sem jafngilda og jafnmikilvæga og hverja aðra 

þekkingu og þeir eru hvattir til þess að skapa hana. Ég nota hugtakið fagleg 

starfskenning til að útskýra hvernig ég byggi það sem ég geri í starfi á 

skilningi á því sem gerist við  framkvæmd kennslunnar, tengi við það 

kenningar og fræðileg viðmið og að síðustu gildismat eða siðfræði, hvers 

vegna ég geri það sem ég geri (Dalmau og Hafdís Guðjónsdóttir, 2002). Ferli 

listnáms byggir  e.t.v. á svipaðri hugmyndafræði. Þá á ég við að sá 

sjálfsskilningur og sú þekking sem nemandinn fær í gegnum verk sín auki 

skilning á gildum hans og viðhorfum til lífsins og styðji hann í að 

endurspegla sig eins og hann er. Þetta er skapandi og huglægt ferli sem er 

eins konar rannsókn, en það er löng hefð fyrir endurskoðun eða afturbliki 
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(e. reflexivity) í myndlist og myndlistarkennslu. Þar má vísa til  John Dewey 

(1910) og annarra sem leggja áherslu á nauðsyn endurskoðunar. Þannig 

megi  líta til baka,  ígrunda það sem gert hefur verið, kanna eigin skoðanir, 

gildismat, sjónarhorn, styrkleika,  veikleika og jafnvel eigin fordóma 

(Marshall C, 2010). 

4.2.2 Leit að tilgangi 

„og þjóðsagan hermdi að nykurinn færi á milli fjallanna og hann 

ætti heima ofan í dýpi vatnanna og sæist synda stundum í 

svanslíki á spegilsléttu yfirborði þeirra í algerri og lamandi 

háfjallakyrrð. Fólk í sveitinni hafði haft fyrir sið að ríða að 

fjallinu einu sinni á sumrin, snemma í ágúst, í von um að geta 

séð svaninn svífa þakinn gróðri og slýi úr djúpinu upp á 

yfirborðið með söng um eðli og framtíð þess sem horfði á 

hann.” (Guðbergur Bergsson, 1991, bls. 26). 

Bókin Svanurinn eftir Guðberg Bergsson hafði mikil áhrif á mig og ég grét 

út í eitt þegar ég las hana fyrst. Bókin segir frá stelpu sem er send í sveit og 

þar vakna óvæntar kenndir, dularfullar, ógnvekjandi og sárar. Náttúran og 

tilfinningar telpunnar tala saman. Gleðin kallast á við harminn, frelsið við 

fjötrana, þetta er þroskasaga um litla manneskju, eina og óstudda, í leit að 

lífinu. Nálgunin byggir á tilfinningalífi telpunnar í anda tilvistarkennningar og 

var eins  og endurómur af eigin reynslu þegar ég var að átta mig á tilveru 

minni sem skapandi veru, í leit að tilgangi lífsins. Skapandi vilji sem 

framkvæmir og er miðstöð tilfinninga hugsar, framkvæmir og finnur til 

(Gunnar Dal, 2006). Þegar ég vel að nota hugtakið „skapandi vilji“ þá tengi 

ég það sjálfstæði í sköpun og hugrekki einstaklinga til að fara nýjar leiðir í 

vinnu sinni. Vinna út frá eigin forsendum og framkvæma hugmyndir sínar.  

4.2.2.1 Sjálfsrýni, uppruni og forsendur hugmynda  

Hvernig kemur þessi hugmynd um leit að tilgangi og að hafa skapandi vilja 

fram í kennsluháttum mínum? Til að útskýra þetta vil ég gjarnan draga fram 

sem dæmi í listkennslu ferliverkefni sem ég kalla “sjálfsrýni,“ þar sem 

nemendur rannsaka á eigin forsendum stöðu sína og rýna í líf sitt, 

hugmyndir og umhverfi. Ég hef tengt þessa vinnu nemenda, þar sem þeir 

vinna með sjálfsrýni, feril- og hugmyndabækur nemenda og þróa verkefnin 

eftir tilgangi og markmiði hverju sinni. Þessi nálgun byggir á að nemendur 

vinna með persónulega hluti sem snerta tilfinningar þeirra á einhvern hátt. 

Þessir hlutir geta tengst minningum, verið tákn fyrir atburði, persónur eða 
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áhugamál. Hlutirnir eru grunnur eða upphafspunktur í hugmyndaferli sem 

gefur færi á að spyrja, rannsaka ýmsar aðstæður sem koma upp og ígrunda 

og þróa eftir tilgangi og markmiði þeirra. Ég spurði stúlku, nemanda minn, 

hvort hún teldi að þetta hefði verið rétt leið í hugmyndavinnu fyrir hana. 

Hún svaraði:  

„Já, af því að ég byrjaði að kynnast mér betur, skoða 

tilfinningar og tengja betur listinni og verkum sem ég er að 

gera. Það er einhvern veginn öðruvísi ef þú t.d. ert að skrifa 

ljóð eða þú ert bara með hugmynd að einhverju sem þú last 

eða sást og þú býrð til þína eigin  „version“  (útgáfu) yfir það … 

eða því að teikna eitthvað sem kemur frá þér eða frá einhverju 

sem hefur gerst eða eitthvað er að gerast … það persónulegra 

því þá er meiri tengingu við verkið og þér þykir ennþá vænna 

um það því það er partur af þér … það er ekki endilega 

viðkvæmt en svona einhvern veginn öðruvísi … mér finnst 

þetta mjög þægilegt og mjög gott að vinna svona.“ 

Í orðum nemandans kemur fram að það sé meiri tilfinningaleg tenging í 

verkum sem hann vinnur með hugmyndir sem eru tengdar reynslu hans eða 

upplifun.  Mitt mat er að þegar nemendur vinna með persónulega hluti, 

reynslu eða minningar þá fara þeir oft nýjar og óvæntar leiðir í 

sköpunarferlinu og koma sjálfum sér á óvart með endanlegri niðurstöðu.  

Eftirfarandi myndir eru hluti af myndaröð sem þróaðist frá 

bernskuminningum nemanda frá sunnudagstúrum með pabbanum niður í 

bæ. Í minningunni fékk hann alltaf íspinna í ferðinni. Verkin eru unnin út frá 

íspinnum og voru trépinnar notaðir sem efniviður. Endanleg útkoma voru 

þrívíddarverk og abstrakt málverk. Hann valdi liti sem minntu m.a. á litadýrð 

miðbæjarins, sunnudagsrúntinn og græna frostpinna (sjá mynd 18). 

Ég hef séð það í kennslunni hvað það er árangursrík leið fyrir nemendur í 

listnámi að horfa inn á við. Ég byggi á eigin reynslu í listnámi og frá starfi 

sem myndlistarmaður þegar ég fer með nemendur í gegnum ferli sem 

byggja á þeirri reynslu sem þeir hafa þegar öðlast í lífi sínu. Þá á ég við þegar 

nemendur skoða uppruna sinn, minningar sínar, forsendur hugmynda sinna 

og gildismat sitt. Þarna eru þessi fyrirbæri rannsökuð í nýju ljósi og lagt mat 

á þau. 
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Ef tekið er hagnýtt dæmi, þar sem nemendur vinna á þennan hátt og lýsing 
skoðuð sem ég skrifaði fyrir áfangann FEM 103, ferilmöppur, má sjá þetta.  

Í áfanganum er markmiðið  að nemendur nái valdi á skapandi leiðum til 

að vinna með hugmyndir sínar á sjálfstæðan hátt. Þekki margvíslegar 

aðferðir og tækni til að skapa og þróa hugmyndir, s.s. hugkort, hugflæði, 

frjálsar hugmyndatengingar og séu færir um sjálfstæða upplýsingaöflun. 

Nemendur safna hugmyndum og vinna með sambandið á milli 

hugmyndar, tækni, aðferða og listrænnar sköpunar. Lögð er áhersla á 

sjálfstæði í vinnubrögðum og að nemendur fái þjálfun í að kynna verk 

sín, taka gagnrýni og meta eigin verk og annarra á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt ... Því er þjálfun í að ígrunda hugmyndir sínar, teikna, 

skrásetja og skrifa persónulegar greinargerðir þar sem fram kemur 

afstaða þeirra til hugmynda og verka fagsins nauðsynleg. Þannig eru 

nemendur markvisst að vinna að framsetningu og kynningu (portfolio) 

um sjálfa sig og eigin vinnu vegna umsóknar um skóla eða vinnu. 

Mynd 18. Þrívíddarverk og abstrakt málverk frá nemenda unnin út frá sjálfsrýni. 
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Nemandi minn, stúlka, lýsir einu vinnuferli sínu í hugmyndavinnu og 

ferilbók á þennan hátt:  

Það byrjaði þannig sem verkefni að taka einhverja  persónulega 

hluti sem okkur þykir vænt um og vinna út frá því í 

hugmyndavinnu.  Og ég var með hluti sem ég átti þegar ég var 

þriggja ára sem eru með góðar minningar … bara hlutir sem ég 

fékk og var mikið með þegar ég var úti. Þannig byrjaði ég að 

hugsa meira um fortíðina og æsku mína. Byrjaði að skoða 

myndir og skoða hver ég var.  Hvað ég hef þroskast í gegnum 

tíðina, persónuleikinn breyst og hann skapað í gegnum árin. 

Þetta var frekar sálfræðilegt hjá mér og ég byrjaði að teikna og 

skrifa mikið um hvernig mér leið í gegnum tíðina. Ákveðna 

tíma, líka um það sem gerðist fyrir löngu og ég er ennþá að 

jafna mig yfir.  Ég er búin að vera að skrifa núna í meira en ár. 

Byrjaði að skrifa og já er að skoða út frá því, af hverju ég er 

svona í dag og af hverju ég hef breyst.” 

4.2.2.2 Sjálfsskilningur í listnámi 

Grunnur þessarar nálgunar eða aðferðar í kennslu er trú á persónubundna 

leit hvers einstaklings að sjálfstæðu lífi sem skapandi veru. Nauðsyn þess að 

spyrja sig þessarar spurningar: Hver er ég? Af hverju er ég svona?  Ég hef trú 

á því að þessi  sjálfsskilningur leiði til þroska. „Einstaklingurinn hugsar, 

framkvæmir og finnur til,“ skrifaði heimspekingurinn Gunnar Dal (2006). 

Skoðun mín á gildi sjálfsskilnings hefur styrkst með árunum en í grein í 

Lesbók Morgunblaðisins sem var birt 1995 og heitir „Listkennsla og 

lífsþroski“ skrifaði ég um þær forsendur og gildismat sem mér fannst að 

listkennsla ætti að byggja á fyrir tuttugu árum. Í greininni kemur þetta fram: 

Að meta skoðun sína og koma á framfæri, hvort sem hún 

byggist á reiði og gagnrýni á eitthvað eða gleði og sátt, krefst 

hugrekkis. Sátt og sigur tilheyra listsköpun vegna þáttar 

sjálfskoðunar í skapandi hugsun og þá sífelldrar endurskoðunar 

afstöðu til alls. Að vera skapandi manneskja táknar að vera það 

sem maður er, með lifandi, fjölbreytt tilfinningalíf og skynjun, 

vera í innra uppgjöri og gera uppreisn gegn mótun og 

fordómum. (Gréta Mjöll Bjarnadóttir, 1995).  

