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Ágrip 

Þörfin hefur líklega aldrei verið meiri en nú til að efla sköpunargleði, frumkvæði og 

nýsköpun í menntun barna okkar. Miðað við þróun samfélagsins í atvinnu-, tækni- og 

menntamálum má sjá að eftirspurn eftir skapandi einstaklingum fer vaxandi. Til þess að 

fylgja þessari þróun eftir hefur sköpun nú verið lögleidd sem einn af sex grunnþáttum 

menntunar í leik-, grunn- og framhaldsskólum landsins. Markmiðið er að gera skapandi 

kennsluhætti sýnilega í öllum námsgreinum og efla skapandi og gagnrýna hugsun 

nemenda. Í gegnum menntakerfið er einnig hægt að tryggja að öll börn fái að njóta slíks 

menningaruppeldis. Í ritgerðinni leitast ég við að gera grein fyrir því hvað felst í skapandi 

skólastarfi, hvaða vægi barnamenning og listfræði hefur í starfinu og hvers vegna það 

skiptir máli að nota skapandi kennsluhætti með börnum. 

Með sköpun sem grunnþátt menntunar og ákveðin markmið, innan menningarstefnu 

Reykjavíkurborgar, sem snerta barnamenningu er ljóst að viðleitni til þess að innleiða og 

viðurkenna sköpun í skólastarfi er til staðar. Skortur á langtíma rannsóknum á þessu sviði 

tefur þó fyrir að áþreifanlegar niðurstöður fáist um áhrif og mikilvægi starfsins. Þrátt fyrir 

það benda margar rannsóknir og kannanir til mikillar ánægju bæði nemenda og foreldra 

þeirra með skapandi skólastarf þar sem vel er að því staðið. Sköpun, hugvit og mannauður 

landsins er vannýtt auðlind en nú er tími til kominn að setja krana á og leyfa henni að 

flæða í gegnum menntakerfið. Þannig undirbúum við skapandi jarðveg sem skilar okkur 

skapandi einstaklingum og frjóu samfélagi í náinni framtíð. 
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Formáli 

Áhugi minn á sköpun í skólastarfi kemur frá myndlistabakgrunni mínum. Ég útskrifaðist 

með BA-próf í myndlist frá Listaháskóla Íslands árið 2008 og lýk nú námi mínu í uppeldis- 

og menntunarfræði. Ég hef mikinn áhuga á að fylgjast með þróun skapandi skólastarfs í 

íslenskum skólum og tel þær námsleiðir sem ég hef valið mér góðan bakgrunn til að 

byggja mat mitt á. Listsköpun, uppeldi og menntun eru þættir sem skipta miklu máli að 

vel sé hlúð að fyrir framtíð samfélags okkar.  

Ég vil koma á framfæri þakklæti til unnusta míns og dóttur fyrir eilífan stuðning, 

þolinmæði og hlý faðmlög á meðan ég vann þetta verkefni. Einnig til foreldra minna og 

tengdaforeldra fyrir barnapössun og matarboð á tímabilinu. Sérstakar þakkir fær faðir 

minn fyrir yfirlestur og ráðleggingar, stundum langt fram á nótt.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur 

Barnamenning er sífellt að verða sýnilegri í samfélaginu. Áhugi og meðvitund um áhrif 

þess að börn fái bæði að njóta og taka þátt í listsköpun á eigin forsendum fer vaxandi. 

Menningarviðburðir hafa ekki alltaf þótt aðgengilegir fyrir alla og því er menningaruppeldi 

í skólastarfi mikilvægur þáttur í því að tryggja aðgengi allra barna að heimi listanna, alveg 

sama úr hvaða aðstæðum þau koma. Þannig fá öll börn að kynnast ýmsum formum 

listsköpunar. Þau fá tækifæri til að finna þá fleti sem höfða til þeirra, vekja hjá þeim áhuga 

og innblástur. Það hvetur þau til nýsköpunar og ýtir undir skapandi og gagnrýna hugsun.  

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á mikilvægi menningaruppeldis í 

skólastarfi. Rannsóknarspurningin sem ég leitast við að svara er hvað felst í skapandi 

skólastarfi. Til þess að svara henni notaðist ég við tvær undirspurningar, hvaða vægi hefur 

barnamenning og listfræðsla í því samhengi og hvers vegna getur það skipt máli að nota 

skapandi kennsluhætti í vinnu með börnum. Ég gekk út frá þessum spurningum og rýndi í 

marga mismunandi þætti sem tengjast allir megin þemanu, skapandi skólastarfi, á ólíkan 

hátt.  

Árið 2011 var sú stefna lögleidd inn í aðalnámskrár leik-, grunn- og 

framhaldsskólanna að sköpun sé einn af sex grunnþáttum menntunar. Það þýðir að 

sköpun eigi að vera sýnileg í daglegum kennsluháttum kennara í öllum námsgreinum sem 

og í vinnu og úrlausnum verkefna nemendanna, með öðrum orðum að samþætta eigi 

skapandi kennsluhætti listgreinanna við hinar hefðbundnu námsgreinar. Reykjavík er 

miðdepill í framþróun barnamenningar hér á Íslandi og mun ég því einblína á þá 

menningarstarfsemi og stefnu sem er í mótun hér í höfuðborginni. Ég mun skoða hvernig 

mótun menningaruppeldis í skólastarfi hefur þróast í gegnum árin og fjalla um 

hugmyndafræði uppeldisfræðingsins John Dewey og listamannsins Franz Cizek um 

framsækið skólastarf og listgreinakennslu til að sýna fram á langlífi hugmyndafræðinnar 

um skapandi skólastarf.  

Það eru margir þættir sem benda til þess að skapandi nálgun í öllu skólastarfi sé til 

hagsbóta fyrir bæði kennara og nemendur. Í Dalskóla í Reykjavík hafa skólastjórnendur og 

starfsfólk unnið sérstaklega með skapandi nálgun í öllu skólastarfinu og skoða ég 

sérstaklega vinnu þeirra í gegnum smiðjur og hvernig mismunandi námsgreinar og 

fróðleikur er bundinn saman í smiðjulokum. 

 Eins og Anne Bamford kemur að í samantekt rannsóknar sinnar á Íslandi þá þarf að 

skilgreina muninn á hugtökum eins og listfræðsla og skapandi kennsluhættir. Það þarf að 
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aðgreina betur hvenær það er verið að tala um menntun í listum, það er kennslu í 

myndmennt, tónlist, leiklist og öðrum hefðbundnum listgreinum og hvenær verið er að 

tala um menntun í gegnum listir, það er skapandi kennsluhætti, þegar listrænar aðferðir 

eru notaðar í kennslu hefðbundinna námsgreina á borð við stærðfræði, lestur og 

raungreina. Með sköpun sem grunnþátt menntunar í skólastarfi er átt við að báðir þessir 

þættir séu til staðar og má þá skilgreina það sem skapandi skólastarf. Listgreinakennsla er 

almennt sterk í skólunum en nú er verið að leggja áherslu á innleiðingu skapandi 

kennsluhátta í öllu skólastarfinu þvert á svið og námsgreinar (Bamford, 2011: 8). Það er 

þó einnig mikilvægt að brjóta hefðbundið skólaumhverfi upp og leyfa kennurum og 

nemendum að kynnast skapandi starfsumhverfi og spreyta sig á nýjum áskorunum undir 

handleiðslu sérfræðinga á því sviði. Listbúðir í myndlistaskóla er dæmi um starf þar sem 

kennurum gefst kostur á að dýpka skapandi kennsluhætti sína og börn fá að víkka 

sjóndeildarhring sinn.  

Menningarstefnu Reykjavíkur er ætlað það hlutverk að standa vörð um mannréttindi 

og að styðja við menningarlegar áherslur í borginni. Ég ætla að skoða þau markmið í 

menningarstefnu Reykjavíkur sem snerta barnamenningu og hvaða áhrif verkefni eins og 

afhending Menningarfána Reyjavíkurborgar hefur sem hvatning til frekari innleiðingu 

skapandi skólastarfs.  

Rannsóknum á skapandi skólastarfi og stöðu listfræðslu á Íslandi fer fjölgandi með 

vaxandi áhuga á efninu. Skortur er á langtímarannsóknum með afgerandi niðurstöðum en 

margar minni rannsóknir og kannanir á vettvangi þar sem faglega er staðið að skapandi 

vinnu gefa vísbendingar um stöðu mála, hvað gengur vel og hvað mætti gera betur. Ég 

hafði doktorsverkefni Svanborgar R. Jónsdóttur um nýsköpunarmennt í íslenskum 

grunnskólum til hliðsjónar þegar ég skoðaði stöðu mála skapandi kennsluhátta í 

hefðbundnum námsgreinum hér á landi. Hins vegar hafði ég rannsókn Anne Bamford á 

stöðu list- og menningarfræðslu á Íslandi til hliðsjónar þegar ég skoðaði þau áhrif sem 

kennsla í listgreinum getur haft í skapandi skólastarfi. 

Það sem ég vil draga fram í umfjöllun þessarar ritgerðar er fyrst og fremst hvað felst í 

skapandi skólastarfi. Það snertir marga mismunandi fleti sem hægt er að leggja sem grunn 

í stefnu menntamála og ef vel tekst til verður samfélag okkar í stakk búið til að takast á við 

áskoranir tæknialdar með skapandi hugsun, nýsköpun og framtakssemi á öllum sviðum.   
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2 Gildi menningar í nútímasamfélagi 

Það er mikilvægt að glata ekki menningarlegri sögu og þekkingu okkar samfélags. Það er 

nauðsynlegt að miðla menningararfinum til komandi kynslóða og það er hægt að gera í 

gegnum menntakerfið. Listræn þekking, upplifun og tjáning styrkir félagslega og 

persónulega sjálfsvitund og gildismat okkar sem svo tryggir að menningarlegur 

fjölbreytileiki varðveitist og eflist. Rannsóknir hafa gefið til kynna að menntun í listum og 

menntun í gegnum listir örvi vitsmunalegan þroska, tilfinningalega greind, siðferði og 

gagnrýna hugsun, sérstaklega þegar báðir þættir koma saman í skólastarfinu. Þegar 

listgreinakennsla, skapandi kennsluhættir í hefðbundnum námsgreinum og eigin reynsla 

einstaklings koma saman tengir hann betur við það efni sem hann fæst við. Til þess að allir 

hafi jöfn tækifæri til  þess að njóta listrænnar og menningarlegrar iðju þurfa listgreinar að 

vera hluti af skyldubundnu námi. Með alhliða menntun allra barna er stefnt að því að 

þroska og efla hvern einstakling eins og frekast er unnt. Skapandi námsgreinar, menning 

og listir eru grundvallarþættir í þeirri menntun. Listfræðsla og þátttaka í menningarlífi 

telst til mannréttinda sem allir eiga að njóta, sama í hvaða stöðu þeir eru í samfélaginu, 

hvort sem þeir eru fátækir eða úr jaðarhópum í umhverfi sínu (Stofnun Sameinuðu 

þjóðanna um menntun, vísindi og menningu, 2006: 3-6). 

Listir eru stór áhrifavaldur í nánast öllum þáttum samfélags okkar. Þær móta 

sjálfsmynd og gildismat samfélagsins á hverjum tíma fyrir sig og spegla viðteknar venjur 

og gildi hjá þeim sem njóta þeirra. Þannig geta listir verið ögrandi og um leið mikilvægar 

fyrir framþróun í samfélaginu. Í listkennslu er fjallað um menningarlegar forsendur 

annarra greina eins og til dæmis siðfræði eða fagurfræði og krefst þess að samfélagið 

staldri við og horfi í spegilinn, það er uppistaðan í menningararfi þjóðarinnar. Í listsköpun 

er spurningum velt upp og svara óskað. Að vera skapandi er að koma með nýjar 

hugmyndir eða nýja nálgun, meta þær og koma þeim í framkvæmd. Frumkvæðis og 

nýsköpunar er þörf á öllum starfssviðum þjóðfélagsins og mikilvægi þess mun aðeins 

aukast á komandi árum með aukinni framþróun í upplýsingatækni og miðlun. Þær 

atvinnugreinar sem listir teygja anga sína til eru fjölbreyttar og fjöldi fólks hefur af 

listsköpun sinni ævistarf og framfæri og það skilar mikilvægu fjárframlagi í þjóðarbúið. 

Myndmál er orðið mjög stór áhrifavaldur í samfélagi okkar því listir eru vaxandi í 

upplýsingamiðlun okkar tíma. Viðhorf og gildismat fólks endurspeglast gjarnan í tónlist, 

myndlist, hönnun, leiklist og dansi og því er mikilvægt að vera læs á myndmál 

samfélagsins. (Menntamálaráðuneytið, 2007: 7). Þessir þættir sem gera listsköpun 
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mikilvæga fyrir einstaklinga og samfélag má yfirfæra á fleiri greinar. Ný nálgun, frumkvæði 

og nýsköpun geta velt upp mörgum nýjum og spennandi spurningum innan annarra 

greina. 

Samfélag okkar hefur þróast bæði félagslega og tæknilega með byltingum síðustu 

áratuga. Kynslóð unga fólksins mun takast á við það verkefni að þróa ný mynstur í 

menningu okkar og skapa rúm fyrir nýja samfélagslega heimspeki á komandi árum og 

áratugum. Þau munu þurfa að kunna til verka við að hanna og skipuleggja bæði efnislega 

hluti, aðstæður og samfélagið sem heild til þess að fylgja þróuninni og vera með í þessum 

„nýja heimi“ og halda í við alþjóðasamfélagið. Þess vegna er hugvit og sköpunargleði 

komandi kynslóða nauðsynlegir hæfileikar og með stöðugri skapandi kennslu á öllum 

sviðum er hægt að ná slíkum árangri (Bamford, 2006: 19). 

