
 

Listkennsludeild 

 

 

 

 

 

 

Skapandi námsleiðir fyrir 

framhaldsskólanemendur 

 

Lista- og nýsköpunarbraut við Verzlunarskóla Íslands 

 

 

 

 

 

Ritgerð til M.Ed.Art prófs í listkennsludeild 

Unnur Knudsen Hilmarsdóttir 

Vorönn 2015 



 

Listkennsludeild 

 

 

 

 

Skapandi námsleiðir fyrir 

framhaldsskólanemendur 

 

Lista- og nýsköpunarbraut við Verzlunarskóla Íslands 

 

 

 

 

Ritgerð til M.Ed.Art prófs í listkennsludeild 

 

     Unnur Knudsen Hilmarsdóttir 

Kt.: 050866-4409 

Leiðbeinandi: Ellen Gunnarsdóttir 

Vorönn 2015 



 

1 

 

Útdráttur 

Í ritgerð minni fjalla ég um kennslufræðilegar undirstöður nýrrar námsbrautar, Lista- og 

nýsköpunarbrautar, við Verzlunarskóla Íslands og geri grein fyrir helstu kenningum og 

fræðum sem styðja við hugmyndafræði brautarinnar. Þau fræði, sem ég kýs að leggja 

brautinni til grundvallar, eru m.a. hugmyndir félagslegrar hugsmíðahyggju og hugmyndir um 

félagslegt nám. Hugmyndir um nám sem þátttöku og með hvaða hætti megi byggja upp 

merkingarbæra þekkingu. Þar er helst stuðst við kennsluaðferðir gagnrýnnar kennslufræði og 

nýsköpunarmenntar. 

Einnig er fjallað um innihald námsbrautarinnar og rökfærslur fyrir mikilvægi námsleiðar sem 

þessari. Mun ég leitast við að svara eftirfarandi spurningum:  

Hvers vegna er námsbraut af þessu tagi nauðsynleg? Hvernig svarar hún kröfum 

Aðalnámskrár, samfélagsins og atvinnulífsins? Hvernig er námsumhverfi brautar eins og 

þessarar og hvernig eru kennsluhættir?  
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Abstract 

In this thesis I will discuss the pedagogical foundations of new study tracks for the Art and 

Innovation Programme of the Commercial College of Iceland, including  the major theories 

and studies that underpin the study programme. These mostly include theories on social 

constructivsm and theories on communities of practice in education, participatory education 

and meaningful knowledge.  Theories of critical pedagogy and innovative education are 

explored in this context as well. 

The curriculum and content of the study programme is also evaluated and arguments put forth 

to support the importance of such a programme. I will try to answer the following questions:  

Why is a study programme of this nature necessary? How does it respond to demands made 

by the national curriculum, the community and the economy? What is the educational 

environment of a study programme of this kind and what is its teaching philosophy?  
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Formáli 

Skólaveturinn 2014 -2015 var ákveðið, eftir mikinn og metnaðarfullan undirbúning, að sækja 

um að stofna Lista- og nýsköpunarbraut við Verzlunarskóla Íslands. Ég hef komið að 

hugmyndavinnu þessarar brautar frá upphafi og hef allan tímann litið á það sem forréttindi að 

hafa fengið að taka þátt í því. Ég er, sem von er, full tilhlökkunar að fylgjast með henni í 

framtíðinni. Haustið 2015 hafa verið innritaðar 28 nemendur á brautina.  

Hvernig það kom til að vinna mín að hugmyndum fyrir þessa braut varð að þessum skrifum er 

erfitt að útskýra. En fyrir mér hefur nám mitt við Listkennsludeild LHÍ frá upphafi gefið mér 

enn sterkari tilfinningu fyrir skólanum mínum, Verzlunarskólanum. Allt sem ég hef lært á 

þessu ferðalagi í gegnum LHÍ hefur hjálpað mér betur að skilja hvers vegna ég yfirleitt er þar 

og vinn við það sem ég vinn við. Ég get ekki hugsað mér betri stað að vera á.  