Niðurstaða mín er að sjálfsskilningur  geti stutt það einstaka í hverjum 

manni og þann rétt  hvers einstaklings til að vera hann sjálfur á sínum 
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forsendum.  Einstaklingurinn þekki sig og sína og skynji sinn rétt til að tala 

og að það sé hlustað. Mig langar að gefa  nemanda mínum, stúlku, orðið en 

í skólagöngu hennar hefur mikil áhersla verið lögð á listsköpun og hún tjáir 

sig af öryggi um það sem hún er að gera:  

Þegar ég var að gera þessa hugmyndaskissubók var ég alltaf að 

gera eitthvað nýtt og alltaf skapa eitthvað nýtt og 

framúrskarandi, bara eitthvað sem ég hef aldrei hugsað um 

áður. Ég er líka að nota mitt eigið hugmyndaflug, ég hef alltaf 

notað það mjög mikið, í stað þess að sækja efni annarstaðar og 

herma eftir og svoleiðis, þá hef ég alltaf búið til minn stíl og 

spunnið þannig. Ég hef samt alveg oft hermt eftir ljósmyndum 

og allskonar, en ég breyti því alltaf yfirleitt, svo ég sé ekki að 

gera alveg eins, því ef ég geri alveg eins þá líður mér eins og ég 

sé ekki að gera neitt nýtt. Þannig að ég var alltaf að reyna að 

finna nýjar aðferðir og finna eitthvað sem mér hefur ekki dottið 

í hug áður.  

4.2.3 Mikilvægi ímyndunaraflsins – að treysta innsæi sínu og lífinu  

Þegar ég var lítil stúlka las ég og las. Ég las allar þjóðsögur, öll ævintýri, allar 

fornbækur, allar barnabækur og nánast allt sem ég komst yfir. Ég ólst upp í 

þorpi og bókasafnið var opið einn dag í viku, á fimmtudögum. Hámark 

bókaútlána voru 5 bækur á viku. Að kvöldi útlánadagsins hóf ég lestur. 

Morguninn eftir hafði ég lokið lestri þessara 5 bóka og það var venja mín að 

fara ósofin í skólann á föstudögum. Ég held að allur þessi lestur hafi haft 

mikil áhrif á ímyndunarafl mitt. Í bókum kynntist ég ævintýraheimi – veröld 

ímyndunaraflsins, þar sem önnur lögmál ríkja, þverstæður eru leyfilegar og 

allar reglur má brjóta. Í bókunum kynntist ég ástinni, fegurðinni, 

margbreytileika lífsins, því góða og hinu illa.  

Ég held að allur þessi lestur hafi verið eins og kraftmikið íslenskt lýsi fyrir 

innsæi mitt, skynjun og ímyndunarafl. Ef ég reyni að útskýra þetta þá held 

ég að innra sviðið hafi stækkað, þekking aukist og ég fengið litróf sem skilar 

sér í gjörðum.  Þetta er svipuð lýsing og hjá Dewey sem telur að 

ímyndunarafl „fáist ekki við hið óraunverulega heldur við að gera sér grein 

fyrir því sem kemur í hugann. Beiting þess er ekki flótti inn í heim sem er 

eintóm ímyndun heldur leið til að víkka út og fylla út í það sem er 

raunverulegt“ (Dewey, 2000, bls. 260). Fyrir mér er ímyndunaraflið eins og 

krydd í veruleikanum, eitthvað sem gefur mér færi á að koma með mitt 

persónulega innlegg. Þetta kemur mjög sterkt fram í matreiðslu því þar 



 

85 

byggi ég á þekkingu en ímyndunaraflið og stundum innsæið hjálpar mér við 

að fara persónulegar leiðir inn í nýjar víddir. Það er erfitt að útskýra hvað 

ræður ferðinni. Það er undarlegur leikur huga og hjarta þar sem 

ímyndunaraflið ímyndar sér „nýja flóru lita og bragða“ í tilraun til að skapa 

eitthvert nýtt bragð eða nýja hugmynd.  Það má lýsa þessu þannig að 

einhver ómeðvituð þekking sé virkjuð eða hæfileiki til að láta sér detta í hug 

eitthvað sem aldrei hefur verið en gæti orðið (Eisner, 2005, bls. 107). 

Ímyndunaraflið er hugsanlega óvenjulegasti og afdrifaríkasti eiginleiki 

mannshugans því með því að nota ímyndunaraflið hefur manneskjan getað 

umbreytt og endurskapað veröldina á fjölbreytilegan hátt. Að vita að maður 

veit og að vita að maður veit ekki vekur forvitni og áhuga á að vita 

eftirfarandi: 

Að vita meira um það sem maður þegar veit, vita það sem maður veit 
ekki og síðast en ekki síst að vita að maður sé fær um að skapa nýja 
þekkingu sem ekki er til nú þegar (Freire, 2000, bls. 31). 

 

4.2.3.1 Hugkort til að örva ímyndunaraflið  

Til eru margar aðferðir til að virkja ímyndunarafl nemenda í hvaða 

námsgrein sem er, þótt lítið hafi verið gert af því að útskýra hvernig 

ímyndunaraflið getur tengst markmiðum kennara í kennslu  (sjá Gallas, 

2004, bls. 121-122). Ég ætla að reyna að gera tilraun til þess. Í 

hugmyndavinnu í myndlistartímum hjá mér læra nemendur að nota hugkort 

til að sjá hlutina frá öðru sjónarhorni en því sem maður er vanur og auka 

þannig ímyndunaraflið. Það er einfalt að gera hugkort og sjónræn útfærsla 

þeirra hjálpar mörgum minnislega. Það eru margar aðferðir við gerð 

hugkorta en hugkort eru útfærsla á því sem nefnt hefur verið ,,radiant” eða 

kortlagning á hugmyndaflæði hugsunar. Þá byggist kortlagningin á einni 

meginhugmynd og út frá henni greinast aðrar hugmyndir eins og 

trjágreinar, rætur eða kóngulóarvefur. Ég legg mikla áherslu á að nemendur 

ritskoði sig ekki við gerð hugkorta. Þeir læri að treysta innsæi sínu eða flæði 

ímyndunaraflsins (sjá mynd 19).  
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Kennsla í listgreinum getur því verið ferðalag um lendur sköpunarinnar 

og byggst á sjálfsskilningi þar sem ímyndunaraflið og innsæi fær að ráða 

ferðinni. Ferðalagið getur leitt til þess að dómgreind ferðalangsins styrkist, 

ótti hverfi og gildi breytist. Þessi nálgun getur gert nemendur meðvitaða um 

mikilvæga þætti í eigin viðfangsefnum og haft áhrif á hugsun, skilning og 

framkvæmd. Ég skrifaði á námskeiði í skapandi skrifum hjá Þorvaldi 

Þorsteinssyni texta sem gæti lýst vel ferli hugkorta:  

Þú ert í anddyri ævintýralands sem heitir Spírall hugans. Það er 

aðeins hægt að fara áfram en ekki til baka.  Landslag er 

breytilegt í Spíral hugans því hugur og hjarta er lifandi form og 

ólgar af skynjunum og tilfinningum ykkar. Besta veganestið á 

ferðalaginu er ástin, hugrekki, að vera til staðar og að hlusta á 

ykkar innri rödd. Hér í Spírali hugans kynnist þið nýjum 

aðstæðum en ekki vera hrædd ef þið dettið eða þótt þið skiljið 

ekki alltaf hvað er að gerast. Ekki byggja múra því á þessu 

ferðalagi er óhætt að vera breyskur og ófullkominn. Verið 

umburðalynd, fyrirgefið ykkur sjálfum, en síðast en ekki síst: 

njótið ferðarinnar. (GMB, 2012)  

Það er mikilvægt að læra að meta það sem kemur til manns hverju sinni 

því allt sem við veitum athygli vex og „því meira sem maður gefur frá sér því 
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Mynd 19. Strákaleikur – hugkort. 
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meira kemur til manns. Maður á að treysta lífinu. Þetta er allt rétt eins og 

það gerist,“ segir Guðrún Eva Mínervudóttir í  Sköpunarsögum (2006, 25).  

Við réttar forsendur í kennslu getur myndast flæði sem nauðsynlegt er til 

þess að koma sköpunarferli af stað og/eða andrúmsloft sem styður við 

sköpunarkraftinn. Mihaly Csikszentmihaly (1990) lýsir þessu á þann hátt að 

þegar vitund okkar fyllist upplifun og þessar upplifanir samstillast 

tilfinningum, óskum og hugsunum þá upplifum við flæði.  Ég fékk stúlku til 

að lýsa þessu ferli:  

„Ég var að skrifa eitthvað í fyrsta sinn í svolítinn tíma og það var 

þannig sem að það sem ég var að skrifa kom bara út úr mér og 

ég skrifaði og skrifaði.  Maður setur af hluta af  sjálfum af  sér 

inn í þetta og maður fer svona inn í afmarkað svæði við þetta 

og maður verður eftir á, ekki uppgefinn heldur í góðum fíling, 

svona heitur og ótrúlega ánægður, tilfinningasamur en samt í 

góðum fíling og maður verður ánægður með þetta.” 

Ímyndunaraflið er öflugt tæki til leiks í einstaklingsverkefnum en ekki 

síður í samvinnuverkefnum, því það hefur tilhneigingu til að magnast í 

samspili nemenda. Þá öðlast nemendur oft frelsi til að hugsa út fyrir 

rammann. Meðal samvinnuverkefna sem nemendur mínir vinna eru 

innsetningar (e. installation) sem þeir vinna oftast inn í rými skólans. Slík 

verk geta stundum magnast sem samvinnuverkefni en það er ekki einhlítt. Í 

þessum verkum skipta hugblærinn og andrúmsloftið í kringum verkin máli. 

Það má kannski segja að innsetningar séu hliðstæða, afmörkun og/eða 

framlenging á hugtakinu umhverfislist (e. environment art). Innsetningar í 

rými höfða til áhorfandans og leiða til viðbragða hjá honum. Í þeim stendur 

áhorfandinn andspænis verkinu eða gengur inn í verkið og það á sér stað 

innra samtal. Ef þessi samræða á sér stað er áhorfandinn eins og í sinni eigin 

veröld. Verkið er vegið og metið frá útlitslegum forsendum eins og efni, 

áferð og stærð en einnig út frá þekkingu áhorfandans, tilfinningum hans og 

skilningi. Innsetningar eru bundnar stað og tíma vegna þess að umhverfið 

hefur áhrif á verkið. Ekki bara stærð þess heldur getur umhverfið haft áhrif 

á hugmyndina að baki verkinu. Stundum er verkið svar eða viðbragð við 

þeim aðstæðum í umhverfinu sem eru til staðar. Verkefni sem byggja á að 

nemendur geri innsetningu í rými tengja ímyndunaraflið umhverfinu, 

birtunni á margan máta, s.s. með dagsljósi, ljósmagni, endurkasti, en 

árstími, veður, notagildi, fagurfræði, rýmisuppbygging, efnisval o.s.frv. hefur 

áhrif á hugmyndina (sjá mynd 20). 
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„Farartæki andans / í tíma og rúmi / er ást,“ skrifar Sigurður Guðmundsson í  
Tabúlarasa en hann segir einnig í viðtalsbókinni Sköpunarsögur að hlutverk 
listarinnar sé að hreyfa listamanninn sem skapar hana og aðra:  

„Þegar listaverk virkar þá hrærist maður eða hreyfist. Það má 

segja að allir séu á einhvers konar ferðalagi, þó ekki sé nema 

frá vöggu til grafar, en það er eins og reynslan sem fólk verður 

fyrir í listum geti fært það út fyrir hinn hefðbundna tíma – bæði 

út fyrir hann og fram úr honum.“ (Sigurður Guðmundsson, 

2006, 175).  