2.1 Menning er mannréttindi 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var undirritaður af fulltrúum íslensku þjóðarinnar 

þann 26. janúar 1990 og tók hann fullt gildi þann 28. október 1992. Þau lönd sem skrifa 

undir þennan samning viðurkenna meðal annars að grundvöllur frelsis, réttlætis og friðar í 

heiminum sé jafn réttur allra, að ekki eigi að mismuna fólki á grundvelli kynþáttar, 

kynferðis, trúarbragða eða félagslegs uppruna. Jafnframt að börn eigi rétt á sérstakri 

vernd og aðstoð og að sinna eigi fjölskyldum þeirra vel til þess að tryggja þau réttindi. Í 

samningnum er það viðurkenndur réttur barna að alast upp við ást, hamingju og skilning 

til að tryggja heilsteyptan og jákvæðan andlegan þroska þeirra og styrkja hæfni þeirra til 

að lifa góðu og sjálfstæðu lífi í samfélaginu. Einnig er það tiltekið í samningnum að 

sérstakar stofnanir skulu vera starfræktar, sem láta sig velferð barna varða svo unnt sé að 

tryggja öryggi þeirra (Umboðsmaður barna o.fl., e.d.). Barnasáttmálinn, sem heitir 

formlega Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, er útbreiddasti 

mannréttindasáttmáli í heiminum. Auk fyrrgreindra réttinda sem hann veitir börnum um 

heim allan tryggir hann einnig rétt þeirra til þess að láta sig varða þau mál sem viðkemur 

þeim með því að segja skoðanir sínar og að taka eigi tillit til þeirra í samræmi við aldur og 

þroska (UNICEF á Íslandi, 2013). Samningurinn var lögfestur hér á Íslandi þann 13. mars 

2013 (Lög um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr.19/2013).  

Í 31. grein sáttmálans segir að aðildarríki skuli stuðla að því að börn geti tekið þátt í 

menningar- og listalífi og að jöfn tækifæri séu veitt öllum. Í 29. grein samningsins er tekið 

fram að með menntun barna sé leitast við að rækta persónuleika, andlega og líkamlega 

getu og hæfileika. Menntunin skal móta virðingu þeirra fyrir menningarlegri arfleið, 

þjóðernislegum gildum og tungu auk annarra menningarheima ólíkum þeirra eigin 

(Umboðsmaður barna o.fl., e.d.).  
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2.2 Barnamenning 

Að vera skapandi þýðir að maður hafi frjótt ímyndunarafl, geti hugsað út fyrir kassann og 

geti komið auga á nýja möguleika. Sköpunargáfa er mikilvæg fyrir hvern einstakling þegar 

hann þarf að leysa verkefni, hvort sem það eru verkefni hversdagsins eða vinnu- og 

skólatengd. Sköpunargáfa er ekki síður mikilvæg fyrir samfélagið í heild því hún getur leitt 

af sér nýjar uppfinningar, tækninýjungar, listastefnur eða nýja samfélagslega þætti sem 

geta markað ný spor (Svanborg Þ. Jónsdóttir, 2011: 21, 30). 

Samkvæmt skilgreiningu prófessors Arve Gunnestad (2007) er hægt að skipta 

barnamenningu í þrjá flokka. Þeir eru: 

1. Menning fyrir börn; þegar fullorðnir, til dæmis listamenn, kennarar eða foreldrar, 

skapa menningarupplifun sérstaklega sniðna fyrir börn. Þar undir flokkast til 

dæmis barnabækur, bíómyndir og fleira.  

2. Menning með börnum; þegar fullorðnir leiða börn í skapandi vinnu líkt og í 

íþróttum, skátum, myndlistar-, tónlistar- og dansskólum. Í þessum tveimur 

flokkum eru þeir fullorðnu milligönguliðar milli barna og menningar sem er 

mikilvægt og ábyrgðarfullt starf.  

3. Menning gerð af börnum; það er sú menning sem börn skapa án beinnar aðkomu 

fullorðinna. Undir þetta flokkast leikir barna eins og söngur, frjáls leikur og spil, 

leikur með leikföngum eða öðrum hlutum, frjáls teikning eða málun, brandarar, 

þrautir og margt fleira. Þessi flokkur er mjög mikilvægur fyrir félagsmótun 

barnanna. Þau læra að leysa ágreining sjálf, þau læra samskipti og samvinnu og að 

fylgja reglum. Til þess nota þau leiðir sem þau kynnast og sjá í gegnum heim 

fullorðna fólksins í kringum þau (Gunnestad, 2007: 79-80).  

Winnicott (2005), sálfræðingur sem starfaði um miðbik 20. aldarinnar, útskýrði þá 

menningu sem tilheyrir þriðja flokki Gunnestad sem leik. Skilgreining hans á fyrirbærinu 

„leikur“ er sú að hann sé nokkurs konar sálrænn eða andlegur veruleiki innra með okkur, 

hvort sem hann kemur frá huga okkar eða maga, sem tengist persónuleika okkar. Ytri 

veruleikinn, menningin okkar og innri veruleikinn, leikurinn, mætast svo hjá okkur og það 

stuðlar að persónulegum þroska hvers og eins. Hann taldi að aðeins í leik væru börn og 

fullorðnir frjáls til þess að vera skapandi og uppgötva sjálf sitt (Winnicott, 2005: 71-73).  

Þegar talað er um menningu er yfirleitt verið að vísa í menningu sem yfirhugtak sem 

lýsir sjálfsmynd manneskju eða þeim samfélagshópum sem hún tilheyrir. Menning getur 

verið atriði eins og tungumál, listir, samskiptamynstur, fólkið sjálft eða hefðir (Bamford, 

2011: 20). Í reglum um Barnamenningarsjóð nr. 594/2003 er barnamenning skilgreind 
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sem verkefni á sviði lista og menningar sem unnin eru fyrir börn og/eða með virkri 

þátttöku barna. Hlutverk sjóðsins er svo að ákveða hvaða verkefni skuli fá styrki úthlutaða 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.).  
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3 Skapandi skólastarf 

Orðið sköpun merkir að búa til og við tengjum það gjarnan við listsköpun og skapandi 

greinar. Merking orðsins er þó víðari, það tengist einnig nýsköpun og frumleika (Dr. 

Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Yong, 2011: 17).  

Í almennum hluta aðalnámsskrár leik-, grunn- og framhaldsskóla frá 2011 er 

menntastefna þeirra í fyrsta skipti byggð á sex grunnþáttum sem hafðir eru að leiðarljósi 

við gerð námskrárinnar. Þessir þættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Tilgangur grunnþáttanna er að annars vegar að 

undirstrika mikilvægi þessara þátta í skólastarfi og hins vegar að búa til samfellu á öllum 

starfssviðum skólanna og á milli námsgreina (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2012: 4). Einnig eru 

grunnþættirnir nýttir til að ná markmiðum sem miða að góðri samfélagslegri þróun og 

menntun allra barna. Aðalnámsskráin er byggð á stefnu og löggjöf stjórnvalda í ýmsum 

flokkum er varða velferð og menntun samfélagsins og einnig er stuðst við alþjóðlegar 

stefnur og samninga á borð við Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, stefnumörkun 

UNESCO um menntun og sjálfbæra þróun og stefnumörkun Evrópuráðsins um lýðræði og 

mannréttindi. Grunnþættirnir sex eiga að vera sýnilegir í skólastarfinu, öllum námssviðum 

og námsgreinum og ættu að skila sér í allri þekkingu og leikni sem börn og ungmenni 

öðlast í námi sínu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 16-17).  

Það veltur á starfsfólki skólanna að hrinda þeirri stefnu sem mörkuð er í 

aðalnámsskrá í framkvæmd. Það sem góður og skapandi kennari þarf að hafa með sér er 

trú og áhugi á nemendum sínum, hann styður þá, ýtir undir sjálfstæði þeirra, lætur þá 

velja sér viðfangsefni eftir áhuga og kennir þeim að bera ábyrgð á eigin námi. Kennarinn 

þarf að gera sanngjarnar kröfur til hvers og eins og vera ávallt tilbúinn til að leita nýrra 

leiða í kennslunni. Hann þarf að geta brugðist við áhugaverðum augnablikum sem skapast 

í vinnu nemandans og vera tilbúinn að takast á við að vegferðin geti leitt nemendurna á 

ýmsa staði, það er ekki verið að leita fyrirfram ákveðinna svara. Viðhorf, þekking og 

fagvitund eru því mjög mikilvægir þættir sem góður skapandi kennari þarf að hafa. 

Skapandi kennari þarf að vera óhræddur við að vinna með kennurum úr öðrum 

námsgreinum og tengja þannig mismunandi greinar saman. Hann vekur spurningar og 

forvitni nemenda sinna og þannig eykst áhugi þeirra sem hvetur þá til starfa. Nemandinn 

á ekki að vera að leita að einu réttu svari eða spyrja sig í sífellu hvort leiðin sé rétt eða 

röng sem hann velur, markmið skapandi starfs í skóla er að byggja upp sjálfstraust 

nemendanna til að sýna frumkvæði, beita ímyndunarafli sínu og vinna sjálfstætt (Ingibjörg 
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Jóhannsdóttir, 2012: 42-45). Í rannsóknum og skrifum um sköpun í skólastarfi eru 

skapandi kennsluhættir skilgreindir sem sú aðferð að beita mismunandi kennsluaðferðum 

til að gera námið áhugaverðara og að kennari viti hvenær hann eigi að stíga til hliðar og 

leyfa sköpunargáfu nemenda að njóta sín (Svanborg R. Jónsdóttir, 2011: 23-24). 

Skapandi skólastjórnandi er ekki síður mikilvægur til þess að leiða kröftugt og 

skapandi skólastarf áfram. Hann býr til jarðveg innan skólans fyrir skapandi verkefni og 

býr til pláss í rýmum skólans og stundatöflu. Með áhuga og þátttöku sýnir hann gott 

fordæmi sem ýtir undir jákvæðni annarra í garð skapandi skólastarfs. Slíkur 

skólastjórnandi getur gert skólastarfið framsæknara og áhugavert með því að fá alla í lið 

með sér, bæði kennara og aðra starfsmenn skólans, nemendur, foreldra og ekki síst 

stjórnvöld (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2012: 45-46).  

Í skýrslu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Námsgagnastofnunar um 

grunnþætti menntunar er eftirfarandi texti settur fram til þess að svara fyrir um mikilvægi 

sköpunar: 

Við þurfum á skapandi hugsun að halda til að verða heilsteyptir einstaklingar 

og ráða fram úr hvers konar vanda á tímum umbreytinga. Við þurfum á listum 

og menningu að halda til að spegla okkur í, átta okkur á okkur sjálfum og skilja 

hvert annað betur. Með skapandi huga og aðferð að leiðarljósi er hægt að búa 

til fjölbreytt og kraftmikið samfélag þar sem greinar sem byggjast á 

hugverkum og framsæknar lausnir á öðrum sviðum verða þungamiðja í 

atvinnusköpun. Í sköpun liggur kraftur sem er ekki einungis afar þýðingarmikill 

fyrir einstaklinginn sjálfan heldur einnig samfélagið í heild. Þátttaka í sköpun 

og menningarstarfi er til þess fallin að styrkja félagslega innviði í hverju 

samfélagi (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2012: 11). 

Það má því segja að með innspýtingu sköpunar í alla þætti skólastarfsins sé verið að 

stuðla að kraftmiklu og fjölbreyttu starfi sem undirbýr nemendur að takast á við óteljandi 

möguleika framtíðarinnar. Skapandi starf í skólastarfi kallar á þekkingarleit, sjálfstæði í 

vinnubrögðum, leik, samskipti og miðlun. Það leiðir saman menningarstrauma, eflir 

samkennd og skilning á milli ólíkra hópa, frjóvgar umræðuna og víkkar sjóndeildarhring 

samfélagsins. Með skapandi skólastarfi er hægt að búa til rými þar sem sjónarmið og 

kraftur allra á rétt á sér og sköpun, jafnrétti og lýðræði helst í hendur (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, 2012: 12, 15-17).  
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3.1 Menningaruppeldi í skólastarfi í sögulegu samhengi 

Fljótlega eftir aldamótin 1900 hafði skapast hefð fyrir námsgreinum á borð við hannyrðar, 

smíðar og matreiðslu í barnaskólum í þéttbýlum landsins. Líkamsrækt hafði orðið að 

kennslugrein fyrir aldamótin, auk landafræði, náttúrufræði og sögu og voru þessar 

námsgreinar kenndar ásamt hinum hefðbundnu greinum, lestri, skrift, kristinfræði og 

reikningi. Auk þess var kennsla í söng, teikningu og sundi að færast í aukana, löngu áður 

en þær greinar urðu að almennri skyldu. Í farskólum landsbyggðarinnar var það oft undir 

áhuga farkennaranna og skólanefndarmanna komið hversu mikið þessum nýju greinum 

var fylgt eftir í námskránni. 

Hugmyndin um skapandi skólastarf hefur lifað lengi innan skólakerfisins á Íslandi. 

Árið 1890 hélt Jón Þórarinsson nokkur, úr Hinu íslenska kennarafélagi, fyrirlestur þar sem 

hann talaði um að skólakerfið ætti að taka upp margbreytilega „menntun fyrir lífið“ þar 

sem ræktuð yrði bæði andlegir og líkamlegir hæfileikar barnanna og allir þeir þættir sem 

hver einstaklingur væri móttækilegur fyrir. Þessa hugmynd fékk hann frá erlendri 

fyrirmynd og taldi hann þetta nauðsynlegt innan almennrar menntunar til að þjálfa hjá 

börnunum þolinmæði, reglusemi og til að kenna þeim að vinna verk sín hjálparlaust með 

því að „spreyta hugsunina“, eða nota eigið hugvit og sköpunarhæfileika. Jón taldi að 

þannig myndu nemendur frekar njóta vinnunnar og þar með auka virðingu sína fyrir 

henni.  

Annar harður talsmaður skapandi greina í skólakerfinu var handavinnukennarinn 

Halldóra Bjarnadóttir. Hún varð skólastjóri Barnaskóla Akureyrar árið 1908 og innleiddi þá 

handavinnukennslu í námið. Handavinnukennsla hafði þá verið kennd frá árinu 1901 í 

Barnaskólanum í Reykjavík. Halldóra skrifaði um kosti handavinnukennslu árið 1919 en 

þegar lesið er yfir skrif hennar er engu líkara en að hún sé að mæla fyrir um ágæti 

skapandi skólastarfs nú á 21. öldinni. Hún benti á að handavinna æfði bæði hug og hönd 

nemendanna og myndi kynna fyrir börnunum verkleg störf. Hún talaði fyrir því að með því 

að taka verklegt nám inn í skólakerfið myndi það auka virðingu barnanna fyrir slíkum 

greinum og hífa þær upp á sama stall og bóklegar greinar. Hún taldi að með því að blanda 

bóklegum og verklegum námsgreinum í stundatöflum barnanna yrði námið fjölbreyttara 

og það gæfi þeim börnum kost á að blómstra sem ekki væru sterk í bóklegu fræðunum. 