Þegar kom að því að hefja skrif á lokaritgerðinni kom aldrei neitt annað til greina en að tengja 

hana við þá vinnu sem ég hef fengið að taka þátt í við Verzlunarskólann. Að taka þátt í að 

móta hugmyndir nýrrar námsbrautar á sama tíma og vera við nám í kennsluréttindum er 

nánast eins og lygasaga og ekki hægt annað en að fá að tvinna þetta saman. 

Í náminu og skrifum mínum á ritgerðinni hef ég bæði skilið betur hvers vegna ég tel skapandi 

kennsluhætti auðsynlega á öllum skólastigum og hvers vegna ég tel listgreinakennslu 

nauðsynlega. Það á við ekki síst á framhaldsskólastigi en ungmenni þroskast gríðarlega hratt á 

þeim stutta tíma sem þau eru á því stigi. Þar að auki hef ég náð að skilja miklu betur af hverju 

ég kýs að starfa í skólasamfélagi og af hverju ég vel að kenna listgrein.  

Það er alveg ljóst að hvorki í vinnunni né skólanum og hvað þá heima fyrir er maður einn. Því 

vil ég nota hér tækifæri og þakka fyrir mig. Fyrsti maður, sem á endalausar þakkir skildar, er 

Ingi Ólafsson, skólastjóri Verzlunarskólans. Með hans hvatningu og stuðningi og trú á allar 

vitleysishugmyndirnar mínar væri ég ekki þar sem ég er í dag. Ásthildi Jónsdóttur, lektor í 

kennslufræðum sjónlista, þakka ég fyrir endalausa jákvæðni og hvatningu í minn garð. Því 

næst hafa það verið forréttindi að kynnast á ný Ellen Gunnarsdóttur, leiðbeinanda mínum, en 

hvatningar og hughreystingar hennar eru á heimsmælikvarða. Það skipti engu máli hversu 

aðframkomin af vonleysi ég gat orðið, eftir hvert einasta símtal, tölvupóst eða fund með Ellen 

fékk ég trú á því að þetta verkefni gæti mögulega einhvern tímann orðið að veruleika. Ég vil 

að sjálfsögðu þakka öllu samstarfsfólki mínu í Verzlunarskólanum fyrir áhuga, 

umburðarlyndi, sveigjanleika og skilning. Ég vil þakka Ólafi Víði Björnssyni fyrir 

prófarkalestur og Klöru Hauksdóttur fyrir aðstoð við heimildaskrá. Þakka vil ég þeim sem 
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hafa unnið með mér að hugmyndum brautarinnar því þær á ég svo sannarlega ekki ein. 

Samnemendum mínum í LHÍ þakka ég svo innilega samfylgdina en þeir hafa sannað og stutt 

við þær kenningar sem ég fjalla um í ritgerðinni, að nám fer best fram í verklegu samfélagi. 

Hvernig bestu hugmyndirnar verða til í samtalinu og hvernig við í sameiningu getum upplifað 

tilgang í því sem við lærum og styrkt þar með okkar eigið sjálf. Síðast en ekki síst þakka ég 

fjölskyldu minni sem, eins og alltaf, hefur staðið eins og klettur við hliðina á mér, alveg sama 

hverju ég tek upp á.  
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1. Inngangur 

Haustið 2013 hófst undirbúningsvinna í Verzlunarskóla Íslands, þar sem ég starfa, að þriggja 

ára námi til stúdentsprófs. Ákveðið var að endurskoða allt námsframboð skólans með áherslur 

nýrrar Aðalnámskrár framhaldsskóla að leiðarljósi. Í framhaldi af því var ákveðið að stofna 

nýja námsbraut, Lista- og nýsköpunarbraut, sem bóknámsbraut með listtengdum 

einkennisgreinum. Meginmarkmið brautarinnar er að skapa námsvettvang þar sem tækifæri 

gefast fyrir nemendur til að temja sér lausnamiðaða hugsun og taka frumkvæði og ábyrgð.  

Í ritgerð minni mun ég leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

a) Býður Lista- og nýsköpunarbraut Verzlunarskólans upp á nýsköpunarmennt með 

framsæknum kennsluaðferðum? 

b) Hvaða fræði liggja að baki brautinni? 

c) Svarar brautin kröfum Aðalnámskrár um grunnþætti menntunar og kröfum um að efla 

hjá þeim sjálfstæði, samkennd og ábyrgð. Svarar hún kröfum samfélagsins og 

atvinnulífsins um að efla hjá ungmennum hugsunarhátt nýsköpunar? 

d) Af hverju er námsleið sem þessi nauðsynleg á framhaldsskólastigi ?  