Ímyndunaraflið ögrar sálinni að fara lengra en augun sjá. Að vinna með 

ímyndunaraflið getur haft mikil áhrif á nemendur, og jafnvel opnað þeim 

dyr fyrir lærdóm því það er leið til að finna upp og setja fram hugmyndir. 

Það getur verið hvati til að æfa sig óþvingað og til að prófa nýja hluti 

(Rosoff, 2007). Hugurinn er eins og fallhlíf – hann virkar ekki nema opinn. 

Ég hvet nemendur til að skrifa hugleiðingar jafnhliða myndrænni 

útfærslu, því samsetning orða er tilfinningatengd skynjun og sjónræn 

upplifun. Ég ræddi við stúlku, sautján ára nemanda minn, um vinnu hennar 

og hún lýsti henni á eftirfarandi hátt:  „Þú talar við textann og þú ert að 

breyta honum um leið og þú ert að skrifa“. Ég spurði hana hvort hún færi 

eins að þegar að hún ynni myndrænt og væri í þessum  díalóg við það sem 

hún væri að gera. Hún svaraði:   

Mynd 20. Þegar dyrnar opnast fljúga fuglarnir en höfundur/nemandinn var að fara að 
útskrifast úr skólanum. 
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Já, maður sér oftast, hjá mér allavegana, þá ég sé myndina 

strax ég er bara eiginlega að copy-era ég er að reyna copy-era 

allt sem ég sé, hugmyndin er auðvitað miklu meiri oftast og 

stundum flottari, hérna líka bara t.d. þegar þú ert að mála þá, 

þú byrjar eitthvað þá verður alltaf meira og meira, þá verður 

verkið til einhvern veginn …. þá bara ….. þróast hugmyndin og 

hugmyndin kemur á staðnum þegar þú ert að gera þetta, þá 

einhvern veginn kemur úr þér og svona lekur á strigann eða 

eitthvað.   

Ég spurði stúlkuna hvort hún talaði við verkið og hvort það breytist þá á 

meðan? Hún svaraði: „Já ... já því að það er partur af þér og þú er ert, það er 

tenging“. Hún gerir sér ákaflega vel grein fyrir eigin ferli og er hugrökk að 

fara eigin leiðir. Önnur stúlka lýsti ferlinu á þennan hátt:  

Já … ég myndi útskýra það þannig að ef ég væri að mála og ég 

væri búin að ákveða hvað ég ætla að mála en samt ekki búin að 

ákveða litina eða eitthvað svoleiðis, þegar ég væri búin að mála 

hvað ég var búin að ákveða þá myndi ég kannski labba í burtu 

frá málverkinu og horfa á það frá fjarlægð, gera eiginlega 

tengingu við málverkið. Ég myndi reyna að sjá hvað málverkið 

er að reyna að segja mér næst.  

Ég spurði hana hvort hún upplifði alveg þetta samtal, svona við 

málverkið. 

Hún svaraði: „Já, og maður finnur tilfinninguna þegar maður er að gera 

eitthvað rétt við listaverk.”  

Að örva ímyndunarafl nemenda lít ég á sem eina mikilvægustu forsendu 

starfs míns sem listgreinakennara því það hefur áhrif á að einstaklingar ráði 

fram úr aðstæðum og bregðist við áreitum sem krefjast lausna. Samkvæmt 

Moran og John-Steiner taldi Vygotsky að þeir sem búi yfir skapandi 

ímyndunarafli eigi auðveldara með að lesa úr táknum og tækjum 

samfélagsins, þ.e. tungumáli og hlutum/fyrirbærum þess og eigi þar með 

auðveldara með að laga sig að því (Moran og John-Steinar. 2003, bls. 68). 

Kraftur ímyndunaraflsins getur gert nemendum kleift að sjá það ósýnilega, 

taka á því ósnertanlega og framkvæma það ómögulega. Ekki gleyma ástinni, 

því eins og Sigurður Guðmundsson (2006, 175) segir í Sköpunarsögum þá er 

ferðalag andans í tíma og rúmi byggt á ást, en list og ást eru af sama meiði.  
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4.2.4 Hvernig tengist gildismat listkennslu, gagnrýn hugsun, 
réttlæti og lýðræði? 

Ég starfaði mikið að félagsmálum myndlistarkennara og listamanna fyrir 

tveimur áratugum og þá stýrði ég verkefni á sviði myndlistarkennslu, 

,,Ísland, sækjum það heim,” sem nær öll grunnskólabörn landsins tóku þátt 

í. Sýning á verkum nemenda var opnunaratriði Listahátíðar og fór eftir það 

sem farandssýning um Ísland. Af því tilefni skrifaði ég grein sem var í 

sýningarskrá sýningarinnar og var birt í Lesbók Morgunblaðsins 1995. Ég 

kallaði greinina „Listkennsla og lífsþroski.“ Það má segja að rauði þráður 

greinarinnar sé hvernig skapandi ferli geti ýtt undir hugrekki einstaklinga og 

stutt gildismat. Þar skrifaði ég:  

Almenn lífsgildi ættu að vera kjölfesta í öllu námi og uppeldi. 

En hvað eru lífsgildi? Eru þau hin sömu fyrir alla? Mat manna á 

hvað eru lífsgildi er oft bundið reynsluheimi viðkomandi en 

samkvæmt Aristótelesi og fleiri heimspekingum er líf án 

menningar afskræming lífsins. Upphafleg merking orðsins 

„kúltúr“ eða menning er dregin af orðinu að rækta eða skapa. 

Sköpun og sér í lagi listsköpun víkkar út skilning og dýpkar 

tilfinningalífið. Listir næra tilfinningalífið og vitsmuni. Eðli lista 

er uppreisn. Sá sem er skapandi kemur fram með nýjar 

hugmyndir sem eru uppreisn eða viðbót við fyrri hugmyndir. 

Listkennsla getur leitt á nýjar slóðir og getur átt mikinn þátt í að 

brjóta niður ótta og múgsefjun. Ögrandi listkennsla spyr 

spurninga og vill svörun. Að vera óhræddur skiptir miklu máli 

því ótti getur bundið einstaklinga í fjötra svo að þeir þora ekki 

að hafa sjálfstæðar skoðanir eða þarfir sem eru öðruvísi en 

fjöldans. Ótti rekur fólk í hópa þannig að einstaklingar verða að 

múg og sameinast heildinni ¬ „verða fjöldinn“. Ótti lokar, 

afmarkar og setur í hólf svo að kraftur sá sem í manneskjunni 

býr fær ekki útrás og hún getur orðið leiksoppur örlaganna. 

(GMB, 1995).   

Eitt áhrifamesta íslenska skáldverk seinni ára að mínu mati, Illska eftir 
Eirík Örn Norðdahl, fjallar að einhverju leyti um þetta. Í gagnrýni Auðar 
Aðalsteinsdóttur (2013) kemur fram að það að láta sig berast passífan með 
straumnum, hlaupast sífellt undan uppgjöri eða standa stjarfur sem 
áhorfandi geti líka falið í sér ofbeldi gegn öðrum. Það er kannski niðurstaða 
bókarinnar að svarthvítur heimur sé ekki til – að hrein illska sé ekki til, 
heldur geti óttinn sem býr innra með okkur (nærður við ákveðnar 
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aðstæður) skapað ólýsanlegar hörmungar líkt og í helförinni. Bókin fjallar 
um hvernig stóra sárinu heldur áfram að blæða niður kynslóðirnar, illskan, 
þ.e.a.s. það ástand sem lifir í minningum fólks, þráhyggju og hlutum. Hún 
endurfæðist síðan æ ofan í æ í hatri fólks á sjálfu sér, sem foreldrar skila 
óumflýjanlega – að því er virðist – til barnanna sinna (Björn Unnar Valsson, 
2012) .  

Ég hef ekki skipt um skoðun á því hvernig skapandi ferli geti ýtt undir 

hugrekki einstaklinga og stutt gildismat, en í dag finn ég sterka tengingu við 

þær hugmyndir sem birtast í lögum um framhaldsskóla frá 2008, 

aðalnámskrá frá 2011 og í ritröð um grunnþætti  menntunar. Ef við lítum til 

laganna þá segir: 

Skólinn á að efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, 

frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í 

öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og 

gagnrýninni hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra 

verðmæta og hvetja til þekkingarleitar. (Lög um 

framhaldsskóla, 2008). 

Í heftinu Lýðræði og mannréttindi, úr ritröð um grunnþætti menntunar, 

kemur fram að framtíð lýðræðis felst í hæfileikum barna og möguleikum 

þeirra til þroska. Þar segir að ef við horfum á það frá heimspekilegum 

sjónarhóli þá þurfa þrenns konar gildi að einkenna starf með börnum. Þau 

eru leitin að hinu góða, hinu fagra, og hinu sanna (Ólafur Páll Jónsson, 

2012). Ef við tengjum þetta þrennt hugsuninni þá tengist hið góða 

umhyggjunni (ástinni), hið fagra skapandi hugsun (ímyndunaraflinu) og hið 

sanna gagnrýnni hugsun (sem byggir á sjálfsskilningi og gildismati), sem 

byggist á hinum tveimur. Vegvísir fyrir listfræðslu (2007) styður þetta en í 

honum kemur fram að tilfinningar séu samofnar allri ákvarðanatöku og 

virka sem leiðarljós eða vegvísir fyrir athafnir og hugmyndir, hugsun og 

dómgreind. Án aðkomu tilfinninga yrði hver athöfn, hugmynd eða ákvörðun 

alfarið byggð á rökrænum forsendum en siðræn hegðun, sem er undirstaða 

samfélagslegrar tilveru, krefst tilfinningalegrar þátttöku (Jón Hrólfur 

Sigurjónsson, 2007). Þessi skoðun er einnig studd í ályktun NACCCE 

(National Advisory Committee on Creative and Cultural Education). Þar 

kemur fram að gildi ákvarðast af dómgreind þar sem því er velt fyrir sér 

hvort hugmyndin þjóni tilganginum. Það fer síðan eftir því á hvaða sviði er 

verið að vinna hvort gildið liggi í notagildi, ánægju, réttmæti o.s.frv. Í leit að 

réttum lausnum er hægt að rekast á veggi og oftast þarf þá að horfa á 

möguleikana með gagnrýnu hugarfari og nota dómgreind sína (NACCCE, 
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1999, bls. 32-33). Gagnrýnið hugarfar er mjög sterkur þáttur í skapandi 

hugsun og starfi. Þetta ferli felur í sér svipaðar hugmyndir um skapandi 

hugsun og sköpun og Anna Craft fjallar um í bókinni Creativity in Education 

(2001).  