Að auki taldi Halldóra handavinnu þroska smekk barnanna og fegurðartilfinningu ásamt 

því að venja þau á vandvirkni, hreinlæti og nýtni. Handavinna varð ekki að 

skyldunámsgrein fyrr en árið 1936 (Loftur Guttormsson, 2008: 196, 200).  

Árið 1999 var námsgreinin nýsköpun tekin inn í aðalnámskrá grunnskóla. Innleiðing 

greinarinnar var rökstudd á þann veg að þjálfa ætti siðvit og frumkvæði nemenda í 
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gegnum skapandi starf. Nemendur áttu að þjálfast í að koma hugmyndum sínum til 

framkvæmda með kerfisbundnum aðferðum. Vegna stöðugrar þróunar í tækni og 

þekkingu þyrftu einstaklingar að geta aðlagast hratt, koma auga á, kunna að hagnýta og 

vinna úr möguleikum nýrrar þekkingar og búa þannig til verðmæti með hugviti sínu. Þrátt 

fyrir þessi háleitu markmið og innleiðingu í aðalnámsskrá fékk nýsköpun ekki áberandi 

stað í stundatöflunni. Stungið var upp á að samþætta mætti greinina við aðrar greinar, að 

kennarar gætu nýtt eigin ráðstöfunartíma fyrir hana eða að bjóða mætti uppá nýsköpun 

utan skólatíma í formi námskeiðs. Fjórum árum síðar voru enn innan við 20% grunnskóla 

búnir að innleiða nýsköpun í námsskrár sínar (Svanborg R. Jónsdóttir, 2004). 

Menning í daglegu lífi barna hefur breyst mikið í aldanna rás. Það sem er sameiginlegt 

milli kynslóða er sú tilhneiging að eldri kynslóðir telji bæði tæknilegar nýjungar og 

nýstárlega siði skaðlega fyrir komandi kynslóðir og telja siði og menningu eigin æsku hafa 

verið miklu betra umhverfi fyrir börn að alast upp í. Til dæmis má nefna að á 19. öld þótti 

það að hlusta á sögur og ævintýri geta verið skaðlegt fyrir börn því það gæti raskað þeim 

gildum og siðum sem þau áttu að tileinka sér. Á 6. áratug síðustu aldar voru það 

teiknimyndasögur sem þóttu hvetja börn, þó sérstaklega stráka, til slæmra verka og nú til 

dags eru það helst tölvuleikir sem taldir eru geta haft slæm áhrif á æsku heimsins.  

Með tilkomu internetsins og með aukinni tækni hefur tengslamyndun barna frá 

ólíkum menningarheimum stóraukist og þannig búið til vettvang fyrir barnamenningu 

okkar heims til þess að smita út frá sér og um leið draga til sín erlend áhrif úr menningu 

annarra landa. Margir eru hræddir við þessa tækni, til dæmis vegna þess að erfiðara 

verður að fylgjast með „hvers konar menningu“ börn og unglingar eru að stunda. Á 

internetinu aukast einnig tækifæri markaðsafla og óprúttinna aðila til þess að ná til 

barnanna, án þess að foreldrar eða forráðamenn geti fylgst með því. Með tilkomu 

internetsins og leikjatölva hafa daglegar venjur barna einnig breyst og þar með breytist 

menning þeirra. Þau fara sjaldnar út að leika sér og kunna ekki útileikina sem eldri 

kynslóðirnar léku og jafnvel er talað um að tæknibyltingin hafi „stolið“ barnæskunni. Í 

raun eru það eðlileg viðbrögð eldri kynslóða, margt hefur breyst, sumir siðir hafa horfið, 

aðrir hafa staðið í stað og einhverjir hafa bæst við. Það helst allt í hendur við nútímalega 

lifnaðarhætti mannfólksins. Svo má deila um hvort breytingarnar séu til hins betra eða 

verra (Mouritsen, 1997: 80-83). 

3.1.1 John Dewey og skapandi kennsla 

Hugmyndafræði John Dewey (1859-1952) um nám barna snýst um framfarir eða 

umbætur. Grundvallarmarkmið í þessari hugmyndafræði var lýðræði, að skóli væri fyrir 

alla óháð þjóðfélagsstöðu. Dewey vann náið með heimspekingnum George Herbert Mead, 
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en hann vann með honum sem hugmyndasmiður og ráðgjafi þegar Dewey opnaði skóla 

sem vann í anda eigin kenninga um aldamótin 1900. Svipaðar áherslur í skólamálum 

bárust svo til Íslands með íslenska heimspekingnum og menntamanninum Guðmundi 

Finnbogasyni (1873-1944) snemma á 20. öldinni (Gestur Guðmundsson, 2008: 37-38, 43). 

Dewey taldi að menntun væri hægt að nota til þess að breyta samfélaginu og að með 

henni væri hægt að flytja menningu milli kynslóða (Gunnar E. Finnbogason, 2010). Hann 

hélt því fram að hlutverk skólanna væri að búa til farveg fyrir öll börn til að þroska 

margvíslega hæfileika sína á ýmsum sviðum og gera þeim kleift að taka þátt í 

lýðræðissamfélagi. Hann leit á samfélagið sem heild og á athafnir og nám einstaklinga sem 

hluta af félagslegu ferli innan þess. Hann leit svo á að aðeins takmarkaður hópur 

einstaklinga, afburðanemendur og börn háttsettra manna í þjóðfélaginu, fengju tækifæri 

til menntunar og jafnframt að þær leiðir sem leiddu til frama í samfélaginu væru 

takmarkaðar. Þeir einstaklingar sem fetuðu þær fengju ekki tækifæri til að nýta hæfileika 

sína að fullu. Dewey vildi því stokka upp í öllu skólakerfinu og breyta starfsemi og hugsun 

innan þess. Megin áhersla framfarastefnu hans var að markmið námsins ætti ekki að vera 

skilgreind fyrirfram, því námið væri leit og tengslamyndun og samskipti milli nemenda 

hefði áhrif á ferlið. Einstaklingurinn ætti ekki að vera einn útaf fyrir sig í leitinni því hann 

er alltaf hluti af þessu félagslega ferli, í samskiptum og tengslum sem hafa áhrif á hann 

(Gestur Guðmundsson, 2008: 37, 43-44).  

Frægustu orð Deweys eru án efa setningin „learning by doing“. Á íslensku myndi það 

þýða „læra með því að gera“. Það byggist á þeirri hugmynd Deweys að nám sé virkt ferli 

eða reynsla sem nemandi öðlast við það að leita svara. Dewey vildi sjá nemendur prófa sig 

áfram og læra af mistökum, leyfa huganum að ráða og staldra við inn á milli við íhugun 

(Gestur Guðmundsson, 2008: 44). Það er svo undir skólastjórnendum og kennurum komið 

að velja þær leiðir, sem þeir telja að gefi nemendum jákvæða reynslu sem eykur áhuga og 

þátttöku þeirra, í stað þess að vekja hjá þeim andúð á náminu. Takist þetta vel taldi 

Dewey það geta lifað með nemendunum og stuðlað að skapandi og frjórri hugsun síðar á 

lífsleið þeirra. Hann sagði að öll reynsla, bæði góð og slæm, fylgi okkur í nýrri reynslu og 

hafi áhrif á hana (Dewey, 1938/2000: 37-38).  

Dewey taldi listræna reynslu ekki síður mikilvæga í náminu. Hann taldi listir geta 

styrkt upplifun og leitt til heildarskynjunar og samhljóms í námi og lífi einstaklinga. Slíka 

reynslu sagði hann þó ekki einskorðast við listsköpun því hún snerti okkur einnig í reynslu 

hversdagleikans, hvort sem það væri í daglegum störfum, í afþreyingu eða í nytjahlutum. 

Hann taldi listræna ástundun í skólastarfi mikilvæga í bland við þá fagurfræðilegu reynslu 

sem hægt er að upplifa í gegnum rannsóknarvinnu og íhugun (Gestur Guðmundsson, 

2008: 45). 
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3.1.2 Franz Cizek og listgreinakennsla 

Listamaðurinn Franz Cizek (1865-1946) var austurríkismaður og lærði listsköpun í Vín í 

kringum 1885. Hann tilheyrði hópi framsækinna listamanna, „aðskilnaðarsinna“ (e. 

secessionists), sem reyndu að losna undan hefðbundnum og nákvæmum stíl listmálara í 

kringum aldamótin 1900. Listsköpun Cizek var þó ekki það sem gerði nafn hans þekkt í 

listaheiminum því hann fann listræna köllun sína í listkennslu barna. Á þessum tíma var 

listsköpun barna ekki álitin mjög eftirtektarverð og þeir sem höfðu áhuga á henni voru 

yfirleitt listkennarar eða sálfræðingar sem skoðuðu teikningar barna sem táknrænt 

tungumál, en ekki sem part af skapandi ferli. Listkennarar og sálfræðingar voru á þessum 

tíma almennt sammála um að framkvæmd og form í listsköpun barna skyldi vera gerð rétt 

og eftir bókinni, en lisköpun barna sem slík var almennt ekki talin sérlega verðmæt eða 

áhugaverð (Kelly, 2004: 81).  

Cizek tók eftir sköpunarkrafti í börnunum og þróaði útfrá því sinn eigin kennslustíl þar 

sem hann hvatti börn til að teikna hvað og hvernig sem þau vildu. Hann trúði því að 

börnin byggju yfir meðfæddri sköpunargáfu og hélt því fram að hann lærði meira af 

börnunum en þau af honum. Hann taldi einnig að listkennsla gæti ýtt undir hæfni þeirra í 

að tjá tilfinningar sínar og hugmyndir. Í kennslu sinni lagði Cizek áherslu á að sá fræjum í 

huga nemenda sinna, þau áttu ekki endilega að blómstra á skólaárunum, hann vildi að 

þau tækju áhrifin með sér yfir til fullorðinsáranna og að það sem hann lagði af mörkum 

með listkennslunni myndi endast þeim út lífið. Cizek sagði að því yngri sem börn byrjuðu 

að stunda listsköpun, því betra. Á fyrstu árunum kæmi svo mikið frá þeim og þau væru 

virk í að túlka tilfinningar sínar og hugmyndir, en í kringum 14 ára aldurinn yrðu þau of 

gagnrýnin á vinnu sína sem stöðvaði vinnuflæði þeirra (Kelly, 2004: 81, 84, 85).  

Hann var því einn af upphafsmönnum hreyfingar þar sem farið var að líta á listsköpun 

barna sem áhugaverða og mikilvæga. Cizek og eftirmenn hans voru undir áhrifum 

uppeldis-, barna- og þroskasálfræðinga á borð við Viktor Lowenfeld, John Dewey og Jean 

Piaget. Fræði þeirra snerust meðal annars um að þroski barna væri náttúrulegur og að 

ákveðinn þroski ætti sér stað á ákveðnum stigum eða tíma í lífi þeirra. Cizek áleit 

listsköpun vera náttúrulegan part í þroska mannfólksins, hann taldi að yrði fólk af þessum 

þroska myndi það bitna á vitsmunaþroska og félagslegri hæfni. Hann vildi gefa börnum 

frelsi til tjáningar og hlúa að náttúrulegri listsköpun þeirra með skapandi og hugvitssömu 

starfi. Með þessa nálgun að leiðarljósi urðu kennarar meira eins og leiðbeinendur, sem 

veittu örvandi og skapandi umhverfi, útveguðu fjölbreyttan efnivið og pössuðu sig að hafa 

ekki áhrif á og stjórna ekki sköpunarferli nemandans (Bamford, 2006: 32-33). 
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3.2 Skapandi kennsluhættir í hefðbundnum námsgreinum 

Sköpun, sem grunnþáttur í menntun, á að stuðla að persónulegum þroska, frumkvæði, 

nýsköpun og gagnrýnni hugsun. Til að mæta þessari áherslu þurfa kennarar og nemendur 

að vera óhræddir við að leita nýrra leiða og vera tilbúnir að uppgötva ný og óvænt 

vinnubrögð. Sköpun er notuð meira en við höldum í mörgum námsgreinum og í mörgum 

tilfellum þarf ekki að breyta starfinu mikið frá fyrra horfi, aðeins að efla og ýta undir 

skapandi hugsun. En í öðrum námsgreinum þarf þó að huga betur að skapandi nálgun og 

þá þurfa kennarar og nemendur að hjálpast að og gefa sér tíma til að móta slíka stefnu. 

Það sem skiptir mestu máli til þess að sköpun fái að blómstra í skólastarfinu er nálgun 

kennarans bæði í kennslu, námi og uppeldi og einnig að stjórnendur sjái mikilvægi þess að 

sköpun snerti öll svið skólastarfsins (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2012: 6, 8, 11-12).  

Einkenni skólastarfs þar sem áhersla er lögð á skapandi kennsluhætti í vinnuumhverfi 

og sköpunargleði einstaklinga er eftirfarandi: 

 

 Stuðst er við fjölbreyttar kennsluaðferðir og vinnubrögð. Skipulag er opið og 

sveigjanlegt. List- og verkgreinar gegna mikilvægu hlutverki í skólastarfinu. 

 Skipulagið stuðlar að samstarfi á milli greina, aldurshópa og jafnvel skólastiga, 

verkefnum sem spanna yfir lengra tímabil, náms- og vettvangsferðum. 

 Nemendur geta oft tekið sjálfir af skarið og haft um það að segja hvernig þeir leysa 

verkefni. 

 Nemendur hafa tækifæri til að hafa áhrif á skólastarfið; námsefni, skipulag, 

námsmat, mötuneytismál, skemmtanir og margt fleira. 

 Ýtt er undir forvitni, spurningar og heilabrot. Þekkingarleit og sköpunarferli eru 

ekki síður mikilvæg en svör og niðurstöður. 

 Skólinn er staður þar sem nemendum líður vel og þeir eru hvattir til að gera 

margvíslegar tilraunir. Litið er á mistök sem tækifæri til að læra af reynslu.  

 Nýir miðlar og ný tækni eru nýtt á áhugaverðan og skapandi hátt. Nýjungum á því 

sviði er tekið opnum örmum.  
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 Verk nemenda eru sýnileg og geta orðið öðrum nemendum og kennurum 

innblástur og hvatning. Þetta geta verið verk af öllu tagi; eðlisfræðitilraunir, 

ljóðaslamm, sýningar á niðurstöðum verkefnavinnu í náttúrufræði eða 

samfélagsgreinum, skapandi skrif, nýsköpunarverkefni, myndlistarsýningar, 

stuttmyndir um valin efni, hljóðupptökur, tónsmíðakeppni, matarboð undirbúið af 

nemendum, tískuhönnun eða keppni í matreiðslu. 