Í lok 19. aldarinnar kom fram krafa á umbætur og breytingar í menntamálum á Íslandi, ekki 

ólíkt og nú í upphafi 21. aldarinnar, sökum félagslegra breytinga á samfélagi. Á þeim tíma 

áttu þær kröfur að einhverju leyti uppruna sinn í iðnvæðingu og stækkun borga (Gunnar E. 

Finnbogason, 2010). En í dag hefur upplýsinga- og samskiptatækni gerbreytt þeim kröfum 

sem gerðar eru í samfélagi og atvinnulífi. Menntun 21. aldarinnar snýst um að einstaklingar 

öðlist hæfni til að taka þátt í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012). Kröfur um umbætur á þessum tveimur tímabilum eru því að 

ýmsu leyti þær sömu. Skólinn á 20. öld þótti leggja of mikla áherslu á miðlun þekkingar á 

kostnað annarra þátta. Þetta er ekki óskylt því sem Aðalnámskrá framhaldsskóla fer fram á að 

við endurskoðum í dag (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012).  

Í Aðalnámskrá framhalsskólanna er fjallað um margþætt hlutverk skólanna. En samkvæmt 

lögum nr. 92/2008 er hlutverk þeirra skilgreint á eftirfarandi hátt: 

Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi. 

Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám. Þeir skulu leitast við að 

efla færni nemenda í íslensku máli, bæði töluðu og rituðu, efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, 

frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, 
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jafnrétti og gagnrýninni hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja til 

þekkingarleitar. Framhaldsskólar sinna miðlun þekkingar og þjálfun nemenda þannig að þeir öðlist 

færni til að gegna sérhæfðum störfum og hafi forsendur til að sækja sér frekari menntun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 29). 

Umræðan um hvað menntun snýst hefur alltaf átt sér stað og er mikilvægt að skólarnir séu 

opnir fyrir því hversu breytilegt það er á hverjum tíma hvað felist í almennri menntun.  

Almenn menntun stuðlar á hverjum tíma að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir 

daglegs lífs. Almenn menntun miðar að því að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum og 

hæfileikum (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 13). 

Hugtakið menntun er víðtækt en hlutverkið er í raun að byggja upp og efla skilning 

einstaklings á sjálfum sér og umhverfinu. Undirbúa hann fyrir að takast á við sjálfan sig og 

samfélagið og þar að auki eiga framhaldsskólar að undirbúa nemendur fyrir frekara nám 

og/eða fyrir atvinnulífið. Skólar þurfa því alltaf að vera að endurnýja sig því atvinnulífið 

breytist stöðugt. Hlutverkið að undirbúa fyrir frekara nám er flókið en sem dæmi má nefna að 

haustið 2007 dreifðust 485 nýnemar HÍ í 68 mismunandi greinar (Jón Torfi Jónasson, 

munnleg heimild, 5. janúar 2015). 

Mikilvægt er að opna augun fyrir því hversu fjölbreytt og breytilegt þetta er. Framhaldsskólar 

þurfa því að hafa í raun trú á eigin getu. Skólarnir þurfa hver að fara sína leið og hafa trú á 

þeim námsleiðum sem þeir bjóða nemendum sínum að fara (Jón Torfi Jónasson, munnleg 

heimild, 5. janúar 2015). En eins og fram kemur í Aðalnámskrá framhaldsskólanna er 

skólunum, með breyttum lögum frá 2008, gefið aukið umboð til að byggja upp námsleiðir 

sem taka m.a. mið af sérstöðu skólanna. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012).  