Ég velti töluvert fyrir mér hvernig ég, listgreinakennarinn, geti eflt sem 

best gagnrýna hugsun í námi nemenda minna, sérstaklega út frá þeirri 

forsendu að það sé ekki okkar hlutverk að vera skoðanamyndandi né 

leiðandi á þann hátt og það getur beinlínis verið hættulegt. Niðurstaða mín 

felst í ábyrgð minni sem manneskju og kennara á eigin þroska og 

sjálfsskilningi í leitinni að hinu góða, hinu fagra og hinu sanna. Viðfangsefni 

námsins mynda svo tækifæri til ígrundunar og gagnrýninnar hugsunar og 

þau verða að byggja á því að kennarinn sé til staðar fyrir nemendur svo þeir 

nái að þróa hugsanir sínar áfram en á eigin forsendum (Bruner, 1996). 

Aðalnámskrá frá 2011 gefur einnig tækifæri til skapandi leiða í verkefnum, 

sem ef litið er til grunnþátta hennar og þeirrar lykilhæfni sem snýr að hæfni 

í tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og 

samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð á eigin námi. Hugtökin 

samfélagsfræðileg sköpun og nýsköpun eru  svo sterk í umræðunni núna, 

ekki síst í tengslum við hönnun, umhverfi og svo sjálfbærni í víðum skilningi 

þess orðs. Viðtal við skorarstjóra hönnunar- og arkitektadeildar LHÍ leiddi í 

ljós að við inntöku nýrra nemenda er litið til þroska, afstöðu eða 

Mynd 21. Samvinnuverkefni – fjögur nemendaverk. 
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meðvitundar þeirra til samfélagsins (Sigrún Birgisdóttir, munnleg heimild 

22. jan. 2013). Í framhaldsskólakennslu hef ég gert tilraunir, s.s. samvinnu 

við nemendur þar sem þeir tóku afstöðu til myndrænna gagna sem lýstu 

afleiðingum efnahagshrunsins í súluritum og tölfræði. Þar völdu nemendur 

sér gögn sem lýstu efnahagsástandinu og höfðu algjörlega frjálst val um 

hvernig þeir unnu með gögnin. Sumir unnu út frá fagurfræði, aðrir greindu 

gögnin, nýttu sér upplýsingarnar, útlitslega eða efnislega eða á annan hátt 

(sjá mynd 21). Það er hægt að lýsa þessum verkum nemenda sem einhvers 

konar abstrakt verkum þar sem þeir blanda saman leik við flókin og 

margvíslegan íslenskan veruleika eins og hann birtist í hagfræðiskjölum og 

efnahagsspám. Í verkunum reynir á samspil ímyndunaraflsins við 

skilninginn, fagurfræðinnar við tölfræði „excel“ skjalsins og dans hægra 

heilahvelsins við það vinstra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ég hef einnig látið nemendur vinna hugmyndavinnu sem tengist 

umhverfi þeirra eða opinberum svæðum þar sem þeir vinna tillögur að 

verkum (sjá mynd 22). Það má segja að vinnuferli sem liggur að baki þessum 

verkum nemenda  minna rími að einhverju leyti við þá hugmyndafræði sem 

Freire (1970) kallaði „kennslufræði hinna kúguðu.“ Að mati hans er 

mikilvægt að nemendur geri sér grein fyrir stöðu sinni í samfélaginu og læri 

Mynd 22. Hugmynd nemandans í verkinu er skógur á torgi sem hægt er að ganga 
inn í.  
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að taka þátt í menntandi og upplýstri samræðu um það sem er að gerast. 

Þannig er stuðlað að vitundarvakningu hjá nemendum og þeir verða 

meðvitaðri um stöðu mála og með skýrari sýn á sjálfa sig og hvernig þeir eru 

í raun þátttakendur með hversdagslegum athöfnum sínum.  Þegar 

nemendur mínir velja að vinna með einhvers konar hugmyndafræði, s.s. 

femínisma, stjórnmál eða viðhorf sem brenna á þeim og eru tengd 

einhverju ástandi á hverjum tíma eða tíðar anda eru þeir að gera tilraunir til 

samræðu. Ásthildur Jónsdóttir (2011) hefur  skrifað um áhrifamátt sjónlista í 

menntun til sjálfbærni, sem hún skilgreinir út frá gagnrýninni og skapandi 

hugsun og tengir markmiðum aðalnámskrár. Ásthildur bendir á að 

hugmyndafræðin henti vel í kennslu ef verk sem tekin eru til skoðunar taka 

á pólitískum vandamálum, benda á ranglæti ofbeldis og tilgangsleysi átaka 

eða taka til umfjöllunar félagslega stöðu einstaklingsins, viðhorf, gildi, 

sjálfsmynd þjóða eða kynhlutverk. Einnig er umhverfið mikilvægt til 

umræðu og áhrif mannsins á það. Markmiðið er að vekja áhuga og ýta við 

viðhorfum áhorfandans og ígrundun hans um hvað listaverk hafa fram að 

færa.  

Að skoða listaverk er ákaflega mikilvægur þáttur í listkennslu en ég tel að 

það hafi ekki ekki verið lögð nægileg rækt við samræðu um myndlist. Með 

aukinni umræðu um sjónlistir eykst þekking, skilningur og öryggi í tjáningu. Í 

skólaheimsókn í danska framhaldsskóla 2011 sló það mig hvað danskir 

unglingar voru þjálfaðir í samræðu og skilgreiningu á myndlist miðað við 

íslenska jafnaldra. Samræðu er hægt að þjálfa þótt skilningur sé tengdur 

áhorfanda hverju sinni og menningarlegu samhengi. Samkvæmt Vygostsky 

(1925) eru listaverk félagsleg innra með okkur og þó að listaverk sé skapað 

af einum einstaklingi eru áhrif þess víðtæk. Ég hef útbúið líkan, sem er 

breytilegt eftir sýningum, fyrir nemendur til þess að styðjast við þegar þeir 

ígrunda listaverk. Grunnur þess byggir á forsendum úr merkingarfræði og 

hefur reynst mér betra en ekkert. Líkanið byggir á eftirfarandi þáttum en ég 

breyti útfærslu í hvert sinn: 

 Inntak, innihald eða hugmynd: Hvað er það sem verið er að koma á 
framfæri, hverju á að miðla? Hvað hefur listaverkið fram að færa frá 
öllum sjónarhornum? 

 Beinagrind og búningur; verkfærin og efnin sem notuð eru til þess að 
skilaboðin komist áfram. Allir mögulegir tæknilegir þættir. 

 Áhrif og túlkunarmöguleikar: Hvað gerist í raun og veru þegar 
mismunandi fólk, með mismunandi bakgrunn, menntun og menningu 
horfir á sama hlutinn? 
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Ein útfærsla á verkefni – Ferð á listasafn  

Hvaða saga eða hugmynd liggur að baki sýningunni? 

Tilheyrir verkið ákveðnum flokki mynda, ákveðinni stefnu eða stíl? 

Hvers konar verk er um að ræða? (málverk, myndband, skúlptúr, 
teikningu, innsetningu....) 

Eru einhver afgerandi einkenni sem vekja athygli þína? 

Er listamaðurinn að vinna með umhverfi sitt í samhengi við verkin?  

Hvaða áhrif hefur sýningin og verkið sem þú valdir á þig? 

- skoðað út frá fagurfræði eru verkin falleg og ef svo er, hvaða verk 
sérstaklega? 

- skoðið merkingu/innihald verkanna 

- hvað telur þú að listamaðurinn sé að segja? 

- skoðið út frá tilfinningum  

- hvernig skilur þú verkið?  

 

Í kjölfar ferðarinnar á að skrifa gagnrýni/íhugun um myndlistarsýninguna 

og gjarnan skoðuð staða þessarar listgreinar í íslensku samfélagi og hjá þér 

persónulega (GMB, 2013). 

4.2.4.1 Virk lýðræðisleg þátttaka nemenda  

Raddir nemenda, raddir almennings, raddir … Þessi orð ríma við svo margt 

sem ég sem myndlistarkennari og myndlistarmaður hef áhuga á, þekki og 

vinn með í kennslu, þróunarvinnu, listsköpun og í rannsóknarvinnu vegna 

verkefna minna. Skoðun á myndlistarverkum mínum í tvo áratugi dregur 

strax fram þetta sjónarhorn. „Rödd…“ og/eða „samræðu“ við einhvern 

þátttakenda í verkinu en leiðir eða útfærslur mínar hafa tekið breytingum 

eins og eðlilegt er. Verkið á myndinni fyrir neðan er innsetning sem ég vann 

fyrir sýningu á Listahátíð 2000 sem var haldin í Ljósafossvirkjun í Grímsnesi. 

Myndirnar ofan á kössunum eru hver og ein 40x50 cm. og eru loftmyndir af 

Grímsnesi og Laugardal unnar með grafíktækni sem heitir ImageOn. Ég var 

alltaf ákveðin í að vinna með sögur af svæðinu. Ég hafði langan tíma til að 

vinna verkið og því gerjaðist hugmyndin í rólegheitum. Það varð til þess að 

ég fór nýjar leiðir í allri nálgun við þátttakendur og tæknilega.  Ég lét forrita 

fyrir mig sérstaklega stafrænt hljóðkerfi sem gerði mér kleift að láta  

einstaklinga segja sjálfa sögur af svæðinu. Áhorfendur og hlustendur gátu 

hlustað á einn eða fleiri í senn, jafnvel alla í einu. Þetta verk var með 

tæknilega nýjung með þessu stafræna hljóðverki en það var ekki síður 

aðlaðandi nálgun að íbúar svæðisins tóku þátt í innsetningunni á 

lýðræðislegan hátt (sjá mynd 23).   
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Mynd 23. Grímsnes og Laugardalur 2000 Innsetning – hljóðverk með röddum. 

Samræða við nemendur er ákaflega mikilvægur þáttur í listkennslu en 

oftast á sér stað samtal við hvern og einn nemanda um hann, hans 

námsferil, skilning, nálgun og lausnir. Það gerist í samhengi við viðfangsefni 

hverju sinni og samræðan getur verið forsenda aukins skilnings í náminu. Ég 

hef velt fyrir mér hvort það mætti yfirfæra það námsferli eða aðferð að 

einhverju leyti líka yfir á stærri heild út frá lýðræðislegri nálgun í 

kennsluháttum.   

4.2.4.2 Hvaða gildi hafa raddir nemenda 

Ef forsendur mínar og sannfæring í starfi eru settar upp í eina heild þá er 
lokaniðurstaða mín að hugmyndafræðina á að byggja á röddum nemenda út 
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frá heimspekilegu gildismati. Þá á ég við fyrrnefnda tengingu kennslunnar 
við gildin þrjú, leitina að hinu góða, hinu fagra og hinu sanna (Ólafur Páll 
Jónsson, 2012).  

Ef við tengjum þetta þrennt listkennslunni þá tengist hið góða 
umhyggjunni (ástinni), hið fagra skapandi hugsun (ímyndunaraflinu) og hið 
sanna gagnrýninni hugsun (sem byggir á sjálfsskilningi og gildismati) sem 
byggist á hinum tveimur.  

 hið góða – sjálfsskilningurinn, ástin umhyggjan – nemandinn skoðar 
sig – hver er ég? 

 hið fagra – skapandi hugsun – ímyndunaraflið – hvert leiðir hin 
skapandi hugsun mig?  

 hið sanna – gagnrýnin hugsun – réttlæti og lýðræði – markmiðið er að 
nemendur verði meðvitaðir um stöðu sína í samfélaginu og taki þátt í 
menntandi og upplýstri samræðu um það sem er að gerast  með 
skýra sýn á sjálfa sig sem þátttakendur með hversdagslegum 
athöfnum sínum.   