 Nemendur fást við fjölbreytilegan efnivið og eiga val um ólíkar leiðir til að vinna úr 

hugmyndum sínum. Þeir geta gripið til prentgagna, tökuvéla, töflureikna, 

hljóðvinnslu, leirgerðar, myndavéla, smíða, margs konar teikniverkfæra, lita af 

ýmsum gerðum, hljóðfæra, búninga og leiktjalda svo að eitthvað sé nefnt. 

 Skólinn býður upp á rými til upptöku, yndislesturs, tónlistaræfinga, upplesturs, 

tónleika, ígrundunar, samkomuhalds, myndlistarsýninga eða leiksýninga og gætir 

vel að möguleikum til að sýna og kynna verk allra nemenda. 

 Skólinn er ekki bundinn innan fjögurra veggja - náttúrulegt umhverfi, söfn og 

menningarstofnanir, verkstæði og atvinnufyrirtæki eru staðir þangað sem sækja 

má fróðleik, hugmyndir og innblástur í tengslum við ýmis viðfangsefni. Lögð er 

áhersla á vettvangsheimsóknir og útinám (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl. 2012: 7).  

Elliot Eisner (1933-2014), menntunar- og námskrárfræðingur, vildi sjá að nemendur, 

samfélag og námsgreinarnar yrðu metin jafngild þegar námsskrár skólanna væru búnar til 

og að gamlar hefðir myndu ekki þvinga ákvarðanatöku og forgangsröðun. Hann lagði 

áherslu á að það sem kennt væri og það sem ekki væri kennt væru skilaboð til 

nemendanna um hvaða greinar teldust mikilvægar fyrir framtíð þeirra í þjóðfélaginu og 

hverjar ekki. Nemendur gætu ekki kynnst greinum og efnivið sem þeir þekktu ekki, það 

gæti haft áhrif á þá valmöguleika sem þeir teldu sig hafa í lífinu og ákvarðanir um framtíð 

þeirra. Hann sagði að tilgangur uppeldis og menntunar væri annars vegar að læra sköpun, 

túlkun og tjáningu og hins vegar skynjun, greiningu og mat. Það þýðir að það sem við 

köllum menntun er í raun bara það hvernig við tjáum okkur við hvert annað, hugmyndir 

okkar og hugsanir sem fléttast svo saman við áhrif frá menningu okkar og umhverfi. Þetta 

sýnir hversu mikilvæg tenging milli hefðbundinna námsgreina og listgreina getur verið. 

Allt skólastarfið ætti að snúast um að auka hæfni, þroska og reynslu nemenda með því að 

ýta undir sköpunargleði þeirra í hverri námsgrein fyrir sig (Þorgerður Hlöðversdóttir, 2009: 

3-4). 

Það mun taka tíma að innleiða skapandi skólastarf inn í rótgróið menntakerfi en nú 

þegar má finna skóla þar sem markvisst er unnið að menningaruppeldi í öllu skólastarfinu. 
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Í Dalskóla, sem er leik og grunnskóli og frístund, er unnið markvisst með skapandi 

skólastarf á öllum sviðum og innan allra námsgreina. Þar er unnið frumkvöðlastarf sem 

vert er að fylgjast með, meta þann árangur sem vinnst og vinnst ekki og læra af.  

3.2.1 Dalskóli 

Dalskóli er fyrsti skólinn sem tekur formlega við þeirri viðurkenningu að vera 

menningarskóli. Það var stefna stjórnenda hans strax frá upphafi en skólinn hóf starfsemi 

haustið 2010 og er hann staðsettur í Úlfarsárdal í Reykjavík. Í apríl 2012 var Dalskóla, 

fyrstum allra skóla, afhentur Menningarfáninn til viðurkenningar fyrir starf skólans í þágu 

menningar. Lögð er áhersla á að þróa skólasamfélag þar sem virðing er borin fyrir 

einstaklingum og sérkennum hvers og eins. Unnið er með markvissum og skipulögðum 

hætti að því að samþætting sé á milli námsgreina sem myndi eina heild. Þemavinna í 

sérstökum smiðjum er stór þáttur í skólastarfinu sem kallar á sveigjanleika og samvinnu 

bæði í kennsluháttum kennara og vinnu nemenda. Nám barnanna er bæði einstaklings- og 

hópamiðað og fer þemavinnan bæði fram innan hvers árgangs fyrir sig og í samkennslu á 

milli árganga. Hluti af námi barnanna fer einnig fram undir berum himni allt árið um kring. 

(Saga skólans, e.d.).  

Áhersla er lögð á lifandi, öflugt og frjótt skólastarf og að hugmyndaflug og 

sköpunarkraftur nemendanna sé efldur. Þau takast á við margs konar verkefni sem reynir 

á hæfni þeirra í að finna lausnir með skapandi og gagnrýnni hugsun. Einkunnarorð skólans 

eru „Hamingjan er ferðalag, ekki áfangastaður“. Það á vel við í menningarlegu samhengi 

þar sem listsköpun snýst um ferlið sjálft, ekki aðeins útkomuna (Stefna skólans, e.d.). 

3.2.2 Smiðjur 

Dalskóli er í senn leik- og grunnskóli og sinnir einnig frístundastarfi (Saga skólans, e.d.) og 

því hafa kennarar og aðrir starfsmenn skólans mjög gott tækifæri til þess að skipuleggja 

góðar og hvetjandi aðstæður til náms. Aðferðarfræðin sem skólinn nýtir sér byggir á því 

að fyrri þekking nemandans sé nýtt og á hana byggt, þannig þekkir nemandinn 

undirstöður þekkingar sinnar og verður virkari og áhugasamari í náminu. Kennarar geta 

fylgst með nemendum sínum frá grunnskólaaldri alveg til unglingsáranna. Eitt aðalsmerki 

skólans er félagsleg þátttaka og virkni barnanna. Markmiðið er að kenna þeim að þau hafa 

val um framvindu hvers dags og að þau öðlast ábyrgðartilfinningu gagnvart námi sínu og 

líðan. Þau læra að þekkja sínar sterku hliðar og eru þá líklegri til að hafa trú á sjálfum sér 

og eigin getu. Unnið er að þessum markmiðum með samvinnuaðferðum, hópumræðum 

og lýðræðislegum vinnubrögðum. Teymisvinna kennara er einnig mikil svo að mismunandi 

hæfni og þekking samnýtist (Stefna skólans, e.d.).  
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Einn sýnilegasti þáttur skólans á skapandi skólastarfi eru smiðjulok sem haldin eru í 

lok hverrar smiðju. Þá hafa öll börn skólans, bæði í leik- og grunnskólahlutanum, unnið 

margs konar verkefni í nokkrar vikur í senn eftir ákveðnu þema. Hver bekkur vinnur þá 

ýmist sér eða í samstarfi við aðra bekki að verkefnum sem hentar þeirra aldri og þroska. Í 

lok hverrar smiðju eru haldin, eins og áður sagði, smiðjulok þar sem börnin halda sýningu 

og kynna afrakstur vinnu sinnar. Foreldrum er boðið að koma og nemendur koma fram 

með ýmiskonar atriði eins og söng, tónlistarleikhús, ljóðalestur, segja sögur með 

leikmyndum og búningum sem þau búa til sjálf, sýna videoverk, skúlptúra og ýmiskonar 

listaverk. Nemendur hafa mikið um það að segja hvað er gert og hvernig frá upphafi 

vinnuferlisins til enda. Þau eru stolt og glöð að sýna verkefni sín þegar foreldrar þeirra 

koma á smiðjulok og öðlast þjálfun í framkomu og skipulagningu. Það er ekki síður slíkar 

tilfinningar og lærdómur sem situr eftir hjá nemendunum sem skiptir máli í starfinu 

(Sigrún Ásta Gunnlaugsdóttir munnleg heimild, 23. september 2014).  

Sem dæmi um smiðju sem snertir hinar hefðbundnu námsgreinar má nefna 

stærðfræðismiðjuna „Margt smátt gerir eitt stórt“ sem fór fram þann 13. janúar – 19. 

febrúar 2014. Samkvæmt niðurstöðum nefndar á vegum menntamálaráðuneytisins eru 

helstu ástæður þess að íslenskir unglingar nái ekki tilætluðum árangri í alþjóðlegum 

náttúrufræðikönnunum (PISA) slakur stærðfræðilegur hugtakaskilningur í 

náttúrufræðilegu og samfélagsfræðilegu lesefni. Þessi niðurstaða varð kveikja að 

smiðjunni. Rauður þráður hennar var læsi og merkingasköpun, það er vísindalæsi og 

þjálfun í að lesa og skilja stærðfræðilega framsetningu upplýsinga. Stærðfræðikennsla í 

grunn- og leikskóla byggist á því að þjálfa hæfni í afstæðu tungumáli stærðfræðinnar sem 

fléttast inn í daglegt líf okkar og í náttúrufræðikennslu er lögð áhersla á vísindalæsi og 

skilning nemenda á umhverfi sínu. Leikskólahluti skólans skoðaði þemað út frá 

grunnþáttunum tölur og form og grunnskólahluta skólans var skipt í hópa sem skoðuðu 

þemað út frá líffræði mannsins og sjávarlíffræði. Smiðjuvinnan felur í sér aðföngun, þegar 

efnivið er safnað, sköpun, þegar unnið er með efniviðinn og að lokum miðlun, þegar 

lokaafurðin og þekkingin er kynnt. Litið er á smiðjulokin sem það sem gerir nám og 

reynslu nemendanna merkingarbæra. Þekkingarmiðlun er álitin mikilvægur þáttur í 

sköpunarferlinu og á smiðjulokum er búinn til vettvangur fyrir samræðu milli nemenda, 

kennara og foreldra sem er ekki síður partur af skapandi námi nemendanna (Dalskóli, 

e.d.:2, 6-7). 

Allt starf skólans er byggt á fyrrgreindum einkennum skólastarfs, þar sem áhersla er 

lögð á skapandi kennsluhætti og sköpunargleði, samkvæmt ritinu um sköpun sem einn af 

grunnþáttum í menntun á öllum skólastigum. Til þess að halda þessum starfsháttum á 

lofti er nauðsynlegt að sofna ekki á verðinum. Teymisvinna kennara, á milli skólahluta og 
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sviða, er mikilvæg og er smiðjuvinnan stór þáttur í þeirri vinnu. Stór partur af náminu felst 

í reynslu nemendanna og ýmiskonar „ómeðvitaður“ lærdómur á sér stað sem ætla má að 

muni nýtast þeim í gegnum lífið.  

3.2.3 Starfsmat 

Í Dalskóla er einnig mikið lagt uppúr skráningum og mati í starfinu. Unnið er eftir 

hugmyndafræði formlegs mats (e. formative assessment). Þá eru markmið sett fyrir 

komandi vetrarstarf í takt við aðalnámskrá grunnskólanna og kennurum, nemendum og 

foreldrum gerð grein fyrir þeim og því mati sem fara mun fram á tímabilinu. Kennarar 

nota leiðsagnar- og símat til þess að meta færni nemenda í námi og starfi og skoða þá 

þætti eins og sjálfstæði, frumkvæði, vinnusemi, ritgerðir, próf, kannanir og verkefni. Í 

foreldrakönnun sem gerð var fyrir grunnskólahluta skólans kemur fram að 87% foreldra 

eru mjög ánægð eða frekar ánægð með námsmatið, námsviðtöl og önnur samskipti sem 

koma frá skólanum, 9% höfðu ekki skoðun og aðeins 4% lýstu yfir óánægju (Dalskóli, 

2014a).  

Í leikskólahluta skólans var gert mat með börnunum á tveimur elstu deildunum 

(fjögurra og fimm ára nemendur). Þau fengu spurningar um allt frá ánægju með matinn í 

skólanum, um vinatengsl og líðan og starf þeirra í leikskólanum. Ég skoðaði sérstaklega 

svör þeirra sem snertir skapandi starf. Þar kemur í ljós mikil ánægja með smiðjustarf og 

meirihluti barnanna telja sig læra mikið í þeirri vinnu. Einnig má sjá mikla ánægju hjá elstu 

börnum leikskólans á samstarfi þeirra við fyrsta bekk grunnskólans í svokallaðri hringekju. 

Þá er hópunum blanda saman og skipt í niður í nokkra hópa sem fara á milli ákeðinna 

stöðva þar sem þau vinna verkefni saman (Dalskóli, 2014b og c). 

Með þessu matsstarfi er hægt að fylgjast með þróun starfsins, finna veika hlekki sem 

hægt er að vinna betur með og bæta. Það er mikilvægt að halda þróun og nýsköpun við á 

öllum sviðum starfsins svo að þáttur sköpunar staðni ekki og koðni niður. 

3.3 Kennsla í listgreinum 

Í þeim hluta aðalnámsskrár grunnskóla sem fjallar um listgreinar eru fimm svið tiltekin 

sem listasvið. Þau eru myndmennt, textílmennt, tónmennt, dans og leikræn tjáning 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:5).  

Nám í listgreinum snýst um þjálfun, alveg eins og í bóklegu námi, þjálfun í að skoða 

og skilja umhverfið, þjálfun í að veita hversdagslegum og óvenjulegum hlutum athygli og 

auka þannig skilning nemenda á heiminum. Það býr til vettvang þar sem börn og unglingar 

öðlast tækifæri til þess að þróa sína skapandi sál á eigin forsendum. Í skólanum geta þau 

sinnt sköpunarþörf sinni og kynnst margs konar skapandi greinum. Þar geta þau miðlað 
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hugmyndum sínum og verkum og þróað gagnrýna hugsun með hjálp hvers annars og 

kennaranna. Nemendurnir þurfa svigrúm til þess að prófa sig áfram og finna sinn farveg í 

eigin sköpun. Kveikjan að sköpun þeirra getur sprottið út frá margs konar þáttum. Það 

getur verið innri löngun til að takast á við tilfinningar sínar og upplifanir en einnig getur 

áhuginn sprottið af löngun til að varpa ljósi á samfélagslegan eða annan utanaðkomandi 

vanda (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2012: 26, 28-29).  