Ég hef alla tíð verið mjög þakklát fyrir þá menntaleið sem ég fór. Ég veit hreinlega ekki 

hvernig það æxlaðist á þann veg. Ég hafði alltaf gaman af því að teikna en í barnaskóla 

gerðum við í minningunni mest af því að lita ljósritaðar teikningar kennarans. En þegar ég 

kom í gagnfræðaskóla breyttist þetta. Ég var svo heppin að vera í myndlistartímum hjá 

Guðmundi Magnússyni myndlistarkennara. Þar sátum við ekki hvert og eitt og horfðum í 

hnakkann á nemandanum fyrir framan okkur heldur sátum við hringinn í kringum stór 

vinnuborð. Ég veit ekki hvort það er rétt munað en í minningunni var þetta í fyrsta skipti sem 

ég fékk að sitja í skólastofu með þess konar fyrirkomulagi. Stofan var skrautleg og 

óreiðukennd, allt fullt af græjum, dóti og verkum eftir nemendur. Guðmundur var 

skemmtilegur og vingjarnlegur og inni í tímunum hans ríkti frelsi. Tilfinningin var að 

kennarinn væri jafningi nemendanna og væri á staðnum til að veita leiðsögn frekar en að 
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kenna. Það var í raun nýlega sem ég uppgötvaði að þetta var kennarinn sem hafði haft hvað 

mest áhrif á skólagöngu mína og átti því ríkan þátt í því að ég valdi list sem mína 

háskólamenntun. Ég fór að leita að upplýsingum um Guðmund og komst að því að hann hafði 

verið alger frumkvöðull á sínum tíma í breyttum kennsluháttum í myndlistarkennslu. Í grein í 

Vísi frá 14. nóvember 1970 talar Guðmundur um nýja kennslutækni sem miði að því að 

þroska barnið. Spurður að því hver nauðsyn myndlistarkennslu sé í skólum svarar hann: 

Í fyrsta lagi sú að teikning þroskar ýmislegt hjá barninu, t.d. sjálfstæði. Einnig athyglisgáfu, barnið 

skynjar umhverfi sitt betur, sem eykur námshæfileika þess (Guðmundur Magnússon, 1970). 

Ég hafði ekki sett þetta í samhengi en eftir gagnfræðaskóla fór ég í Verzlunarskóla Íslands og 

þaðan í myndlistarnám. Í Verzló var á þeim tíma lítil áhersla lögð á sköpun og námsleiðir 

voru mjög takmarkaðar. Kennsluhættir voru af gamla skólanum, kennarinn var kominn til að 

miðla þekkingu og nemandinn var viðtakandinn. En eftir fjögurra ára nám í Myndlista- og 

handíðaskóla Íslands, sem var eins og gefur að skilja allt öðruvísi menntun, sá ég að í Verzló 

hafði ég þó fengið breiðan grunn af ýmsum námsgreinum sem í bland við listnámið hafði í 

raun skapað mér ákveðna sérstöðu.  

Í sama streng tók Marianna Jelved, menntamálaráðherra Danmerkur, á EntreNord 

ráðstefnunni „Teach the Teacher“ sem ég sat í Kaupmannahöfn í nóvmeber 2014. Hún kom 

inn á að listheimur og viðskiptaheimur væri besta blandan af menntun, hún tók dæmi um 

Steve Jobs, þ.e. listræn hæfni sameinuð öðrum atvinnugreinum 1(Marianne Jevled, munnleg 

heimild, 13. nóvember 2014). 

Ég hóf störf við Verzlunarskólann sem myndlistarkennari haustið 2007. Þá hafði árinu áður 

móðir mín boðið upp á myndlist í fyrsta skipti sem valgrein í skólanum. Námsgreinin hafði 

vakið mikla ánægju og fjöldi umsækjandi í valgreinina haustið á eftir var svo mikill að kalla 

þurfti mig til sem aukakennara. Frá þeim tíma hef ég starfað sem myndlistarkennari við 

skólann. Árið 2009 fór ég að vinna á móti kennslunni sem ritari skólastjóra og þökk sé 

skólastjóranum, Inga Ólafssyni, og skrifstofustjóranum, Rögnu Ögmundsdóttur, þá hefur það 

starf tekið á sig ótrúlegustu myndir. Svo eitthvað sé nefnt þá hef ég unnið, ásamt fleirum, að 

því að betrumbæta skólaumhverfið, hanna rými og vinna að hugmyndum í tengslum við 

verkefni skólans sem heilsueflandi framhaldsskóli í tengslum við Landlæknisembættið. Ég hef 

einnig unnið að hugmyndum fyrir skólann í verkefni sínu „skóli á grænni grein“ í samstarfi 

                                                 
1 (e. artistic skills combined with other professional working life) 
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við Umhverfisstofnun og síðast en ekki síst að stefnumótun og undirbúiningi að nýrri 

námsleið í skólanum.  