Ég hef þá trú að breyting á námi nemenda í lýðræðisátt geti breytt vægi 
nemenda í skólanum og aukið kraft þeirra í námi. Þetta byggir á því að ég 
sem kennari horfi á námið af sjónarhóli nemenda. Íhuga hver tilgangur 
þeirra og markmið séu. Raddir nemenda koma þá inn í umræðuna á 
jafnræðisgrundvelli og í skólastofunni getur myndast hlutverk félaga með 
möguleika á frelsi til breytinga. Ég hef trú á gildi virkrar þátttöku nemenda í 
breytingaferli og stuðningi við kennara í gegnum samvinnuna. Að rödd 
nemenda sé virk er grundvallaratriði í listnámi sem og öðru námi. Þegar 
talað er um hvað rödd  nemenda þýðir þá merkir það mismunandi leiðir 
nemenda til að tjá sig og tilfinningar sínar um það sem tengist í náminu eða 
skólanum en ekki bara mælt eða ritað orð. Markmiðið er sjálfsrannsókn 
hvers og eins nemanda, þ.e. að þeir rannsaki sig og nám sitt. Þeir spyrji sig: 
Hver er ég, hvernig læri ég og hvaða gildi hefur nám mitt fyrir mig?  
Hugtakið virk þátttaka er lykilatriði í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 
(Svanborg R. Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson, Gunnar E. Finnbogason og 
Jóhanna Karlsdóttir, 2013) en ekki síður í öllu öðru námi. Í slíku námi fá 
nemendur tækifæri til að vinna með þarfir eða vandamál og finna lausnir og 
framkvæma þær á skapandi hátt með virkri þátttöku. Það kemur fram hjá 
Fullan (1991) að virkjun nemenda er lykilorðið en árangursríkt nám virkji að 
lokum hjarta og hug nemendanna. Það er mat hans að ekki hafi nægilega 
mikið verið gert til að efla þátttöku nemenda við mótun skólastarfsins. 
Nemendur, jafnvel þeir litlu, eru líka fólk og ef nemendur hafa ekkert 
hlutverk í breytingaferli, þá mun það mistakast. Fyrir mig sem kennara sem 
vinn að breytingaferli dregur þessi skilgreining Fullans fram kjarna málsins: 
Hvað gerist ef nemendur eru meðhöndlaðir eins og þeirra álit skiptir máli 
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við breytingastarf í skólum? Ef merking skiptir máli fyrir velgengni kennara 
og stjórnendur skóla þarf ekki mikið ímyndunarafl til að átta sig á að 
merking er einnig lykilatriði í velgengni nemenda innan skólans, t.d. með því 
að finna til sín og að skoðun manns sé metin.  

4.2.5 Togstreitan á milli  sköpunar og lífsins 

Þann tíma sem ég hef verið að skrifa þennan texta hef ég verið í togstreitu á 

milli sköpunar og lífsins. Ég hef velt fyrir mér þeirri spurningu hvort ég eigi 

að skoða og skilgreina þessa togstreitu … eða gera eins og segir í ljóði 

Þorsteins frá Hamri (1989): 

 

sköpun I 

Reyndu aldrei að ráða gátuna – hver það sé, sem sáir fræjum 

sköpunarinnar: Þeim sem líða lítt sýnileg um rökkvað bláloftið mörg 

saman skömmu fyrir skil óvæntra funda, og örkorninu smáa sem fellur í 

hjartað og elur af sér tré með tveimur aldinum, öðru til vitnis um að 

þú elskar, hinu til marks um að þú deyrð. 
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5 Umræður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða aðferðir listkennslu og upplifun 

nemenda á nýrri námsleið, Nýsköpunar- og listabrautar FÁ, og skoða hvaða 

gildi námið hefur fyrir þá. Markmiðið var að leita svara við 

rannsóknarspurningum, ígrunda forsendur þróunarstarfsins í samhengi við 

bakgrunn, reynslu og þekkingu og tengja þær samfélagsþróun og fræðilegri 

rýni. Rannsóknin byggir á tveimur meginþáttum: nemendum brautarinnar 

og á mér, rannsakandanum.  

Mikilvægi rannsóknarinnar liggur í mati nemenda, ánægju, sýn, 

væntingum og líðan þeirra á brautinni og er það veigamikið innlegg í 

áframhaldandi þróunarvinnu. Þau gögn og upplýsingar sem komu fram eru 

gagnlegar fyrir mig en einnig fyrir skólann. Ég met það svo að þessi gögn 

hafi bæði fræðilegt og hagnýtt gildi fyrir áframhaldandi þróun brautarinnar. 

Hagnýtt gildi þessara gagna er að nýta má þau til leiðbeiningar við  

áframhaldandi mótun brautarinnar og vísa veginn á margvíslegan máta. Þau 

geta nýst við breytingar á brautinni, við kennsluhætti, s.s. kennsluvefi, og 

verkefnaskil. Einnig geta þau verið leiðbeinandi við innritun á brautina, við 

kynningu á brautinni, jafnvel í samstarfi við nemendur.  

5.1.1 Þróun nýrra brauta í framhaldsskólum 

Fjölbreytni menntunar á framhaldsskólastigi er mikilvæg til þess að 

nemendur fái nám við hæfi í takt við samfélagsbreytingar og áhuga. Vægi 

skapandi greina hefur aukist með tímanum en þó ekki í samræmi við áhuga 

nemenda og þörf á aukinni fjölbreytni í menntun. Mér hefur fundist að 

verulegar nýjungar eða breytingar hafi helst komið fram þegar nýir  

framhaldsskólar eru byggðir, við miklar rekstrarbreytingar eða endurskoðun 

aðalnámskrár. Slíkar aðstæður virðast oft mynda rými eða jarðveg til 

verulegrar innri ígrundunar og endurskoðunar á stöðu skóla sem leiða til 

nýrra leiða í samræmi við samfélagsbreytingar og þarfir nemenda. 

Nýsköpunar- og listabraut varð að veruleika m.a. vegna áhrifa af 

hugmyndafræði nýrrar námskrár, styrk frá Sprotasjóði og Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti en einnig hafði áhugi nemenda á viðfangsefnum 

brautarinnar sín áhrif. Ef þróun framhaldsskólans er skoðuð í víðara 

samhengi mætti minna á kenningar um hvernig samfélög eins og skólar 

mynda með sér ákveðið gildismat (eða ,,kapítal“). Pierre Bourdieu segir 
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stöðu hvers einstaklings í félagslegri vídd almennt hægt að skilgreina út frá 

þeim stöðum sem hann er í á mismunandi vettvöngum samfélagsins og með 

hliðsjón af þeim tegundum valds sem eru virkar á hverjum þessara 

vettvanga (Ingólfur Á. Jóhannesson, 1992). Ég tel að það hvernig nemendur 

raðast á skóla og á námsbrautir byggist oftar á mótuðu gildismati en 

þekkingu á innra starfi  skólanna. FÁ hefur ekki verið í efsta sæti 

vinsældalistans sem bóknámsskóli nýnema, en nemendur sem eru að koma 

aftur í nám eftir hlé skila sér mjög vel inn í skólann og skólinn hefur haft 

sterka stöðu í heilbrigðisgreinum. Ein þeirra spurninga sem ég velti fyrir mér 

var: Hvernig gengur að gera þessa námsleið, nýsköpunarmennt og 

listkennslu, að sterku afli í námi nemenda, skólastarfi, hefðum og menningu 

skólans? Meðal spurninga í skoðanakönnun var hvort brautin væri 

eftirsóknarverður kostur. Það ánægjulega sjónarmið kom þá fram að í 

augum 82 % nemenda brautarinnar var þessi nýja leið eftirsóknarverður 

kostur. Það var greinilegt stolt í röddum nemenda þegar þeir ræddu 

brautina í rýnihóp og örvandi að hlusta á lýsingu eins og þessa frá einum 

stráknum: „Þegar ég er spurður: Hvað ertu að læra. þá er svarið alltaf. Ég er 

á nýsköpunar- og listabraut í Fjölbraut við Ármúla“ og heyra aðra nemendur 

í hópnum taka undir. Rannsóknir Menntamálaráðuneytis og 

Iðnaðarráðuneytis (2011) á efnahagslegu gildi skapandi greina, skýrsla 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands um stöðu nýsköpunar – og 

frumkvöðlamenntar (2013) og ný aðalnámskrá gefa vísbendingar um að  

það sé tækifæri núna  til að byggja upp metnaðarfullt nám í 

nýsköpunarmennt  og listum við Fjölbrautaskólann við Ármúla, ekki síst 

vegna staðsetningar skólans.  

5.1.2 Lærdómssamfélag nemenda og aukin félagatengsl 

Einn tilgangur rannsóknarinnar var að ná fram og jafnvel styðja þá 

hugmyndafræði sem liggur að baki námi á brautinni. Ég hef haft þá sýn í 

nokkur ár að gera listkennslu og myndlistarstofuna að „vinnustofu eða 

skapandi skjóli“ í skólanum og mynda einhvers konar lærdómssamfélag  

nemenda. Það þarf sýn og krefst vinnu hjá kennurum að móta menningu. Ég 

hef hrifist af kennsluaðferð sem einn tungumálakennarinn í skólanum notar. 

Aðferðin byggir á að nemendur tileinka sér þá hugsun að þeir séu í landi 

viðkomandi tungumáls þegar þeir eru í tímum. Kurteisi og siðvenjur 

þjóðarinnar ráða ríkjum hvað varðar umgengni og framkomu í 

kennslustofunni. Ég hef þá trú að smátt og smátt í gegnum skapandi ferli, 

frelsi og traust geti myndast listrænt lærdómssamfélag á brautinni með 

sterkum félagatengslum. Ein spurninganna í skoðanakönnuninni var um það 

hvort nemendur mynduðu hóp innan skólans og 66 % svöruðu að um væri 
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að ræða vinatengsl og hópamyndun meðal nemenda fyrir utan 

kennslustundir á brautinni, í öðrum tímum eða í félagslífi skólans, en 10, 

eða 34 %, svöruðu neitandi og þegar niðurstaða var tengd aldri nemenda 

kom í ljós að stærsti félagahópurinn var meðal yngstu nemendanna eða í 16 

ára aldurshópnum. Þetta gæti verið vísbending um að brautin sem myndar 

einhvers konar bekk stuðli að skuldbindingu nemenda. Samkvæmt 

rannsóknum skipta félagatengsl í framhaldsskólum miklu máli og er þá átt 

við tengsl við félaga í skólanum, þátttöku í viðburðum skólans og tengsl við 

skólann og traust á skólanum sem fyrirbæri (Rumberger og Lim, 2008).  Það 

mjög ánægjulegt ef þetta gengur eftir á brautinni því það virðist sem góð 

eða slæm félagatengsl hafi áhrif á skuldbindingu nemenda gagnvart 

náminu. Þá er átt við að nemendur virðast ílengjast í námi sem þeir höfðu 

lítinn áhuga á í upphafi ef þeir mynda félagatengsl en hætta frekar ef þeir 

einangrast.   