Það má segja að fáar greinar lendi í jafn miklum áherslusviftingum eins og 

listgreinarnar. Verðleiki þeirra sem fræðslugreinar er talinn mismikill eftir hverjum skóla 

fyrir sig og oft er litið á skapandi kraft barnanna sem þroskaferli sem tengist ekki endilega 

þeim þroska sem þau öðlast í gegnum menntun sína á öðrum sviðum. Í mörgum tilfellum 

er ekki lögð áhersla á að kenna hæfni og skilning sem er mikilvægt í listrænum greinum og 

skapandi námi. Þar af leiðandi eykst viðhorf barnanna á því að þau séu „léleg“ í skapandi 

greinum því þau fá ekki að þróa með sér þessa hæfni og að öðlast tilfinningu fyrir því 

þegar þeim gengur vel og ná árangri þegar þau prufa eitthvað nýtt og skapandi. 

Samanburðartilviksathuganir hafa sýnt að sá vettvangur þar sem búið er um aðstæður 

með vönduðum og skapandi uppeldis- og kennsluaðferðum, sló hinum hefðbundna 

vettvangi, sem var án skapandi áherslna, hvað eftir annað við þegar árangur barna í námi 

var skoðaður, hvort sem það tengdist skapandi greinum eða hinum hefðbundnu 

námsgreinum (Bamford, 2006: 47-48, 104).  

Markmið listgreinakennslu er að þroska sköpunargáfu nemendanna, efla sjálfsvitund 

og auka menningarlæsi og skilning. Kennararnir eru að hjálpa nemendum sínum að nýta 

alla þá þekkingu sem þeir öðlast á mismunandi sviðum í skólanum, túlka upplýsingarnar, 

meta gildi þeirra og setja saman í merkingabæra heild. Þannig eykst þekking þeirra, færni 

og skilningur á listsköpun. Þá geta nemendur miðlað persónulegum skoðunum sínum og 

þekkingu af meira öryggi og sjálfstæði. Skilgreint hlutverk listgreinakennslu er annars 

vegar að kenna tjáningarleiðir greinanna og hins vegar að vekja vitund um tilgang, 

merkingu og samhengi í listum. Námsmat í listgreinum er byggt á símati. Það þarf að 

skoða heildarferlið og horfa á framfarir nemenda, vinnubrögð, sjálfstæði, frumkvæði, 

ástundun og samstarfshæfni. Með símati er hægt að leiðbeina nemendum á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt og hjálpa þeim að fylgjast með eigin framförum. Sjálfsmat nemenda 

er einnig mikilvægur þáttur í ferlinu til að ná árangri. Nemendurnir ögra sjálfum sér, kanna 

nýjar hugmyndir og aðferðir og efla þannig eigin listrænan þroska. Námsmatið hefur því 

hvetjandi áhrif á vinnu nemendanna og útkoma þess veltur á öllu ferlinu fram að fullunnu 

listaverki (Menntamálaráðuneytið, 2007: 7-8). Bamford (2011) komst að því að þrátt fyrir 

kunnáttu og sjálfsöryggi í listsköpun virtust íslensk skólabörn ekki fá nógu mikla þjálfun í 

framsetningu, gagnrýni, kynningu eða umfjöllun um listaverk sín og listiðkun. Með því að 
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halda sýningar eða flutning á verkum barnanna væri bæði hægt að styrkja þessa þætti í 

listnámi þeirra og um leið vekja athygli og áhuga á því starfi sem þau eru að vinna í þágu 

barnamenningar og þeirra eigin þroska (Bamford, 2011: 8-9).  

Eisner setti fram fimm viðmið fyrir listgreinakennara til að hafa í huga í kennslu sinni. 

Hann vildi að nemendum yrði treyst til að skapa eigin farveg í listsköpun sinni og benti á að 

til væru fleiri en eitt markmið í listgreinakennslu. Hann taldi eftirfarandi þætti geta bætt og 

aukið menntun nemendanna: 

 Listgreinakennarar eiga að vera stoltir af því sem aðgreinir listgreinar frá öðrum 

greinum. 

 Listgreinakennsla á að auka listrænan vitsmunaþroska nemenda. 

 Listgreinakennsla á að hjálpa nemendum að skapa og skynja fagurfræði listarinnar 

og skilja sambandið við menninguna sem þeir eru hluti af. 

 Listgreinakennsla á að hjálpa nemendum að skilja hvað er persónulegt, 

einkennandi og jafnvel einstakt við þá sjálfa og verk þeirra. 

 Listgreinakennsla á að víkka sjóndeildarhring nemenda og gera þeim kleift að sjá 

heiminn á mismunandi vegu eftir því hverjar aðstæðurnar eru (Þorgerður 

Hlöðversdóttir, 2009). 

Þau áhrif sem nemendur geta fundið í listgreinanámi geta verið djúpstæð. Þau eru til 

dæmis jákvæðara viðhorf gagnvart skólanum og náminu, aukin menningarleg vitund, 

sjálfsánægja og lífshamingja. Hins vegar getur kennsla með skapandi áherslum í 

hefðbundnum námsgreinum gefið börnunum aukinn árangur í námi almennt, minnkað 

skólaleiða og virkjað jákvæða hugsun. Í rannsóknum Bamford, bæði hér á Íslandi og á 

alþjóðlegum vettvangi virðast þessi áhrif aðeins birtast að fullu í þeim aðstæðum þar sem 

starfsemin er vönduð og metnaðarfull. Einnig er mikilvægt að báðir þessir þættir séu til 

staðar til þess að börn geti náð hámarks árangri í námi sínu og þessi jákvæðu áhrif skili sér 

til þeirra á mörgum mismunandi sviðum. Ætlunin er ekki að skapa einungis 

atvinnulistamenn heldur er það markmið að gefa öllum börnum tækifæri til að njóta 

sköpunar og lista og nýta þá reynslu á þann hátt sem hentar þeim best (Bamford, 2011: 

63, 71).  

Samkvæmt rannsókn Anne Bamford (2011) á gæðum list- og menningarfræðslu á 

Íslandi eru þau mikil þegar kennsla í list- og verkgreinum er skoðuð í alþjóðlegu samhengi. 

Einnig kom í ljós jákvæð þróun í listfræðslu, bæði almennt í samfélaginu og í skólum. Áhrif 

grasrótarstarfsemi í listum barna hefur lítið verið rannsökuð en skortur á rannsóknum 

virðist almennt vera algengur í menningartengdri fræðslu. Einnig er vöntun á að skoðað 
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séu bæði efnahagsleg og samfélagsleg áhrif sem menningarhátíðir, til dæmis í litlum 

bæjarfélögum, hafa sem hægt væri að byggja á og nýta til framtíðar og miðla til annarra. 

Margir listaskólar hafa myndast útfrá grasrótarstarfi og orðið vinsælir vegna fjölbreytts og 

áhugaverðs framboðs í námsleiðum, einhverjir skólanna hafa svo náð að festa rætur og 

öðlast opinberan fjárstuðning til frekari starfa. Þar sem best hefur tekist til verka hefur 

samstarf milli aðila frá ýmsum samtökum sem starfa að menningu og listum og þeim sem 

standa að framkvæmd listfræðslu í skólum verið góð og langvinn (Bamford, 2011: 61,75-

76, 98). 

Það er ljóst að áhrif listgreinakennslu eru ekki alltaf sýnileg í þekkingu sem hægt er að 

prófa á skriflegu prófi. Vitundarvakning um ýmis málefni, viðhorf eða hugarfar gagnvart 

einhverju í umhverfi okkar eða daglega lífi, tilfinningar, hæfileikar eða þekking sem hefur 

áhrif á okkur löngu seinna eru huglægir þættir sem erfitt er að kanna árangur í. Kannanir 

um líðan nemenda gagnvart listgreinakennslu er því mikilvægur þáttur þegar kemur að því 

að meta áhrif kennslunnar. 

3.3.1 Listbúðir í myndlistaskóla 

Í Myndlistaskóla Reykjavíkur er sérstök barna- og unglingadeild starfrækt. Áhersla er lögð 

á faglegt og gott starf undir handleiðslu kennara sem allir eru háskólamenntaðir á sviði 

myndlistar, hönnunar eða byggingalistar. Starf barna- og unglingadeildar 

Myndlistaskólans er byggt upp með hliðsjón af markmiðum aðalnámskrár grunnskóla. 

Miðað er við að hver einstaklingur fái að njóta sín í sveigjanlegu skólastarfi sem 

samræmist stefnu Menntasviðs Reykjavíkurborgar. Þessi deild býður uppá námskeið fyrir 

börn og unglinga allt skólaárið, þau geta farið á sumarnámskeið, sótt listasmiðjur og 

einnig er boðið uppá listasmiðjur í myndlistaskóla í samstarfi við leik- og grunnskóla 

Reykjavíkur (Námskeið fyrir börn og ungt fólk, e.d.).  

Myndlistaskólinn fékk styrk árið 2004 til þess að þróa verkefnið Listbúðir í 

myndlistaskóla úr Þróunarsjóði Menntaráðs Reykjavíkurborgar. Það var gert til að auka 

samstarf milli grunnskóla og listaskóla og hefur verkefnið verið starfrækt nánast á hverju 

ári síðan þá með mismunandi skólum. Þetta samstarf er ekki aðeins ræktað með þarfir 

nemendanna í huga því kennarar og skólastjórnendur geta einnig nýtt sér það sem 

lyftistöng í eigin kennslu og þekkingarleit. Þeir geta kynnst því hvernig nám og vinnubrögð 

fara fram innan veggja listaskóla þar sem skapandi starfsemi er samofin öllu umhverfi og 

þáttum starfsins. Þetta samstarf styrkir myndlistakennslu innan skólanna sjálfra, það gefur 

öllum nemendum færi á að kynnast vinnubrögðum og umhverfi myndlistamanna og 

hönnuða og gefur þeim tækifæri til þess að sökkva sér í skapandi vinnu í samstarfi við 

skapandi fólk í skapandi umhverfi. Börnin vinna innan ákveðins þema hverju sinni og fá þá 
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einnig fræðslu frá fólki sem starfar innan atvinnu- eða fræðastofnana sem tengjast 

viðfangsefni þeirra (Listbúðir grunnskólabarna, e.d.).  

Vorið 2006 fór verkefnið af stað í samvinnu við Fossvogsskóla, þá óskuðu skólastjórar 

beggja skólanna eftir því að skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri gerði úttekt á 

listbúðunum. Það var gert í þeim tilgangi að leggja mat á vinnuferlið og skrásetja það með 

myndum, skriflegum athugunum og viðtölum svo að hægt væri að meta árangur starfsins. 

Markmið Listbúða í myndlistaskóla eru fjögur. Það fyrsta er að gefa grunnskólabörnum 

tækifæri til að kynnast umhverfinu og vinnu í sérstökum myndlistaskóla. Annað 

markmiðið er að örva myndlistakennslu í grunnskólunum sjálfum, byggja upp samstarf og 

samþættingu skapandi greina við aðrar fræðigreinar og auka þannig víðtækara samstarf. 

Þriðja markmiðið er að sýna kennurum grunnskólanna og stjórnendum þeirra hvernig 

vinnubrögð myndlistaskóla örva myndhugsun og stuðla að rannsókna- og tilraunavinnu 

nemendanna. Fjórða markmið Listbúða í myndlistaskóla er að víkka út sjóndeildarhring 

barnanna með því að kenna þeim listræna og persónulega tjáningu og að leysa verkefni á 

skapandi hátt í gegnum sjónræna skynjun.  

Vinnulagið skiptist í þrjá hluta, fyrst er það fræði; fræðimaður sem tengist þemanu 

sem unnið er með kemur og kynnir efnið í máli og myndum. Annar hlutinn er 

vettvangsferðir; farið er á vettvang og nemendur fá að upplifa og skynja það sem 

fræðimaðurinn var að kynna fyrir þeim. Þriðji hlutinn er listsköpun; nemendur hefjast 

handa á vinnustofunni full eftirvæntingar og innblásin af fræðslu og reynslu fyrstu 

daganna. Vinnan er bæði í formi texta og mynda, þau vinna þrívíðar skissur og halda 

dagbækur. Allir þátttakendur voru ánægðir með árangur verkefnisins og kennarar töldu 

sig sjá jákvæðar framfarir í vinnu nemenda sinna á fleiri sviðum en skapandi greinum eftir 

að þau luku náminu í Listbúðum í myndlistaskóla. Þeir töldu verkefnið hafa eflt sjálfstæði 

og sjálfstraust barnanna og ýtt undir sköpunargleði (Rósa Kristín Júlíusdóttir, 2006: 5, 9-

10). 

3.3.2 Grasrótarstarf 

Grasrótarmenning einkennist oft af tilraunarstarfsemi og fái hún að blómstra á eigin 

forsendum myndast sá farvegur þar sem ýmis listform og ólíkir menningarheimar fá að 

njóta sín (Reykjavíkurborg, 2009: 10). Til þess að styrkja faglegan grunn starfsins og halda 

grasrótarstarfi og tilraunastarfsemi öflugri er mikilvægt að þora að fara nýjar leiðir og 

breyta útaf gömlum vana og hefðum. Með öflugu og skapandi fólki innan menninga- og 

listasviðsins, stuðningi Reykjavíkurborgar og starfi annarra menningarstofnana er hægt að 

tryggja fagmennsku, forvitni og sköpunargleði í menningar- og listalífi Reykjavíkur 

(Reykjavíkurborg, 2013: 4). 
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Grasrótarstarf er ákveðin frumkvöðlastarfsemi sem hægt er að læra af og sjá hvað 

getur gengið vel og hvað ekki, það starf er meira að segja oft vinsælla og sjálfbærara en 

önnur verkefni sem eru vel skipulögð. Þau áhrif sem þessir tveir vettvangar hafa þarf að 

rannsaka betur, einnig þarf að rannsaka hvernig þessir tveir flokkar geta spilað meira 

saman, skoða hvernig skólinn getur bætt framþróun lista í menningarlífinu og um leið 

hvernig listageirinn getur styrkt samfélagið og listir í skólum (Bamford, 2011: 19-20). 

Öflugt grasrótarstarf er mikilvægur en vanmetinn þáttur í menningu barna. Það getur 

farið fram innan veggja skólans eða í frítíma nemendanna. Grasrótarstarf er oft 

framúrstefnulegt og með því koma ferskir vindar inn í listasamfélagið. Innan þess ríkir 

mikil sköpunargleði en það mætti gera því hærra undir höfði til að efla það og koma 

stórum verkefnum á laggirnar.  
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4 Menningarstefna Reykjavíkur 

Starfsáætlun Menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2014 ber 

yfirskriftina Borg með hjarta. Samkvæmt starfsáætluninni felur heitið í sér að 

mannréttindi eigi að setja í öndvegi og að borgin eigi að vera manneskjuleg og hlýleg fyrir 

íbúa hennar og þá sem hana heimsækja. Þar eigi lista- og menningarlíf hennar að spila 

lykilhlutverk til að skapa það andrúmsloft. Lista- og menningarlíf borgarinnar innifelur 

meðal annars fræðslu, upplifanir tengda menningararfi og sögu, sjónlist, orðlist og tónlist, 

barnamenningu, fjölmenningu og ýmis konar viðburði (Reykjavíkurborg, 2013).  