Í kennslunni hef ég fylgt þeirri hugsun að nemendur finni ánægjuna í að skapa og vinna út frá 

sínum eigin hugmyndum. Að þeir finni hversu sjálfsstyrkjandi það er að trúa á og fylgja eigin 

hugmyndum eftir. Jafnframt að fá svo að deila hugmyndum sínum með öðrum sem 

áhorfendum.  

Við undirbúningsvinnu að þriggja ára námi til stúdentsprófs í Verzlunarskólanum var ákveðið 

að mynda vinnuhópa sem unnu að hugmyndum um nýtt og betrumbætt skipulag bæði brauta 

og áfanga. Ég, eins og komið hefur fram, fékk tækifæri til að vera hluti af þessum hópum og 

hef unnið síðastliðin tvö ár að undirbúningi nýrrar brautar. Markmið skólans með þessari 

vinnu var að koma móts við nýja Aðalnámskrá framhaldsskóla og bjóða upp á fjölbreyttara 

nám með nýjum og breyttum námsleiðum. 

1.1. Markmiðið með Lista- og nýsköpunarbraut 

Hvers vegna teljum við það mikilvægt að bjóða upp á skapandi námsleiðir og skapandi 

greinar fyrir framhaldsskólanemendur eða í menntun almennt? Er skapandi hugsun eitthvað 

sem yfirleitt hægt er að kenna? Því er oft haldið fram að sköpunarmáttur sé meðfæddur 

eiginleiki og það þurfi því ekki að kenna list. En ef svo væri værum við að ætlast til að allur 

þroski kæmi sjálfkrafa með tímanum. Skapandi hugsun þarf að þjálfa eins og allt annað. Að 

skapa verk krefst hugsunarferlis frá hugmynd yfir í framkvæmd. Sú hugsun þroskar 

einstaklinginn. Það er a.m.k. alveg ljóst að við þurfum á skapandi hugsun að halda. Við 

þurfum ekki annað en að líta í kringum okkur og sjá að allt í umhverfinu eru hugmyndir sem 

urðu til í skapandi hugsun. Í viðtali, sem ég tók við Halldóru Ísleifsdóttur, prófessor og 

fagstjóra í Hönnunar- og arkitektúrdeild LHÍ, en báðar erum við fyrrverandi nemendur 

Verzlunarskólans, spjölluðum við um nauðsyn þess að bjóða námsleið sem þessa á 

framhaldsskólastigi. Að hennar mati eru listgreinar  nauðsynlegur hluti af námi. Listgreinar 

gefa rými fyrir svo ótal margt. Þær bjóða okkur fjölbreyttar leiðir til tjáningar og veita okkur 

svigrúm til að uppgötva. Fyrir nemendur að uppgötva að allt manngert eru uppfinningar búnar 

til af mönnum og þeir geta verið þátttakendur í þeim tilbúningi. Jafnframt hugsa ekki allir eins 

og listirnar gefa rými fyrir það. Það er nauðsynlegt fyrir samfélag að skilja að ef 

listgreinamenntun er ekki í boði í skólakerfinu þá staðnar allt. Hlutverk listanna er að benda á 

möguleika. Jafnvel þó fólk ætli sér ekki að vinna við það að búa til listaverk. Það sem skiptir 

miklu meira máli er að fólkið í samfélaginu hafi þennan hugsunarhátt sem við öðlumst í 
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listgreinanámi (Halldóra Ísleifsdóttir, munnleg heimild, 24. nóvember 2014). Hér er eitt af 

aðalmarkmiðum Lista- og nýsköpunarbrautar, þ.e. að brautin er ekki eingöngu ætluð þeim 

sem ætla sér í háskólanám í listgreinum heldur á hún að gefa nemendum tækifæri til að þjálfa 

hjá sér ákveðinn hugsunarhátt sem nýtist þeim í hverju sem er.  