5.1.3 Skuldbinding nemenda gagnvart námi og skóla 

Sumt í gögnunum kom mér á óvart og gefur tilefni til þess að rannsaka 
afmarkaða þætti dýpra síðar. Það eru þættir sem m.a. tengjast 
skuldbindingu nemenda gagnvart námi og skóla.  Skuldbinding er margþætt 
hugtak sem skipta má í þrjár víddir samkvæmt samantekt Fredricks og 
félaga  (2004) á rannsóknum á sviðinu. Þessar víddir, hegðunarleg, 
tilfinningaleg og vitsmunaleg skuldbinding,  hafa mikið að segja um 
brautargengi nemenda í námi. Það er ljóst að ef gögnin geta nýst til að 
breyta á einhvern hátt viðhorfum til náms, auka skuldbindingu og/eða 
minnka brottfall hafa þau einnig fræðilegt gildi við þróun brautarinnar. 
Rannsóknir á brottfalli nemenda og niðurstöður rannsókna Kristjönu Stellu 
Blöndal á upplifun brotthvarfsnemenda benda til þess að ef námsbraut er 
ekki í samræmi við áhuga og markmið nemenda þá leiðist þeim námið og 
finnst það tilgangslaust (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 
2002). Nýsköpunar- og listabraut þjónar hópi nemenda sem sækir í list- og 
verkgreinar og flestir völdu að mestu leyti námsleið í samræmi við 
áhugasvið sitt og eru ánægðir. Það eru þó vísbendingar um að mögulega sé 
á brautinni hópur nemenda sem er viðkvæmur eða í brottfallsáhættu. Sé 
svo er það spurning hvaða leiðir séu gagnlegar til að viðhalda námsánægju 
og námsárangri þeirra. Þetta eru að hluta til nemendur sem fara á milli 
skóla og prófa ýmsar leiðir en eru ekki ánægðir. Það má velta fyrir sér og 
rannsaka betur hvort þessir nemendur fylgi vinum, straumum eða 
einhverjum fyrirfram gefnum hugmyndum frekar en eigin áhugasviði. Þetta 
er mikilvægt því niðurstöður rannsókna benda til þess að lítil skuldbinding 
nemenda tengist slökum námsárangri, verri líðan og geti jafnvel leitt til 
brotthvarfs frá námi (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 
2012).  
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Athyglisverðar umræður áttu sér stað meðal nemenda í rýnihóp um 

tengsl áhuga þeirra á námsbrautarvali sínu og skuldbindingu til náms og 

skóla.  Ég spurði nemendur um þeirra sjónarmið. Töldu þeir vera eitthvert 

samhengi á milli brottfalls úr framhaldsskólum ef nám skorti tengingu við 

áhugasvið nemenda? Mat nemenda var að þetta gæti verið áhrifamikill 

þáttur í brottfalli. Rýnihópurinn ræddi um námsframboð í framhaldsskólum 

og það var áhugavert að heyra mismunandi sjónarmið kynjanna. Stelpurnar 

sögðust frekar reyna að finna einhverjar leiðir til læra það sem þær hefðu 

áhuga á og fyndist skemmtilegt, en ekki læra það sem þær hefðu lítinn 

áhuga á. Strákarnir virtust láta sig hafa það að vera áfram í námi þrátt fyrir 

áhugaleysi og margir eru lengi að ljúka framhaldsskólanum.  Spurningar sem 

komu upp í hugann við mismunandi skoðanir stelpna og stráka leiddu mig 

að rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2012) á 

íslenskum unglingum, sem fylgt var eftir frá fjórtán ára til tuttugu og tveggja 

ára aldurs.  Þar má sjá nokkra þætti sem benda til þess að nemendur sem 

gekk vel í námi við lok grunnskóla en fóru óvænta menntaleið og höfðu ekki 

lokið framhaldsskólanámi tuttugu og tveggja ára, sýna neikvæðari hegðun 

og minni áhuga á námi en aðrir í þeirra hópi sem búist var við að myndu 

klára framhaldsskólanám fyrir tuttugu og tveggja ára aldur. Einnig kom fram 

að nemendur sem töldust til áhættuhóps á sama aldri, en fóru menntaleið 

sem ekki var búist við og luku framhaldsskólaprófi við tuttugu og tveggja ára 

aldur, sýndu síður neikvæða hegðun og meiri samsömun við skólann sinn en 

þeir sem höfðu hætt í námi. Samræður mínar við nemendur og aukinn 

skilningur á þessari afstöðu – þá á ég við þrautseigju nemenda við að „láta 

sig hafa það“ í gegnum námið eða að „velja eftir áhuga og ánægju“ – skiptir 

máli fyrir þróun náms við allra hæfi á framhaldsskólastiginu. Ég skil betur 

mikilvægi þess að bjóða upp á nám við hæfi og að viðhalda áhuga nemenda 

á náminu. Nær allir nemendur sem innrita sig  á Nýsköpunar- og listabraut 

gera það af áhuga en margt í samræðum nemenda opnaði betur augu mín 

fyrir því hvað ég sem kennari þarf að vera vel vakandi  í starfi mínu, hlusta á 

raddir nemenda og sjá námið og kennsluna frá sjónarhorni þeirra.  

Áðurnefnd rannsókn gaf mér tækifæri til þess að skoða nánar ólíka 

áhrifaþætti fyrir skuldbindingu nemenda í námi og dýpka þekkingu mína á 

öllum helstu hliðum hennar. Skilningur á þessari afstöðu, þ.e. þrautseigju 

við að „láta sig hafa það“ í gegnum námið, skiptir máli fyrir þróun náms við 

allra hæfi á framhaldsskólastiginu. Ef þessi þrautseigja „láta sig hafa það“ er 

algengt viðhorf stráka þá verður að breyta náminu og vinna með þetta 

viðhorf á þann hátt sem nýtist þeim til framdráttar en leiði ekki til sóunar 

dýrmætra námsára, aukinnar neikvæðrar hegðunar og sífellt minni áhuga á 

námi. Það er samfélagsleg ábyrgð okkar að bjóða upp á nám við hæfi og að 
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viðhalda áhuga nemanda á náminu. Námið verður að vera eftirsóknarvert 

fyrir nemendur og þeir þurfa að sjá tilgang með því og sýnilega uppskeru að 

því loknu. 

5.1.4 Samræmi á milli þess sem boðað er og þess sem gert er  

Ný aðalnámskrá með breyttum áherslum, þar sem m.a. er fjallað um 

lykilhæfni nemenda sem nær til námshæfni, skapandi hugsunar og 

hagnýtingar þekkingar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011), er 

leiðandi afl í mótun brautarinnar. Það er markmið  nýrrar námskrár að 

grunnþættir, s.s. sköpun, lýðræði, mannréttindi, læsi, jafnrétti, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð fléttist inn í allt nám. Ég spurði mig hvort það væri 

samræmi á milli nýrrar aðalnámskrár, hæfnisviðmiða, grunnþátta og náms á 

Nýsköpunar- og listabraut og hvort ég ynni samkvæmt markmiðum 

brautarinnar eða í anda þeirra.  

Styðja kennsluhættir mínir, kennsluefni og innihald námsins nemendur 

og markmið þeirra?  Ég geri mér ekki fulla grein fyrir því en hugsunarháttur 

og verklag mitt verður mér sífellt ljósara. Það felur í sér að áherslur, efnistök 

og ramminn falla vel að þeirri hugsun og þeim grunnþáttum sem nýja 

námskráin leggur áherslu á með eflandi kennslufræði sem ýtir undir hæfni 

nemenda til sköpunar, nýsköpunar og aðgerða (Svanborg R. Jónsdóttir, 

2013) og samræmist forsendum náms á Nýsköpunar- og listabraut. 

Hæfnisviðmið nýrrar aðalnámskrár gerir kröfur um að nemendur geti greint 

og hagnýtt almenna þekkingu og færni með því að bera saman, finna 

sambönd, einfalda og draga ályktanir. Það gerir kröfu um að nemandi sýni 

ábyrgð, sjálfstraust og sjálfstæði í vinnubrögðum og geti beitt almennri 

ígrundun. Skoðun nemenda á þessum þáttum, sjálfstæði og ígrundun, var 

samkvæmt skoðanakönnun að þeir væru sjálfstæðir og ígrunduðu hvað þeir 

voru að gera.  

5.1.5 Aukin ábyrgð nemenda á náminu 

Niðurstöður um notkun nemenda  á kennsluvefjum og á verkefnaskilum 

voru athyglisverðar, en þær gáfu vísbendingar um að nemendur nýttu sér 

ekki kennsluvefina sem skyldi. Verkefnaskil mætti bæta verulega og þar 

með ábyrgð nemenda. Það bendir til þess að það þurfi að endurskoða og 

skipuleggja námið á kennsluvefjunum á markvissari hátt en einnig 

matsleiðir, s.s. stöðugt leiðsagnarmat, jafningjamat og eftirfylgni sem eykur 

áhuga og ábyrgð nemenda á náminu. Jerome S. Bruner (1996) segir 

markmið skólastarfs  vera að hjálpa nemendum að taka ábyrgð á eigin 

gjörðum og hugsunum. Þeir eigi að skoða hug sinn og átta sig á hverjir þeir 
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séu og hvað þeir séu að hugsa og byrja að hugsa á sjálfstæðan og 

gagnrýninn hátt. Það er hlutverk kennara að hjálpa nemendum með þessa 

þróun og að gera sér grein fyrir hugsun sínni. Það virðist sem ein leið til þess 

sé að láta nemendur skipuleggja nám sitt út frá eigin forsendum. Listnám 

sem byggir á sjálfsskoðun með ferli- og/eða hugmyndabókum er einn liður í 

þeirri hugmyndafræði. Takmark okkar hvað varðar menntun á að vera að 

efla sjálfstraust, ánægju nemenda, sköpunargleði og framtakssemi. Ef 

nemendur ná valdi á yfirfærslu þekkingar, greina þarfir, leita lausna og nýta 

sér hugmyndir sínar á skapandi hátt og framkvæma, þá er markmiðum 

námsins náð. Töluvert var rætt um yfirfærslu þekkingar í viðtölum við 

nemendur og í samræðum rýnihópa og töldu nemendur sig vera að nýta þá 

þekkingu sem fékkst í náminu og yfirfæra hana á viðfangsefni.  

Ég tel feril- og/eða hugmyndabækur vera dæmi um leið sem getur  stutt  

við skilgreinda lykilhæfni í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla. Takmark 

okkar hvað varðar menntun á að vera að efla sjálfstraust, ánægju nemenda, 

sköpunargleði og framtakssemi. Nemendur tengja reynslu sína náminu og 

skilgreina þekkingu sína og gildi hennar fyrir sig. Þetta er skapandi leið í 

námi sem byggir á margvíslegu ferli, þróun og upplifun, sjálfsskoðun og mati 

og styður tengingu og yfirfærslu þekkingar frá einu sviði yfir á annað. 

Nemendur rannsaka og meta eigin veruleika og bakgrunn. Markmiðið að 

baki því er tvíþætt: Annars vegar er það gildi sjálfsskoðunar í þroska hvers 

og eins og svo hins vegar að tengja þekkingu fortíðar við framtíðina. Elliot 

Eisner (2002) sagði kennslu eiga að auka listrænan vitsmunaþroska og 

hjálpa nemendum að skapa og skynja, skilja persónuleg einkenni sín og 

hvað sé einstakt við þá og verk þeirra og tengja sig við þá menningu sem 

þeir eru hluti af. Það markmið með brautinni að efla frumkvæði og að 

nýsköpun verði hluti af daglegri hugsun fólks er í takt við umræðu í 

samfélaginu og fellur undir þessa skilgreiningu Eisners á því hvernig kennsla 

á að vera.  