Menningarstefna Reykjavíkurborgar sem nú er í gildi ber heitið Menning er 

mannrækt. Hún hefst á þessum orðum sem höfð eru að leiðarljósi í mótun hennar: 

„Reykjavík eflist sem höfuðborg menningar í landinu. Sjálfsmynd borgarinnar byggi á 

menningararfi, frjórri hugsun og frumkvæði. Menningarlífið einkennist af fjölbreytni og 

virkri þátttöku íbúa og gesta“ (Reykjavíkurborg, 2009: 3). Menningarstefnunni er skipt í 

átta markmið sem ætlað er að uppfylla. Markmiðin heita Auðlind sem byggt er á til 

framtíðar, Börn og menningaruppeldi, Menningarstofnanir Reykjavíkurborgar, Listir, 

Samkennd og jafnræði, Umhverfi og saga, Alþjóðleg menningarborg og Þáttur menningar 

í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Í starfsáætlun Menningar- og ferðamálasviðs 

Reykjavíkurborgar fyrir árið 2014 segir að í drögum að nýrri menningarstefnu bætist eitt 

markmið við sem nefnist Stafræn menning auk þess sem fimmta markmiðið heitir þá 

Samkennd, jafnræði og mannréttindi. Þessi menningarstefna hefur ekki verið gefin út 

þegar þetta er ritað og er menningarstefnan frá árinu 2009 því enn í gildi. Hún var gefin út 

til fjögurra ára og hefur reynst vel og er því ekki búist við miklum breytingum í nýrri 

skýrslu (Reykjavíkurborg, 2009 og Reykjavíkurborg, 2013).  

Menningarstefnu Reykjavíkurborgar þarf að skipuleggja með tilliti til margra þátta og 

líta má á hana sem stoð í stefnumörkun annarra sviða borgarinnar. Huga þarf að 

samþykktum, stefnumörkun, reglugerðum og lögum með fjölbreytt menningarlíf til 

hliðsjónar í framkvæmd og mótun menningarstefnu. Menning er lifandi fyrirbæri með 

síbreytilegu landslagi og því er mikilvægt að halda utan um það á öllum sviðum, innan 

skólanna, menningarstofnana og í grasrótarstarfi (Reykjavíkurborg, 2009: 18). 

4.1 Markmið menningarstefnunnar 

Í menningarstefnu Reykjavíkurborgar eru sérstaklega tekin fram markmið sem snerta 

menningu barna. Sú stefnulýsing borgarinnar er í takti við breytingar á aðalnámsskrá leik-, 
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grunn- og framhaldsskólanna um að sköpun skuli vera einn af grunnþáttum menntunar. 

Listir virðast því vera að öðlast varanlegan sess í grunnstoðum samfélagsins og áhugi á 

listsköpun barna fer vaxandi.  

Þáttur menningar í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar er mikilvægur þegar kemur að því 

að hrinda menningarstefnu sem þessari í framkvæmd. Stefna og skipulag þarf að vera skýr 

og stjórnun verkefnisins markviss. Markmið um börn og menningaruppeldi er sett fram til 

þess að menningaruppeldi í skólastarfi eflist. Talið er að með virkri þátttöku einstaklinga á 

öllum aldri í menningarstarfi hjálpi þeim að þróa og nýta eigin hæfileika á hvaða vettvangi 

sem er. Til þess að efla menningu í skólastarfi er samvinna milli skóla og 

menningarstofnana mikilvæg. Takmarkið er að fjölga listunnendum með auknu 

menningarlæsi og styrkja hlut listasögu í fræðslustarfi. Stefnt er að því að auka aðkomu 

listamanna og efla menningarþátttöku barna og fræðslustarf innan menningarstofnana í 

samstarfi við fleiri svið borgarinnar. Markviss upplýsingamiðlun til barna og unglinga um 

menningu er mikilvæg og einnig er mikilvægt að hafa listsköpun unglinga sýnilega í 

menningarlegu landslagi samfélagsins. Með því að taka menningu og listir inn í 

uppeldisstefnu og skólastarf myndast sterk forsenda fyrir þróun fjölbreytts samfélags með 

skapandi einstaklingum. Menningarlíf sprettur úr sköpunarkrafti einstaklinga og lykilatriði 

fjölskrúðugs menningarlífs er fjölbreytileikinn sem endurspeglar menningarlega 

sjálfsmynd borgarinnar og mannlíf.  

Menningarstofnanir Reykjavíkurborgar gegna mikilvægu og fjölþættu hlutverki í 

mótun menningarstefnu borgarinnar. Upplifun af listviðburðum örvar ímyndunaraflið, 

myndar félagsskap fólks og samræður, fræðir og brýtur upp hversdagsleikann. Til þess að 

listir nái að skjóta rótum sem samofinn þáttur í menningarlífi borgarinnar þarf að leggja 

áherslu á fjölbreytta aðstöðu fyrir ýmis konar menningarviðburði og samstarf þarf að vera 

gott á milli borgaryfirvalda, listamanna og menningarstofnana. Listamenn þurfa stuðning 

á öllum stigum ferilsins og það sama má segja um listgreinarnar, þær þurfa stuðning hvort 

sem þær eru nýjar eða rótgrónar. Samkvæmt áætlun menningarstefnu borgarinnar er 

stutt við ákveðin verkefni sem nú þegar hafa sannað gildi sitt og áhrif en það þarf einnig 

að styrkja og gera mögulegt að virk grasrótarstarfsemi fái að njóta sín í menningarlífi 

borgarinnar. Menning sem auðlind sem hægt er að byggja á til framtíðar felur í sér að 

óbeint framlag til menningar- og skapandi starfsemi ætti ekki síður en beint framlag að 

vera viðurkennt sem mikilvægur hlekkur í atvinnu- og efnahagslífi Reykjavíkur.  

Nýsköpun þarf að fá að þróast og því er mikilvægt að þátttaka í menningarlífinu 

einskorðist ekki aðeins við ákveðinn hóp í samfélaginu. Þess vegna er eitt af markmiðum 

Reykjavíkuborgar samkennd og jafnræði (samkennd, jafnræði og mannréttindi í 

væntanlegri skýrslu). Því fleiri sem taka þátt og úr ólíkum áttum, því sterkari verða áhrif 
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menningarstarfsins. Þá eykst líka víðsýni fólks, virðing fyrir fjölbreyttri flóru mannlífsins, 

forvitni og jákvæðni gagnvart menningu sem er ólík þeirri sem við þekkjum úr eigin 

nærumhverfi. Þetta stuðlar svo að aukinni þátttöku og jákvæðri félagsþróun. Borgin þarf 

einnig að tryggja gott aðgengi að menningarstofnunum fyrir alla, hvetja fólk til þátttöku 

og gefa öllum kost á að taka þátt á eigin forsendum.  

Umhverfi og saga borgarinnar er umlukið menningarverðmætum sem borgin er 

skyldug til að varðveita. Menning, listir og saga eru þættir sem hjálpa til við að þróa 

borgarmynd okkar og því þarf að hlúa að öllum okkar menningarminjum. Með auknum 

menningar- og listviðburðum sem haldnir hafa verið í Reykjavík undanfarin ár, hafa opnast 

ný tækifæri til að styrkja orðspor borgarinnar sem alþjóðlega menningarborg. Þessar 

menningarhátíðir hafa laðað erlenda listamenn og gesti til landsins og þannig opnað á 

aukna alþjóðlega samvinnu sem ber orðspor íslenskrar menningar víðar (Reykjavíkurborg, 

2009: 4, 6-10, 12-19). 

Menningarleg vitund er ræktuð með listfræðslu, þess vegna er nauðsynlegt að auka 

vægi hennar í menntakerfinu. Menningarleg vitund felur í sér þekkingu og meðvitund um 

hefðir og tjáningu tengda menningu. Hún stuðlar einnig að umhyggju fyrir 

menningarlegum fjölbreytileika og styrkir bæði persónulega og félagslega sjálfsvitund 

fólks og gildismat. Með vandaðri og virkri listfræðslu og skapandi menntun sem hefst 

strax í barnæsku er hægt að byggja og þroska skapandi mannauð sem auðlind. Þessi 

auðlind myndi nýta orku sína í að þróa skapandi, sjálfbærar og sterkar iðngreinar tengdar 

menningu og hugviti sem hægt væri að nýta í þróun nýrra framleiðslumöguleika (Stofnun 

Sameinuðu þjóðanna um menntun, vísindi og menningu, 2006: 5-6).  

4.2 Menningarfáni Reykjavíkurborgar 

Menningarfáninn er nýlegt þróunarverkefni Menningar- og ferðamálasviðs 

Reykjavíkurborgar sem ætlað er að hvetja til og styðja við listkennslu og skapandi starf í 

leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum. Auk þess er áætlað að verkefnið geti 

aukið tengsl og samstarf milli þessara sviða og þannig skapað enn fleiri möguleika á 

verkefnum og samþættingu í kennsluaðferðum bæði í skapandi starfi sem og hinu 

hefðbundna skólastarfi.  

Markmiðið er að efla menningaruppeldi innan skóla- og frístundastarfs og veita 

viðurkenningu á framúrskarandi menningar- og listastarfi þeirra með afhendingu sérstaks 

menningarfána á Barnamenningarhátíð. Unnið er með þær stefnur og strauma sem 

birtast í menningu barna og unglinga á hverjum tíma fyrir sig og einnig er reynt að leyfa 

margvíslegu birtingaformi listsköpunar þeirra að njóta sín. Aukið vægi á listkennslu og 

skapandi starfs innan skólanna og frístundaheimila er ekki aðeins metið að verðleikum 
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fyrir einstaklingana sjálfa á þeim tíma heldur er það einnig talið geta orðið verðmætt fyrir 

það samfélag sem þessi börn og ungmenni koma til með að móta í framtíðinni. Það sem 

haft er að leiðarljósi með veitingu menningarfánans og er um leið markmið verkefnisins, 

er að auka jafnan aðgang allra barna á öllum skólastigum að menningu og listum og 

tryggja þann þátt í uppeldi, leik og námi þeirra. Verið er að veita öllum börnum og 

ungmennum jöfn tækifæri til að taka þátt, fræðast, skapa og upplifa menningu. Yfirlýst 

markmið Menningarfánans eru eftirfarandi: 

 Framlag barna til menningar og lista verði metið að verðleikum og gert sýnilegt í 

menningarlandslagi borgarinnar. 

 Styrkja meðvitund barna um menningararfinn og ýta undir skapandi og frumlega 

hugsun. 

 Efla tengsl barna við nærsamfélag sitt með fjölþættri samvinnu milli þeirra, 

menningarstofnana og listamanna. 

 Útfærsla menningarstefnu Reykjavíkurborgar kallist á við nýja menntastefnu 

ríkisins. 

 Auka þátt menningar og lista í námi og leik barna. 

 Auka fjölbreytni, víðsýni og virðingu fyrir lífi og menningu annarra með auknu 

menningarlæsi. 

 List og menning sé sýnileg og (gagn)virkur hluti af skólarýminu og umhverfi þess. 

 Rækta menningarlega sjálfsmynd barna (Reykjavíkurborg, e.d.).  

Eins og áður sagði var Dalskóli fyrsti skólinn sem hlaut Menningarfánann, árið 2012. 

Viðurkenningu fyrir menningarstarf sem talið er framúrskarandi innan leik- og grunnskóla 

og frístundaheimila. Til þess að geta sótt um og hlotið Menningarfánann þurfa þessi þrjú 

svið að tengjast og eftirfarandi skilyrði þarf skólinn að uppfylla: 

 Setja sér stefnu um lista og menningarstarf sem byggir á menningarstefnu 

Reykjavíkurborgar, nýrri menntastefnu og aðalnámskrá beggja skólastiga. 

 Gera aðgerðaráætlum um hvernig fylgja skuli eftir þeim markmiðum í námskrá 

sem varða menningaruppeldi. 

 Skipa tengilið / fánabera. Hlutverk hans er að annast samskipti og 

upplýsingamiðlun innan og utan stofnunarinnar vegna menningaruppeldis. 

 Eiga í virku samstarfi við þær menningar- og listastofnanir sem eru í 

nærsamfélaginu og/eða hópa listamanna. 
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 Nýta sér það framboð menningarstofnana sem snýr að menningaruppeldi barna. 

 Hafa breiða flóru listgreina að leiðarljósi í skólastarfinu. 

 Fá listamenn til samstarfs. 

 Skapa rými í skólastarfinu fyrir óvænt skapandi verkefni. 

 Huga að símenntun starfsmanna í menningaruppeldi. 

 Leggja áherslu á skapandi framsetningu og úrvinnslu námsefnis (Reykjavíkurborg, 

e.d.). 

Hugmyndafræði Menningarfánans er byggð á mennta- og menningarstefnu þriggja 

stofnana. Það er í fyrsta lagi menntastefna Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Í 

henni eru skapandi störf talin upp sem einn af sex þáttum sem umlykja skal allt 

skólastarfið (Reykjavíkurborg, e.d.). Þessir sex grunnþættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði 

og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og síðast en ekki síst sköpun (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir ofl., 2012: 4).  

Í öðru lagi er nýleg menningarstefna Reykjavíkurborgar „Menning er mannrækt“ sem 

tók gildi árið 2009. Þar kemur fram að menning og listir sé mikilvæg í uppeldi barna og 

kennslu þeirra á hverju skólastigi og meta eigi framlag barna í listum og menningu að 

verðleikum. Ein forsenda þess að meðvitund um menningararfinn styrkist er öflugt og 

markvisst menningar- og listuppeldi. Með því eflist skapandi hugsun og ýtir um leið undir 

þróun í samfélagi okkar. Listmenntun barna er talin hjálpa þeim að nýta og þróa hæfileika 

sína á ýmsum sviðum og styrkja þau til þátttöku í menningargeiranum á öllum stigum 

ævinnar. Gott og öflugt menningarlíf er einnig talið auka lífsgæði fólks og byggja upp 

samfélagslega og efnahagslega velferð borgarbúa (Reykjavíkurborg, 2009: 4, 6).  