Í júní 2014 gaf Mennta- og menningarmálaráðuneytið út Hvítbók sem fjallar um umbætur í 

menntun á Íslandi. Tilgangur Hvítbókar er aðallega sá að skapa grundvöll til umræðu og 

aðgerða til úrbóta í menntamálum á Íslandi. Í Hvítbók er eftirfarandi klausa: 

Framtíðarsýn okkar er að ungt fólk á Íslandi hafi sömu möguleika til þess að lifa og starfa í 

síbreytilegum heimi og jafnaldrar þess í löndum sem við viljum bera okkur saman við. Til að svo megi 

verða þarf að veita nemendum á Íslandi tækifæri til menntunar í menntakerfi sem stenst samanburði við 

það sem best gerist erlendis (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014. bls. 3). 

Markmið Verzlunarskólans með nýrri braut er að koma móts við aukna þörf í samfélaginu 

fyrir skapandi og lausnamiðaða hugsun. Námsleið sem myndi gefa nemendum möguleika á 

breiðri menntun í kjarnafögum ásamt viðskiptatengdum greinum sem myndi fléttast saman 

við skapandi greinar. Með fjölbreyttum og skapandi námsleiðum fyrir 

framhaldsskólanemendur skiljum við eftir þekkingu, leikni og hæfni sem þjálfar nemendur í 

sjálfstæðri hugsun og gerir þau sem einstaklinga ábyrgari og virkari í samfélaginu (Ingi 

Ólafsson, munnleg heimild, 19. nóvember 2014). 

1.2 Tilgangur með ritgerðinni 

Tilgangurinn með ritgerðinni er að færa rök fyrir því að í framhaldsskóla eins og 

Verzlunarskólanum sé námsleið byggð á sterkum bóknámskjarna, sem fléttast saman við 

skapandi greinar og listgreinar, rétta svarið við kröfum Aðalnámskrár, samfélagsins og 

atvinnulífsins. Með ritgerðinni fékk ég tækifæri til að finna réttu fræðin sem styðja við þessar 

hugmyndir og þannig get ég fært rök fyrir því að hér er á ferðinni námsbraut sem þörf er fyrir. 

Mér fannst jafnframt mikilvægt að fá tækifæri til að færa rök fyrir þeim áföngum, 

kennsluháttum og umhverfi sem hugmyndir brautarinnar byggja á.  

Hér í kaflanum á eftir verður fjallað um þau fræði og þær kenningar sem liggja brautinni til 

grundvallar. Hvernig kenningar Jean Piaget, Lev Vygotsky og John Dewey um 

hugsmíðahyggju eru grundvöllur að nútímakennsluháttum. Hvernig hugmyndir Vygotsky og 

Dewey styðja við hugmyndir Etienne Wenger um félagslegt nám. Og að lokum hvernig 

hugmyndir Piaget, Vygotsky, Dewey og Wenger styðja við eflandi eða gagnrýna kennsluhætti 

og hugmyndir dr. Rósu Gunnarsdóttur um nýsköpunarmennt. Fjallað verður um hvað 
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hugtakið nýsköpunarmennt snýst um og hvernig við getum nýtt það til að skapa réttar 

aðstæður til náms. 

Ritgerðina byggi ég upp með þeim hætti að fyrst segi ég frá fræðunum sem ég hef kosið að 

leggja brautinni til grundvallar. Því næst greini ég frá þeirri forvinnu sem ég ásamt fleirum 

vann í hugmyndaleit og upplýsingaöflun fyrir tillögur að nýrri námsleið í Verzlunarskólanum. 

Þar á eftir fjalla ég um uppbyggingu námsins á Lista- og nýsköpunarbraut og hvaða 

námsáfanga hún inniheldur. Að lokum eru niðurstöður þar sem ég færi rök fyrir því að á 

námsbrautinni birtist fræðin, sem henni eru lögð til grundvallar, og að kröfum nýrrar 

Aðalnámskrár sé svarað.  
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2. Fræðikafli 

Þessi kafli rekur og greinir þau fræði og þær kenningar sem lagðar eru til grundvallar á Lista- 

og nýsköpunarbraut í Verzlunarskóla Íslands. Kenningar sem hafa á löngum tíma fjallað í 

grunninn um það sama, þ.e. hvernig við þroskumst og nemum og byggjum upp þekkingu sem 

einstaklingar. Í hvaða samhengi við gerum það, þ.e. við hvaða aðstæður fer nám best fram. 