5.1.6 Raddir nemenda er lykilatriði í þróunarvinnunni  

Ég met það svo að gildi virkrar þátttöku minnar og nemenda í breytingaferli 

og stuðningi við það sem ég er að gera sem kennari/rannsakandi komi fram 

í þessari rannsókn. Þetta samstarf við nemendur er eitt af 

grundvallaratriðum til að greina hvernig til hefur tekist með námið. Þekking 

sem næst með samstarfi við nemendur gefur möguleika á breytingum til 

bóta fyrir þá og mig. Kennsluhættir mínir byggja á að draga fram virka rödd 

nemandans og byggja upp samfélag þar sem nemendur eru þátttakendur.  

Það geri ég vegna þess að það skiptir mig máli, ekki aðeins í 

rannsóknarvinnu heldur líka í starfi mínu sem kennari. Það kom fram hjá 
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Fullan (1991) að „virkjun“ nemenda er lykilorðið en árangursríkt nám virkji 

að lokum hjarta og hug nemendanna. Það er mat hans að ekki hafi verið nóg 

að gert til að auka þátttöku nemenda í innra starfi skólans. Rauði þráður 

þróunarstarfsins liggur í því að nemendur séu virkir þátttakendur í 

breytingaferlinu, skapi náminu eigin merkingu og bregðist á persónulegan 

hátt við því sem þeir læra.  

Það kom mjög sterkt fram hjá nemendum í rýnihóp að það mætti auka 

samstarf við atvinnulíf og koma á meiri tengingu milli nema og starfandi 

listamanna. Þetta sama sjónarmið kom einnig fram hjá foreldri sem sagði að 

það væri spennandi ef nemendur fengju að fylgjast með og aðstoða 

listamenn á sínu áhugasviði, til dæmis við leikmyndagerð, í kvikmyndaiðnaði 

og í ýmsum öðrum greinum. Fólki í atvinnulífinu væri kynnt brautin þannig 

að það gæti leitað þangað eftir hæfileikaríkum krökkum til að aðstoða í 

smáum eða stórum tímabundnum verkefnum. Í mati nemenda í lok annar 

kom fram ánægja þeirra með ýmsa þætti. Ein stúlka tiltók ánægju með að 

nemendur skoðuðu mikið verk ólíkra listamanna sem vinna mismunandi 

hluti með hin ýmsu form listar, því það yki víðsýni. Meðal annarra þátta sem 

dregnir voru fram var ánægja með hvað kennarar væru duglegir við að setja 

allt námsefni og hugleiðingar því tengdu inn á Moodle, því það ýtir undir 

sjálfstæði í námi að efnið sé aðgengilegt inn á námsneti. Það er jákvætt að 

sjá að sumir nemenda meta gildi kennsluvefsins, sérstaklega í ljósi þess að 

rannsóknin sýndi að hluti nemenda nýtir sér vefinn illa. Nemendum þóttu 

vettvangsferðir skemmtilegur og lærdómsríkur hluti af náminu. Ábendingar 

komu frá nemanda um að það mætti auka leiðsögn eða athugasemdir við 

verk nemenda og gera kennsluna einstaklingsmiðaðri og auka ábyrgð 

nemenda á eigin námi og skólagöngu. Það kom  fram bæði hjá nemendum 

og foreldrum ánægja með kennara brautarinnar sem væru jákvæðir og 

hvetjandi en það skiptir miklu máli í skapandi námsgreinum. Eins og einn 

nemandi sagði: „Það er svo auðvelt að lenda á stað þar sem manni finnst 

sköpunargleðin og frumleikinn vera víðsfjarri“ og frá foreldri komu 

eftirfarandi orð: „ekkert annað sem ég vil koma á framfæri en til hamingju 

með þessa deild og vona að hún haldi áfram að dafna og blómstra.“  

5.1.7 Hvað hef ég lært af þessari rannsókn um sjálfa mig? 

Fyrir rúmum sjö árum fór ég af stað með annað lokaverkefni sem fjallaði um 

hvernig það samræmdist að vera listamaður og kennari. Í önnum 

hversdagsins dagaði sú ritgerð uppi. En það er sagt að það eigi sér stað innri 

endurnýjun á sjö ára fresti og þegar ég tók þá ákvörðun að ljúka námi mínu 

með lokaritgerð þá lá það beint við að rannsaka þá þróunarvinnu sem ég 
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hafði unnið að síðustu þrjú ár samhliða kennslunni. Það var í rauninni 

kærkomið verkefni því það gaf mér tækifæri til að skoða mig sjálfa eftir 

áratuga reynslu í kennslu og þróunarstarfi. Mig hefur yfirleitt ekki skort 

hugmyndir, eldmóð, hugrekki né framkvæmdagleði. Einhver innri sýn hefur 

knúið mig áfram og ég hef treyst innsæi mínu. Það er sterkt í eðli mínu að 

halda áfram, en verkefnið krafðist af mér að líta til baka. Það hrundu 

stundum tár við upprifjun en það var afar lærdómsríkt að meta gildi mín, 

starfskenningu og þá sannfæringu sem hefur knúið mig áfram í listsköpun, 

kennslu og margs konar þróunarstarfi, skoða aðferðir í listkennslu, þ.e. 

kennsluhætti mína, forsendur í starfi og hvernig ég vinn sem kennari með 

nemendum á þessari námsleið. Að leiðarlokum spyr ég sjálfa mig hvort ég 

hafi svar við þeim spurningum sem ég setti fram í upphafi. Þessir þættir eru 

mér ljósari og verða leiðarvísir í áframhaldandi vinnu. Ef nokkuð er þá er ég 

ennþá sannfærðari um gildi þessarar námsleiðar og sé möguleikana í henni 

fyrir nemendur og skólann. Námið er í samræmi við samfélagsþróun og 

hugmyndafræði nýrrar námskrár og nemendur skilja gildi þess að tengja 

námið við atvinnulífið.   

Það mikilvægasta  sem ég hef lært af þessari rannsókn sem snýr að sjálfri 

mér er gildi þess að skoða eigin viðhorf og  ígrunda hvaða forsendur liggja 

að baki hugmyndum mínum og sannfæringu í starfi. Það hefur verið erfitt 

en lærdómsríkt ferli að gera þessa rannsókn en það opnar leiðir til 

áframhaldandi þróunar í starfi. Hugmyndir mínar um kennslu mína og um 

nám nemenda minna hafa fengið festu eða jarðveg. Ef ég nota myndræna 

lýsingu núna í lokin þá líður mér eins og ég búi í húsi sem er byggt á bjargi 

en ekki á einhverjum ótraustum jarðvegi. Þekking mín og reynsla hefur 

fengið skýrari merkingu og þar með aðra möguleika til framtíðar. 
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Lokaorð 

Meginspurningu ritgerðarinnar: „Hvert er gildi náms á nýrri námsleið 

Nýsköpunar- og listabrautar í Fjölbrautaskólanum við Ármúla?“ er best 

svarað með orðum nemenda en samræða þeirra lýsir vel andrúmslofti 

námsins og  samskiptum þeirra, hugsunarhætti, vali og hug til framtíðar. Ef 

litið til þess hvaða gildi námið hefur þá fléttast saman einstaklingsmiðað og 

samfélagslegt gildi.  Frá sjónarhóli einstaklinganna (nemendanna) þá fá þeir 

menntun sem á sviði sem þeir hafa áhuga á. Oftar en ekki er menntun lykill 

að því að fá tækifæri til að spreyta sig á því sem maður hefur áhuga á að 

starfa við. Frá sjónarhóli samfélagsins eru líkindi til að fleiri nemendur ljúki 

námi. Nemendur komi út úr skólanum með sýn og menntun og þjálfun sem 

ekki hefur áður verið í boði. Því má ætla að menntuðum fjölgi og færni 

þeirra sem hóps sé á breiðara sviði en áður, en samfélagið tapar varla á því. 

Gildi náms á þessari nýju námsleið er því fólgið í nemendum hennar í nútíð 

og framtíð, röddum þeirra, og vali þeirra í lífi og starfi.  

Ég ákvað að enda þessa ritgerð á samræðu nemenda í rýnihóp sem var 

hluti af rannsókn minni á Nýsköpunar- og listabraut Fjölbrautarskólans við 

Ármúla. Rýnihópurinn ræddi um áhuga sinn á listum og menningu og tengdi 

þennan áhuga við framtíðarsýn sína. Þessir nemendur stefndu allir á listnám 

og í mismunandi störf á því sviði. Þeir nefndu möguleika á að nota menntun 

sína úti í atvinnulífinu á ýmsan hátt og tóku dæmi um leikhúsvinnu, 

búningagerð, kvikmyndagerð og húðflúr (Tattoo). Þeir sögðu áhuga sinn á 

listum hafa aukist í skólanum en hefði þó verið brennandi fyrir.  

Dæmi um samræður:  

Strákur 1 orðaði þetta svona: „Það er eiginlega svona þroskun á 

viðfangsefninu … mig langar að læra leikhúsfræði. … að vera einhverskonar 

dramatúrg gæti gagnast mér mjög mikið í lífinu … því að dramatúrg er þessi 

kall sem gengur um leikhúsið og leikstjórinn spyr: Hvað finnst þér ... og hann 

segir eitthvað og leikstjórinn segir þá bara: ókei, takk”.  

Strákur 2: „það er svolítið í mér að vera að gera eitthvað í kvikmyndum. 

Það er náttúrulega list. Leikstjóri, eða eitthvað sem tengist því.“ 

Strákur 1: „Djöfull væri það gaman að sjá kvikmynd eftir Tind birtast í 

bíó.“ 
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Strákur 2: „Já, þú munt sjá mig einn daginn eftir svona tuttugu ár, taka 

við Óskarnum. Bara í smóking.“ 

Þá segi ég, kennarinn: „Þessum kenndi ég.” 

Strákur 1: „Þá segi ég ... ég vann með honum.” 

Strákur 2: „Ég vil þakka Gunnari … tek svo upp blað og byrja að þakka 

öllum sem ég hef þekkt í lífi mínu.“ 

Stúlka: „Á íslensku.” 

 

Það var sérstaklega ánægjulegt vinna þessa rannsókn með nemendum 

brautarinnar og heyra þá lýsa upplifun sinni. Þetta tónar einhvern veginn 

allt saman. Ég hef trú á að skilningur, hæfni til athafna, trú á eigin getu og 

tenging við umhverfið verði leiðarljós nemenda.  
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Fylgigögn 

Fylgiskjal 1  

                                                                                        Reykjavík 10. febrúar 2014  

Kæri nemandi  

Þetta bréf er beiðni um þátttöku þína í rannsókn á Nýsköpunar- og 

listabraut í Fjölbrautaskólanum í Ármúla. Rannsóknin er meistaraverkefni 

Grétu Mjallar Bjarnadóttur við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Leiðbeinendur hennar eru Ph.D. Hafþór Guðjónsson og Ph.D. Svanborg R. 

Jónsdóttir við Háskóla Íslands. Markmiðið með rannsókninni er að skoða á 

margvíslegan máta hvort markmið nýrrar námsleiðar Nýsköpunar- og 

listabraut í FÁ hafi heppnast.   