Þriðja stefnan sem hugmyndafræði Menningarfánans byggir á er vegvísir UNESCO 

(Stofnun Sameinuðu þjóðanna um menntun, vísindi og menningu) fyrir listfræðslu sem 

samþykkt var á heimsráðstefnu í Lissabon árið 2006 þar sem fjallað var um eflingu 

sköpunarkrafts á 21. öld (Reykjavíkurborg, e.d. og Stofnun Sameinuðu þjóðanna um 

menntun, vísindi og menningu, 2006: 3). Í vegvísi UNESCO eru þær aðferðir kannaðar sem 

taldar eru nauðsynlegar til að auka vægi listfræðslu í námsumhverfi barna og stuðla að 

alþjóðlegum skilningi á mikilvægi hennar. Einnig er bent á árangursrík verkefni og aðferðir 

í listfræðslu til þess að skapa samstöðu. Markmiðið er að mynda skapandi og 

menningarlega meðvituð samfélög um allan heim, stuðla að samræðu og samstilltri 

aðferðafræði og auðvelda þannig að nauðsynlegu fjármagni og mannskap verði náð 

saman til þess að festa listfræðslu í sessi í skólunum og menntakerfum (Stofnun 

Sameinuðu þjóðanna, 2006: 3). 
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Það kostar mikla vinnu og undirbúning að uppfylla þær kröfur sem felast í því að 

hljóta menningarfánann. Skapandi stefna þarf að vera markviss og stöðug og mikilvægt að 

sofna ekki á verðinum. Mikilvægt er að starfsfólk Dalskóla viðhaldi góðu starfi og verði 

fyrirmynd sem aðrir skólar geta fylgt eftir. 
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5 Rannsóknir á gildi sköpunar í skólastarfi 

Svanborg R. Jónsdóttir, doktor í uppeldis- og menntunarfræði, skoðaði birtingarmynd 

nýsköpunar sem part af menntun í íslenskum grunnskólum í doktorsrannsókn sinni. Hún 

skoðaði sérstaklega þátt kennara og stjórnenda í innleiðingu nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt (NFM) í námskrána. NFM felur það í sér að nota skuli sköpun og 

þekkingu í svaraleit og úrlausnum verkefna. Nemendur læra skapandi og gagnrýna hugsun 

í ýmsum greinum hvort sem það er tengt hönnun, viðskiptum eða tækni. Þeir eiga að 

öðlast færni í að þróa hugmyndir sínar og koma þeim í framkvæmd. Það er ekki auðvelt að 

koma slíkri innleiðingu inn í allt skólastarf. Skapandi kennsluaðferðir henta ef til vill ekki 

öllum kennurum og gengið er út frá því að allir séu skapandi þegar það er ekki endilega 

svo (Svanborg R. Jónsdóttir, 2011: ix, 62).  

Samkvæmt Bamford (2011) nær hugtakið listfræðsla yfir kennslu í verklegum 

listgreinum í grunnskólum landsins. Staða kennslu í listfræðslu er almennt góð en af 

einhverjum orsökum virðist sem samþætting og yfirfærsla kennsluhátta í skapandi 

námsgreinum nái ekki að skapa sér rými innan vísindagreina, bókmennta eða stærðfræði. 

Frá rýnihópum sem samanstóðu af fólki úr menninga- og listageiranum og frá fulltrúum 

atvinnulífsins heyrðust gagnrýnisraddir um þennan skort á samþættingu sköpunar í öllu 

skólastarfinu. Erlendar rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að í þeim löndum þar sem 

sköpun er ein af undirstöðum allra námsgreina hafi líkur aukist á frekari nýsköpun í 

atvinnulífinu (Bamford, 2011: 18, 20). Norræna nýsköpunarmiðstöðin lét vinna fyrir sig 

skýrslu um opinbera stefnumótun fyrir skapandi greinar. Þar kemur fram að skortur á 

viðskiptaþekkingu eða samstarfsvilja við viðskiptatengda aðila er vandamál innan 

skapandi greina. Slík vanþekking getur verið orsök þess að fjárfestar hiki við að fjármagna 

fyrirtæki innan skapandi greina (Dr. Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011: 

25).  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif menningarstarfs og menningarhátíða á 

Íslandi. Það skýtur svolítið skökku við að miðað við alla þá vinnu sem fer í að halda slíka 

viðburði skuli ekki haldið utan um efnahagsleg áhrif þeirra á samfélagið (Bamford, 2011: 

98). Þetta er vítahringur sem hægt er að vinna gegn með markvissri inleiðingu sköpunar í 

menntun barna. Með því að auka samþættingu skapandi kennsluhátta í allt skólastarf er 

líklegra að bilið milli hinna hefðbundu námsgreina og skapandi greina minnki. Nýsöpun 

eykst á fleiri sviðum og áhugi nemenda eykst.  
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5.1 Staða sköpunar í skólastarfi á Íslandi 

Svanborg R. Jónsdóttir gerði stóra rannsókn á nýsköpunarmennt í íslenskum grunnskólum. 

Hún skoðaði sérstaklega þátt stjórnenda og kennara í innleiðingu nýsköpunar í 

skólastarfið. Hlutverk skapandi kennarans er að vera virkur með nemendum sínum í 

þekkingarleit sinni í stað þess eins að mata þá af sömu upplýsingum sem kenndar eru ár 

eftir ár. Nýsköpun og frumleiki verða stöðugt mikilvægari þættir í menntun og jafnvel 

nauðsynlegir fyrir samfélög til að þrífast á tæknivæddri 21. öldinni (Svanborg, 2011: 24). 

Prófessorinn Anne Bamford (2011) leitaðist við að svara spurningum um hvernig 

staðið er að listfræðslu í grunnskólum á Íslandi, hve mikil gæði væru í starfinu og hvaða 

möguleika og áskoranir listfræðslan hefur. Hún skoðaði hvaða list- og menningarfræðsla 

væri í boði fyrir börn bæði innan skólanna og utan þeirra. Viðamikil gagnasöfnun, bæði 

eigindleg og megindleg, hófst í október 2008 og lauk í mars 2009. Þátttakendur komu úr 

öllum hagsmunageirum samfélagsins, þar voru meðal annars stjórnmálamenn, 

skólastarfsfólk, fulltrúar menningarstofnana, foreldrar, fjölmiðlafólk og fleiri. 47 skólar, 

stofnanir og félög voru skoðuð um land allt og netkönnun var send í alla skóla, einnig þá 

sem bjóða upp á tómstundakennslu (Bamford, 2011: 8, 15-16). 

Svið lista og listfræðslu er vítt og breitt, það er fjölþætt og speglar menningarlega 

sérstöðu samfélagsins á hverjum stað fyrir sig. Mat á listfræðslu getur verið huglægt en 

það eru ákveðin grunnviðmið af sameiginlegum atriðum sem hægt er að hafa til hliðsjónar 

þegar leggja á mat á gæði lista og listfræðslu. Í rannsókn Bamford eru gæði skilgreind 

sem: „sú viðleitni í listfræðslu sem álitin er hafa gildi og mikilvægi hvað varðar leikni, 

viðhorf og flutning eða sýnileika“. Innihald verkanna er ekki tekið með inn í gæðamatið en 

eftirtalin atriði eru þau helstu og voru jafnframt útgangspunktur Bamford í gerð 

rannsóknarinnar: 

 Virk samvinna skóla og listastofnana/samtaka og á milli kennara, listamanna og 

samfélagsins. 

 Dreifð ábyrgð á skipulagi, framkvæmd og mati. 

 Tækifæri til að koma fram opinberlega – flytja, sýna, kynna. 

 Samþætting listgreinakennslu og skapandi/listrænnar nálgunar í námi og kennslu 

almennt (menntun í gegnum listir). 

 Hlúð sé að gagnrýnu mati, krefjandi verkefnum og hvatt til áræðni. 

 Almenn áhersla á samvinnu. 
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 Sveigjanlegt skólakerfi og sveigjanleg mörk á milli skóla og á milli skóla og 

samfélags. 

 Áhersla á að öll börn njóti og hafi aðgang að listfræðslu. 

 Nákvæm útfærsla á að nám, upplifanir og þroski barna sé metinn og því mati sé 

komið á framfæri með viðeigandi hætti. 

 Virk endur- og símenntun fyrir kennara, listamenn og almenning. (Bamford, 2011: 

69, 71).  

Rýnihópar atvinnulistamanna og fulltrúa atvinnulífsins gagnrýndu báðir skort á 

samþættu námi, að ekki væri verið að efla sköpunarfærni nemenda eða skapandi hugsun 

þvert á námsgreinar. Þessi staða er umhugsunarverð þar sem að alþjóðlegar rannsóknir 

hafa bent til þess að nýsköpun í atvinnulífinu aukist í þeim löndum þar sem lögð er áhersla 

á sköpun í öllum námsgreinum (Bamford, 2011: 15-16, 20).   

Samkvæmt Svanborgu R. Jónsdóttur virðist starf yngri stiga grunnskólans vera 

sveigjanlegra en starf eldri stiganna. Stundaskrá eldri bekkjanna er fastbundnari og 

erfiðara að finna nýjum námsgreinum stað. Einnig kom fram að algengt væri að samþætt 

verkefni í skólanum væru frekar framkvæmd með yngri nemendum en þeim eldri. Það 

sem virðist hafa hamlandi áhrif á framþróun samkvæmt viðmælendum í rannsókn 

Svanborgar voru þættir eins og samræmd próf og áhugi skólastjórnenda (Svanborg R. 

Jónsdóttir, 2007: 62-63). Kennarar sem tóku þátt í rannsókn Bamford voru almennt 

sammála um að skortur væri á samþættingu milli hefðbundinna námsgreina í skólunum 

og skapandi kennsluhátta í listrænum námsgreinum en listgreinakennsla væri almennt 

góð (Bamford, 2011: 118). 

Það er því greinanlegur áhugi á að auka skapandi kennsluhætti í skólastarfinu. Ennþá 

er verið að þreifa sig áfram í innleiðingunni og hindranir eru að koma í ljós eins og eðlilegt 

er. Á meðan unnið er að því að leysa þau vandamál sem kunna að koma upp er framþróun 

og sköpunargleði haldið á lofti. 

5.2 Alþjóðlegar rannsóknir  

Anne Bamford hefur staðið fyrir viðamiklum rannsóknum um heim allan til að kanna 

hvaða áhrif sköpun getur haft á árangur í menntun. Þá er bæði verið að rannsaka áhrif 

sem kennsla í listgreinum hefur sem og þau áhrif sem kennsla í gegnum aðferðir 

listsköpunar hefur. Rannsóknirnar sem Anne Bamford (2006) segir frá í bókinni The Wow 

Factor – Global research compendium on the impact of the arts in education eru 

vitnisburður um þann fjölbreytileika sem ríkir í listsköpun um heim allan. Tekið var tillit til 

aðstæðna, hefða og annars slíks í hverju landi fyrir sig þegar rannsóknirnar voru 
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framkvæmdar. Það er áhugavert að skoða niðurstöður rannsóknanna en hafa má í huga 

að sömu gildi ríkja ekki alls staðar um hvað flokkast sem listsköpun og tóku rannsóknirnar 

ekki afstöðu um það né lögðu gildismat á verðleika þeirra. Í öllum þessum fjölbreytileika 

má þó sjá mynstur sem sýnir hversu sterk áhrif vönduð kennsla í sköpun eða í gegnum 

sköpun getur haft bæði á einstaklinga og samfélagið í heild (Bamford, 2006: 17-18).  

Rannsóknirnar benda til þess að fái nemendur að sýna verk sín á opinberum 

vettvangi, hvort sem það er með sýningu, flutningi, gjörningi, kynningu eða öðrum hætti, 

skili listmenntunin sér frekar til þeirra og ávinningurinn verður þar af leiðandi betri og 

meiri. Til eru dæmi um að sýningar nemenda í Kanada séu sýndar víðsvegar um landið og í 

Þýskalandi er algengt að haldnar séu skólasýningar og tónleikar á verkum nemendanna. 

Þessar framsetningar eru ekki aðeins gagnlegar og góð upplifun fyrir nemendurna sjálfa 

heldur er hægt að nota þetta sem aðferð við að skrásetja nám og þekkingaröflun barna í 

listgreinum. Það vekur einnig athygli að slæm listkennsla, sem kennd er af litlum metnaði 

til dæmis, getur haft engin og jafnvel neikvæð áhrif á nám barna. Fái börn ekki viðunandi 

eða góða kennslu í listgreinum getur það verið skaðlegt fyrir heildarþroska þeirra, 

sérstaklega þegar kemur að sköpunargáfu og skapandi hugsun (Bamford, 2006: 104-105, 

107).  