Þessar kenningar ná aftur til sálfræðinganna Jean Piaget og Lev Vygotsky sem voru með þeim 

fyrstu til að setja fram kenningar um vitsmunaþroska einstaklinga. Hugmyndir John Dewey 

um þátttökunám, með hvaða hætti við kennum, nemum og þroskumst í námi til að efla okkur 

sem einstaklinga sem gerir okkur hæfari í því samfélagi sem við lifum í. Hugmyndir og 

kenningar Etienne Wenger um félagslegt nám og þær stoðir sem hann telur nauðsynlegar á 

ferðalagi okkar í gegnum nám svo við náum að byggja þekkingu með tilgang og sterka 

sjálfsmynd í samhengi við samfélagið okkar. Einnig verður fjallað um hugmyndir gagnrýnnar 

kennslufræði (e. critical pedagogy) komnar alla leið frá brasilíska kennaranum Paulo Freire til 

nýrrar hugsunar um nýsköpunarmennt sem kennslufræðilega nálgun eða hugsunarhátt. Í 

kaflanum verður fjallað um Aðalnámskrá framhaldsskóla og kröfur á nýjar áherslur í menntun 

í samfélaginu í dag. Nauðsyn kennslu í skapandi greinum og listgreinum sem styður við 

nauðsyn þess að bjóða námsleið sem þessa.  

2.1  Frá hugsmíðahyggju til verklegs samfélags 

Hugsmíðahyggja og félagsleg hugsmíðahyggja voru kenningar sem fram komu í upphafi 20. 

aldarinnar sem sálfræðikenningar byggðar á rannsóknum á þroskaferli barna. Seinna meir 

voru þær nýttar til að móta kenningar um með hvaða hætti nám fer fram og hvað ber að hafa í 

huga til að skapa aðstæður til að nema. Af kenningum sem þessum spruttu síðan upp 

hugmyndir um félagslegt nám og verkleg samfélög, þ.e. hvernig þekking einstaklings byggist 

upp í samhengi við samfélag. 

2.1.1 Þroskaferli hugsunar hjá börnum 

Jean Piaget (1896-1981) var svissneskur líffræðingur en kenningar hans í þroskasálfræði hafa 

haft gríðarleg áhrif á skólastarf á Vesturlöndum. Piaget hafði ákveðnar 

hugmyndir um þroskaferli hugsunar hjá börnun. Hann gerði rannsóknir 

sem fólu í sér að kanna hvernig börn öðlast þekkingu. Kenningar hans 

um vitsmunaþroska, sem komu fram um 1920, fjalla um hvernig 

barnið gengur í gegnum mismunandi þroskastig og hvernig viss þroski 

er undirstaða náms. Hugmyndafræði Piaget um að barnið byggi upp 

skilning sinn á sjálfu sér og umhverfinu í virkri þátttöku við umhverfið 

Mynd 1 

Jean Piaget 
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höfðu síðan mikil áhrif í skólastarf víða, þ.á m. á Íslandi. Má t.d. greina áhrif af kenningum 

hans í Grunnskólalögum frá árinu 1974. Þar sem áherslan er lögð á að hvert barn fái kennslu 

sem taki mið af áhuga þess og þroskastigi (Aldís Guðmundsdóttir, 1992).  

Hugmyndir Piaget eiga mikinn samhljóm með nútímakennslufræði. Það byggir á því að fá 

barnið til að rannsaka sjálft og vera virkur þátttakandi í því að afla sér þekkingar og þá ekki 

síst til að þroska eigið sjálf frekar en að kennari ætli sér að yfirfæra sína þekkingu í formi 

mötunar. Hvernig nám fer fram með þekkingaröflun og skilningi frekar en upplýsingamötun á 

staðreyndum eru grunnhugmyndir hugsmíðahyggju. Í dag byggir kennslufræði 

nýsköpunarmenntar á þessum sömu grunnhugmyndum: „Að þjálfa hjá nemendum sjálfstæða 

og skapandi hugsun og þjálfa þá til að leysa margvísleg vandamál og viðfangsefni án 

fryrirfram gefinnar stýringar eða forskriftar“ (Svanborg R. Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson, 

Gunnar E. Finnbogason og Jóhanna Karlsdóttir, 2013, bls. 1). 