Eftirfarandi rannsóknarspurningar verða hafðar að leiðarljósi við öflun og 

úrvinnslu gagna:  Hvaða gildi hefur nám á nýrri námsleið, Nýsköpunar- og 

listabraut í FÁ, fyrir nemendur hennar og hvernig upplifa nemendur námið?  

Hvaða samræmi er á milli þess sem boðað er og þess sem gert er?  Hvernig 

uppfyllir námið væntingar nemanda, hverjar voru forsendur vals þeirra og 

hvert stefna þeir?  

Þessi rannsókn felur í sér rannsókn á eigin starfi, að skoða nýja námsbraut 

og kennsluhætti og leita svara við ákveðnum spurningum með það takmark 

eða von um að rannsóknin leiði til umbóta eða jákvæðrar þróunar á 

námsbrautinni.  Gert er ráð fyrir þátttöku í viðhorfskönnunum, að rætt verði 

við einstaka nemendur og að þeir gætu verið með á upptökum og á 

myndum teknum í tímum o.s.frv. Þau gögn sem aflað verður við þessa 

rannsókn verða notuð í meistaraprófsritgerð og höfð til hliðsjónar við 

áframhaldandi þróunarvinnu. Rannsóknin er unnin samkvæmt lögum um 

persónuvernd, er nafnlaus og því ekki hægt að rekja neinar upplýsingar til 

einstaklinga. Frjálst er að hafna þátttöku eða hætta rannsókn á hvaða stigi 

sem er, án útskýringa.  Öll gögn rannsóknarinnar eru ópersónurekjanleg. Að 

skráningu lokinni er gögnum eytt.  

Verði þátttaka góð koma upplýsingarnar til með að skila mikilsverðum 

niðurstöðum, bæði hagnýtum og fræðilegum, sem nýtast við áframhaldandi 

mótun og uppbyggingu Nýsköpunar- og listabrautar. Rannsóknin fer fram á 

vormisseri 2014. 

Þessar upplýsingar eru sendar til að upplýsa þig um fyrirhugaða gagnaöflun. 

Ef þú óskar eftir því að taka ekki þátt í þessari rannsókn, hafðu þá samband 

við mig Grétu Mjöll Bjarnadóttur með tölvupósti greta@fa.is eða í síma 824 

3954.                                           Reykjavík, 5. febrúar 2014
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Fylgiskjal 2  

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Ég er að vinna lokaverkefni mitt í M.Ed. námi við Háskóla Íslands (HÍ) og er 

að vinna rannsókn á Nýsköpunar- og listabraut Fjölbrautarskólans við 

Ármúla, en ég mótaði brautina ásamt samstarfsmanni mínum, og er 

fagstjóri hennar. Rannsóknin er meistaraverkefni mitt við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Leiðbeinendur eru Ph.D. Hafþór 

Guðjónsson og Ph.D. Svanborg R. Jónsdóttir við Háskóla Íslands. Markmiðið 

með rannsókninni er að skoða á margvíslegan máta hvort markmið nýrrar 

námsleiðar, Nýsköpunar- og listabrautar í FÁ, hefur heppnast.   

Eftirfarandi rannsóknarspurningar verða hafðar að leiðarljósi við öflun og 

úrvinnslu gagna:  Hvaða gildi hefur nám á nýrri námsleið, Nýsköpunar- og 

listabraut í FÁ, fyrir nemendur hennar og hvernig upplifa nemendur námið?  

Hvaða samræmi er á milli þess sem boðað er og þess sem gert er?  Hvernig 

uppfyllir námið væntingar nemanda, hverjar voru forsendur vals þeirra og 

hvert stefna þeir? Rannsókn felur í sér rannsókn á eigin starfi, að skoða 

skipulag námsbrautinnar og kennsluhætti og leita svara við ákveðnum 

spurningum með það takmark eða von um að rannsóknin leiði til umbóta 

eða jákvæðrar þróunar á námsbrautinni. 

Gert er ráð fyrir að rætt verði við nemendur, þeir taki þátt í 

viðhorfskönnunum, gætu verið með á upptökum og á myndum teknum í 

tímum o.s.frv. Þau gögn sem aflað mun verða við rannsókn þessa verða 

notuð í meistararprófsritgerð og til hliðsjónar við áframhaldandi 

þróunarvinnu. Rannsóknin er unnin samkvæmt lögum um persónuvernd, er 

nafnlaus og því ekki hægt að rekja neinar upplýsingar til einstaklinga. Frjálst 

að hafna þátttöku í þessari rannsókn eða hætta rannsókn á hvaða stigi sem 

er, án útskýringa.  Öll gögn rannsóknarinnar eru ópersónurekjanleg. Að 

skráningu lokinni er gögnum eytt.  

Þessar upplýsingar eru sendar til að upplýsa þig um fyrirhugaða gagnaöflun. 

Ef þú óskar eftir að barn þitt taki ekki þátt í þessari rannsókn, hafðu þá 

samband við mig Grétu Mjöll Bjarnadóttur með tölvupósti greta@fa.is eða í 

síma 824 3954.  

Verði þátttaka góð koma upplýsingarnar til með að skila mikilsverðum 

niðurstöðum, bæði hagnýtum og fræðilegum sem nýtast við áframhaldandi 

mótun og uppbyggingu Nýsköpunar- og listabrautar. Rannsóknin fer fram á 

vormisseri 2014. 

 Ef óskað er nánari upplýsinga þá er velkomið að hafa samband við við mig. 

Gréta Mjöll Bjarnadóttir  greta@fa.is GMS 824 3954  Fagstjóri listgreina  FÁ. 
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Viðauki 

 
Skoðanakönnun fyrir nemendur á  

Nýsköpunar- og listabraut 

 
 
Í þessari könnun eru 29 spurningar og hún skiptist í liði A og B 

  
 
A)  Vinsamlegast merkið við svarmöguleika sem á best við í hverri 

spurningu. 
 
1. Hvert er kyn þitt?        

□ karl 

□ kona 

 
2. Hver er aldur þinn? ____________ 

 
3. Hvenær varstu innritaður á Nýsköpunar- og listabraut? 

□ haustönn 2013 

□ vorönn 2014 

 
4. Hefur þú valið listgreinar í grunnskóla? 

□ nei 

□ já 

      Ef já, merktu við hvaða listgrein/ar 

□ kvikmyndagerð 



 

122 

□ leiklist 

□ tónlist  

□ myndlist 

□ nýsköpunar- og frumkvöðlamenntaáfanga  

□ annað hvað  ________________________ 

 
 

5. Hefur þú stundað listnám áður á framhaldskólastigi?  

□ já 

□ nei  

 
 

6. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á listnámi? 

□ mjög mikinn 

□ frekar mikinn 

□ hvorki mikinn né lítinn 

□ fremur lítinn 

□ mjög lítinn  

 
7. Kynntir þú þér brautir annarra skóla mikið eða lítið? 

□ mjög mikið 

□ fremur mikið 

□ hvorki mikið né lítið 

□ fremur lítið 
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□ mjög lítið 

 
8. Telur þú of lítið eða nægjanlegt námsval í boði í 

framhaldsskólum? 

□ já, nægjanlegt 

□ fremur mikið 

□ hvorki mikið né lítið 

□ fremur lítið 

 □ nei, of  lítið  

 
9. Að hvaða marki uppfyllir námið væntingar þínar? 

□ mjög vel 

□ fremur vel 

□ hvorki vel né illa 

□ fremur illa 

□ mjög illa 

 
 

10. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með að hafa valið 
þessa braut? 

□ mjög ánægð(ur) 

□ fremur ánægð(ur) 

□ hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

□ fremur óánægð(ur) 

□ mjög óánægð(ur) 
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11. Tengist námið áhugasviði þínu? 

□ já 

□ nei 

        
   

12.   Merktu við þær þrjár námsgreinar sem þú telur skipta mestu 
máli í náminu. 
Merktu við eftir mikilvægi frá 1-3 

__ kvikmyndagerð 

__ hönnun 

__ nýsköpun  

__ myndlist 

__ annað       

 
13. Hversu vel eða illa var tekið á móti þér þegar þú komst sem 

nýr nemandi inn á Nýsköpunar- og listabraut? 

□ mjög vel 

□ fremur vel 

□ hvorki vel né illa 

□ fremur illa 

□ mjög illa 

 
 

 

 



 

125 

14. Mynda nemendur brautarinnar hóp innan skólans? (Eru 

vinatengsl og hópamyndun hjá nemendum Nýsköpunar-  og 

listabrautar fyrir utan kennslustundir á brautinni, í öðrum 

tímum eða í félagslífi skólans?) 

□ já 

□ nei 

 
15. Hvernig líður þér í skólanum? 

□ mjög vel 

□ fremur vel 

□ hvorki vel né illa 

□ fremur illa 

□ mjög illa      

 
16. Er námsbrautin eftirsóknarverður kostur meðal nemanda 

innan skólans?   

□ já 

□ nei 

 

17.  Notar þú námsvefinn Moodle?   

□ oft á dag  

□ einu sinni á dag  

□ annan hvern dag  

□ einu sinni í viku  

□ sjaldnar en einu sinni í viku 
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18. Skilar þú öllum verkefnum jafnóðum?     

□ já 

□ nei 

 
19. Telur þú að námskröfurnar séu of þungar eða of léttar?  

□ mjög þungar 

□ fremur þungar 

□ í meðallagi þungar/léttar      

□ fremur léttar 

□ mjög léttar 

20. Finnst þér þú sýna mikið eða lítið sjálfstæði í vinnubrögðum? 

□ mjög mikil 

□ fremur mikil 

□ í meðallagi mikið/lítið      

□ fremur lítil 

□ mjög lítil 

 

21. Telur þú þig beita mikilli eða lítilli almennri ígrundun í náminu 

(pæla í því sem þú gerir)? 

□ mjög mikilli 

□ fremur mikilli 

□ hvorki mikilli né lítilli 
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□ fremur lítilli 

□ mjög lítilli 

B) Vinsamlega svarið spurningunum eftir bestu sannfæringu 

 
22. Af hverju valdir þú Nýsköpunar- og listabraut?    

Svar:_______________________________________________
___________________ 

____________________________________________________
______________________ 
 

23. Telur þú þig vera á réttri námsbraut?   Ef ekki, útskýrðu þá  
Svar:_______________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________ 
 

24. Telur þú að það vanti einhverjar námsgreinar í kjarna 

námsbrautar? Ef já, þá hverjar  

Svar:_______________________________________________

_____________________________________________________

________________________________________ 

 

25. Telur þú námið vera í samræmi við samfélagsþróun? Ef ekki, 

útskýrðu þá  

Svar:_______________________________________________

_____________________________________________________

________________________________________ 

 

26. Hvernig kemur nýsköpun fram á Nýsköpunar- og listabraut. 

Svar:_______________________________________________

_____________________________________________________

________________________________________ 

 

27. Hvaða gildi hefur nám á Nýsköpunar-  og listabraut fyrir þig?   

Svar:_______________________________________________
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_____________________________________________________

________________________________________ 

 

28. Hvert stefnir þú að loknu þessu námi? (Listnám, klára 
stúdent, út á vinnumarkaðinn, námshlé, annað).   
Svar:______________________________________________
___________________  
 

29. Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við 
Nýsköpunar-  og listabraut 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_____________________ 

 