Skortur er á vísindalegum langtímarannsóknum á almennum áhrifum listsköpunar á 

líf barna og fullorðinsár þeirra. Finnar hafa þó gert nokkrar langtímarannsóknir sem benda 

til jákvæðs ávinnings á sviðum sköpunar, heilsu og menntunar. Í Senegal hafa rannsóknir 

sýnt fram á að ávinningur listnáms, sem er vel skipulagt og unnið er af fagmennsku, komi 

ekki aðeins fram hjá einstaklingunum sjálfum sem stunda námið, eins og til dæmis með 

atvinnumöguleikum síðar, heldur geta áhrifin teygt sig inn í viðjar samfélagsins. Það getur 

haft áhrif á ríkjandi gildi, aga og samfélagsleg fræði. Í rannsóknum Senegala komu fram 

þrír skýrir þættir ávinninga sem juku verðgildi listkennslu í landinu. Þeir eru eftirfarandi 

(tilvitnun þýdd af höfundi ritgerðar): 

1. Fyrrum nemendur í listkennslu í gagnfræðaskólum hafa valið að halda áfram inná 

hærri stig menntunar til listrænna starfsgreina eða í frekara listnám. Í dag eru þeir 

sérfræðingar okkar; 

2. Auk opinberra námsgreina er listmenntun í samfélaginu leið til þess að viðhalda 

þekkingu og verkkunnáttu í hefðbundnum fræðigreinum; 

3. Alþjóðlegir, þjóðlegir og svæðisbundnir lista- og menningarviðburðir sýna sköpun 

listamanna eða nemenda í listnámi, hvort sem það eru almennir skólar eða 

háskólar, sem hefur svo áhrif á almenning og eflir þetta beitingu rannsókna í 

listum, bókmenntum, heimspeki og vísindum fyrir framtíðina (Bamford, 2006: 

104-106). 
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Tölurnar sýna að til þess að hlúa að samfélaginu í heild og menningararfi þegnanna er 

skapandi skólastarf mikilvægur grunnþáttur til þess að viðhalda þeirri þróun. Í 87% 

landanna þar sem rannsóknir fóru fram var álitið að listkennsla bætti samfélagsleg tengsl, 

í 88% landanna var talið að listir hefðu eflt samfélagslega orðræðu og aukið skilning á milli 

ólíkra menningarheima og í 80% landanna var talið að listsköpun hefði ýtt á aukna 

samvinnu samfélagsins og fjölskyldna í uppeldi og menntun. Þetta eru stórar tölur sem 

varpa ljósi á þá staðreynd að list- og menningarfræðsla er mikilvæg fyrir samfélag okkar 

sem um leið ætti að segja okkur hversu mikil áhrif hún gæti haft yrði hún formlega tekin 

inn í hefðbundna námsskrá. Það er ljóst að þörf er á frekari rannsóknum með nákvæmri 

og samstilltri aðferðafræði milli landa. Þrátt fyrir það má líta á niðurstöður úr þessum 

víðtæku rannsóknum sem sterk rök fyrir gildi og mikilvægi skapandi skólastarfs (Bamford, 

2006: 122-123, 149-150). 
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6 Samantekt og umræða 

Til að svara þeim spurningum sem ég setti fram í upphafi hef ég reynt að skoða marga 

mismunandi þætti sem ég tel að geti verið mikilvægir og haft áhrif á umfjöllun um 

skapandi skólastarf og hvað í því felst. Ég leitaðist við að svara megin spurningunni hvað 

felst í skapandi skólastarfi út frá tveimur grunnspurningum, annars vegar hvaða vægi 

hefur barnamenning og listfræðsla í skapandi skólastarfi og hins vegar, hvers vegna skiptir 

það máli að nota skapandi kennsluhætti með börnum. Að mínu mati er menntakerfið 

kjörinn vettvangur til þess að efla menningarlega vitund í þeim tilgangi að auka virðingu 

fyrir skapandi greinum í samfélaginu og gera einstaklingum kleift að sækjast eftir frama á 

skapandi vettvangi.  

6.1 Hvað felst í skapandi skólastarfi 

Skapandi skólastarf felur í sér ýmis svið sem verða fyrir áhrifum þess. Það má nefna 

menningaruppeldi; það eykur fjölbreytileika sem tengir fólk saman í samfélaginu, sköpun 

og list verða meira áberandi í daglegu lífi og jöfn réttindi allra barna til að taka þátt í 

menningar- og listalífi eru tryggð með hjálp menningarstefnu Reykjavíkur.  

Annar þáttur er listgreinakennsla; með aukinni sköpun í öllu skólastarfi víkkar 

hugtakið sköpun og verður öllum aðgengilegra. Skapandi greinar og kennsluhættir þeirra 

færast nær hverju barni og ótti og fordómar fyrir hugtakinu minnka í kjölfarið. Þegar fleiri 

taka þátt í sköpun af áhuga eflist hún í öllu skólastarfinu og daglegu lífi nemendanna sem 

eykur fjölbreytileika í tjáningaformi og miðlun lista.  

Skapandi kennsluhættir er þriðji þátturinn; þegar kennsluhættir skapandi greina eru 

yfirfærðir á hefðbundnar námsgreinar breytast áherslur í þekkingarleit kennarans og 

nemenda í kennslustofunni. Í stað þess að mata nemendur af upplýsingum leggur 

kennarinn áherslu á að þeir leiti sjálfir svara og felst þá mikið nám í leitinni, það er ekki 

bara lokasvarið sem skiptir máli. Þessi aðferð kennir nemendum að beita gagnrýnni og 

skapandi hugsun. Fjölbreytileiki í þekkingu og niðurstöðum verður meiri, ánægja 

barnanna eykst í náminu, fleiri taka þátt og allt skilar þetta sér að lokum í nýsköpun og 

þróun í samfélaginu.  

Það er þó ekki sjálfgefið að það gangi svona vel að innleiða hugmyndina um skapandi 

skólastarf. Það veltur algjörlega á áhuga skólastjórnenda og kennaranna. Nú hefur sköpun 

verið tilgreind sem einn grunnþáttur menntunar, það er eitt skref í rétta átt. Áskorunin 

felst í framkvæmdinni. Eins og fram hefur komið getur það tekið marga áratugi að hrófla 
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við jafn rótgrónu kerfi eins og menntakerfið er. Hugmyndin um skapandi kennsluhætti 

hefur átt sér talsmenn síðan fyrir aldamótin 1900. Það er fyrst núna, rúmri öld síðar, að 

sköpun fær rými í aðalnámskránni.  

Breytingarnar munu taka tíma. Það er ekki hægt að segja öllum sem koma að námi 

barna að breyta kennslusýn sinni, ef til vill hentar það sumum betur að halda í þá 

kennsluhætti sem hafa tíðkast um áraraðir. Líklega þykir mörgum sinn háttur betri og hafa 

engan áhuga á að breyta aðferðum sínum. Margir kennarar hafa aldrei fengið kennslu á 

þessu sviði og eru þar af leiðandi smeykir við að takast á við það. Það eru líka margir aðrir 

þættir sem þurfa að komast að þegar kennsluáætlun og námskrár eru útbúnar fyrir 

skólaárið. Sköpun er aðeins einn grunnþáttur menntunar af sex. Þá eru líklega einhverjir 

stjórnendur og kennarar sem vilja leggja meiri áherslu á aðra þætti.  

6.2 Vægi barnamenningar og listfræðslu 

Í innleiðingu skapandi skólastarfs eru listfræðsla og barnamenning órjúfanlegir þættir. 

Barnamenning er skilgreind í þrjá flokka, menning fyrir börn, menning með börnum og 

menning gerð af börnum. Þessi skipting sýnir hversu margslungin menning getur verið og 

frá hve mörgum sviðum hún getur snert okkur. Ég tel það vera mikilvægt að skoða áhrif 

allra þessara þátta því við áttum okkur ekki alltaf á því hvað menning er samofin daglegu 

lífi okkar, hún er ekki alltaf skipulögð eða í formi ákveðinna viðburða.  

Með undirritun Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 1990 er öllum börnum 

gefinn sá réttur að taka þátt í menningar- og listalífi og að fá að njóta þeirra áhrifa sem 

listsköpun gefur af sér. Rannsóknir hafa sýnt fram á að menningarþátttaka og upplifanir 

stuðli að aukinni hamingju, fræðslu og víðsýni og því hlýtur það að teljast rökrétt 

framþróun að færa slíkt starf í auknum mæli inn í menntakerfið. Með því er hægt að ná til 

allra barna, líka þeirra sem búa við lakari kjör eða erfiðar aðstæður. Það er mikilvægt að 

kenna gagnrýna hugsun, efla hæfileika og styrkleika hvers einstaklings til þess að búa til 

kraftmikið og fjölbreytt samfélag þar sem skapandi hugsun gerir hversdagslífið 

skemmtilegra og umburðarlyndi fyrir ólíkum menningarheimum eykst. 

Dalskóli er kjörinn vettvangur til þess að hefja langtímarannsókn á gengi barna í 

skapandi skólaumhverfi frá leikskóla, í gegnum grunnskólaárin og í frístund. Það væri 

forvitnilegt að skoða hvað þessir nemendur taka sér fyrir hendur í framtíðinni og hvort 

þau finni fyrir áhrifum skólastarfsins síðar á lífsleiðinni, hvort sem er í menntunar- eða 

starfsvali, hugsjónum, uppeldi barna sinna eða í áhuga á listsköpun eða tæknimálum.  

Dalskóli hlaut menningarfánann í viðurkenningarskyni fyrir framúrskarandi starf í 

þágu sköpunar í skólastarfi. Það eru verðskulduð verðlaun fyrir mjög flott starf en þess má 
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geta að eitt af skilyrðum til að hljóta fánann þarf starfsemi leikskóla, grunnskóla og 

frístundar að skarast. Það takmarkar möguleika margra skóla á að fá fánann starfi þeir 

ekki á öllum þremur sviðunum. 

6.3 Afhverju skiptir sköpun í skólastarfi máli 

Í aldanna rás hefur menningarstarfsemin sem fram fer í skólum fyrst og fremst verið í 

gegnum hinar viðurkenndu listgreinar á borð við myndmennt, tónlist og leiklist. Hinar 

hefðbundu námsgreinar svo sem stærðfræði, náttúrufræði og lestur hafa hingað til talist 

vera gagnlegri en listgreinarnar. Það er áhugavert að sjá að hugmyndir um aukið vægi 

kennsluhátta listgreina, hafa verið uppi alveg frá því í lok 19. aldar hér á Íslandi. Nú í 

byrjun 21. aldarinnar virðist loks sem einhverjar hræringar séu í kortunum um innleiðingu 

sköpunar í starf allra námsgreina. Með tilkomu þess að sköpun er nú orðin tilgreindur 

grunnþáttur menntunar má segja að verið sé að gera skapandi greinum aðeins hærra 

undir höfði og færa þær nær hinum hefðbundna kjarna bóklegra námsgreina. 

Menningaruppeldi í gegnum menntakerfið skapar tækifæri fyrir öll börn að kynnast 

listsköpun og menningu og það er kjörinn vettvangur til þess að efla fræðslu um ólíka 

menningarheima og kynnast ólíkum háttum. Með skapandi nálgun í skólastarfi eykst 

vitund og áhugi nemenda á menningu sem tengist áhugasviði þeirra og þau læra að vera 

gagnrýnin bæði á eigin verk og annað í umhverfinu. 

Með sköpun sem rauðan þráð í skipulagi skólastarfsins í Dalskóla er leitast við að 

kenna nemendum að finna þann flöt sköpunar sem hentar þeim og efla sjálfsöryggi þeirra 

þegar kemur að því að sýna afrakstur vinnu sinnar og standa með hugmyndum sínum. Í 

smiðjunum er kapp lagt á skapandi nálgun kennara og þekkingarleit nemenda og í 

smiðjulokum koma þau fram og sýna afrakstur vinnu sinnar. Til þess að skapandi 

skólastarf skili tilætluðum árangri skipta kennsluhættir kennaranna, eins og áður hefur 

komið fram, mjög miklu máli. Í þessari virku þekkingarleit þar sem útkoman er ekki 

fyrirfram ákveðin þarf kennarinn alltaf að vera tilbúinn að grípa spennandi hugmyndir og 

leiðir sem krakkarnir velta upp. Hafi kennari ekki kunnáttu eða áhuga á slíkri vinnu getur 

starfið fljótt leyst upp í ómarkvissar kennslustundir sem skila engu til nemendanna og 

áhugi þeirra og sköpunargleði minnkar. Það var einmitt eitt af því sem kom fram í 

rannsókn Anne Bamford, að sé ekki faglega staðið að skapandi starfi geta áhrif þess orðið 

þveröfug við það sem ætlað var.  

Helsti lærdómurinn sem hægt er að draga af rannsóknum Bamford og Svanborgar 

sem gott væri að nýta til að bæta skapandi skólastarf er að vönduð listfræðsla getur haft 

mikil áhrif á nemendurna, umhverfi þeirra í námi og kennslu og á samfélagið allt. Auka 



 42 

þyrfti vægi nýsköpunar og listfræðslu í námskránum um leið og skapandi kennsluhættir í 

hefðbundum námsgreinum eru efldir.  

Listfræðslan stendur almennt vel að vígi í skólunum þó að vinna sé framundan við að 

auka samþættingu milli skapandi námsgreina og þeirra hefðbundnu. Foreldrar og börn 

hafa lýst yfir ánægju með listfræðslustarfið í skólunum. Auka mætti samvinnu skólanna 

við menningarstofnanir, listamenn og fyrirtæki í öllum námsgreinum, ekki bara 

listgreinunum og leyfa slíku samstarfi að standa lengur yfir en nú gerir. Það myndi auka 

fjölbreytileika námsins og nemendurnir fengju tækifæri til að kynnast vinnuumhverfi og 

starfsháttum fleiri atvinnugreina. Einnig þarf að bæta verulega úr rannsóknarstarfi og 

upplýsingasöfnun á menningarlegum, efnahagslegum og samfélagslegum áhrifum lista- og 

menningarviðburða. 

6.4 Lokaorð 

Hver eru áhrif sköpunar fyrir Ísland þegar horft er á heildarmyndina? Við erum þjóð sem 

treystum á stórar atvinnugreinar sem geta verið hverfular. Þetta eru greinar eins og 

sjávarútvegurinn, það er ekki sjálfgefið að fiskurinn verði alltaf til staðar fyrir okkur. Nú 

þegar er farið að bera á fréttaflutningi um súrnun sjávar og fæðubrest í hafinu. Álver, þau 

eru háð heimsmarkaðsverði, þau eru umdeild og mengandi. Við erum einu eldgosi frá því 

að missa frá okkur ferðamannastrauminn sem má segja að sé nýjasta auðlind okkar. 

Hugvit og nýsköpun er hins vegar að miklu leyti ónýtt auðlind en samt sú auðlind sem 

gæti skapað og fært okkur sjálfbær fyrirtæki í nýjan og frjóan atvinnuveg.  

Nú er tíminn og nú er þörfin til þess að sá fræjum sköpunar í menntaveginn. Styrkjum 

hugvit og þann mannauð sem við höfum hér á landi svo við getum skorið ríkulega upp í 

framtíðinni. Hugvit verður aldrei uppurið og það er ekki hægt að tapa á því að efla hugvit 

og skapandi mannauð. Aukin þekking og nýsköpun skilar sér í fjölbreyttari atvinnuvegi og 

aukinni verðmætasköpun fyrir allt samfélagið.  

Það er ósk mín að þessi ritgerð verði innlegg í umræðuna um mikilvægi skapandi 

nálgunar í öllu skólastarfi. Það virðist vera mjög mikill áhugi á að auka þátt sköpunar og 

mjög gott starf hefur þegar verið unnið. Það er þó óhjákvæmilegt að það taki tíma að 

innleiða þessar breytingar og mikilvægt að halda vel utan um skráningu og mat til þess að 

hægt verði að læra af mistökum. Þannig verður undirstaðan sterkari og jarðvegur 

skapandi skólastarfs frjósamari fyrir framtíðina.  
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