2.1.2 Áhrif menningar og samfélags á nám 

Hugsmíðahyggju er ekki hægt að fjalla um án þess að nefna til sögunnar rússneska kennarann 

og sálfræðinginn Lev Vygotsky (1896-1934) og hugmyndir hans um vitsmunaþroska og hvað 

hefur áhrif á þekkingaröflun. Hugmyndir Vygotsky voru ólíkar 

hugmyndum Piaget að því leyti að Vigotsky taldi áhrif menningar 

og samfélags leika stórt hlutverk í því hvernig nám fer fram. 

Hugmyndir hans um félagslegt samspil einstaklings, menningar og 

umhverfis hafa verið nefndar félagsleg hugsmíðahyggja (Snowman, 

McCown, Biehler, 2009). Vigotsky lagði áherslu á getu barna sem 

nemar. Hann þróaði kenningu um hvernig einstaklingur getur náð 

meiri þroska með aðstoð þeirra sem eru lengra komnir en þetta 

kallaði Lev Vygotsky svæði eða svið mögulegs þroska (e. zone of proximal 

developement). Hugmyndin byggði á því að þeir sem kunna meira geta stutt þá sem kunna 

minna. Það má segja að þetta sé það svæði eða svið sem verður til milli þess sem barn skilur 

án aðstoðar og þess sem barn skilur með aðstoð kennara eða þeim sem lengra eru 

komnir.Verkefni fyrir nemendur þurfa að ná því að vera á þessu sviði, þ.e. þau reyna á aðeins 

meira en nemandinn getur fyrir. Þetta er mikilvægur grunnur fyrir nýsköpunarmennt (Rósa 

Gunnarsdóttir, 2013). Um tengingu milli félagslegrar hugsmíðahyggju Vygotskys og 

hugmynda Etienne Wenger um verklegt samfélag og hugmyndir nýsköpunarmenntar verður 

fjallað hér á eftir.  

Mynd 2 

Lev Vigotsky 
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2.1.3 Að öðlast þekkingu er virkt ferli 

John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur og sálfræðingur sem almennt er 

talinn vera einn mesti frumkvöðull framsækinnar kennslufræði nú á dögum. Dewey setti fram, 

ásamt sálfræðingnum William James og heimspekingnum C.S. Peirce, hugmyndir 

verkhyggjunnar. Ekki sem ákveðna stefnu heldur frekar sem hugmyndafræði. Verkhyggjan, 

sem hefur sömu áherslur og hugsmíðahyggjan, leggur áherslu á að 

þekkingarleit og þá að sama skapi nám sé virkt ferli þar sem manneskjan 

er „aktív“ en ekki „passív“. Ferlið einkennist af því að manneskjan er 

þátttakandi í að byggja upp eigin þekkingu. Þekkingaleit verði að byggjast 

á reynslu eða skynjun. Dewey leit á hugtakið reynslu sem mjög mikilvægt 

í allri umfjöllun um menntamál. Reynslu í þeirri merkingu að gera 

eitthvað og verða fyrir áhrifum. Reynslu sem gæti opnað möguleika á 

áframhaldandi reynslu. Dewey gagnrýndi hefðbundna skóla fyrir að stuðla að 

reynslu sem hefði neikvætt menntunargildi þar sem nemendur ættu að tileinka sér færni með 

utanbókarlærdómi. Hann vakti athygli á því að skólar eða yfirvöld yrðu að velta því fyrir sér 

hvers konar reynsla væri í raun menntandi (Ólafur Páll Jónsson, 2010). 

Hugmyndir Dewey um skóla- og menntamál eru samtvinnaðar hugmyndum hans um lýðræði. 

Hugmyndir hans um lýðræði snerust fyrst og fremst um lýðræði sem samvinnu og 

samvistarform, ekki um fyrirkomulag til ákvarðanatöku. Ekki það að stór hluti í samvinnu 

snýst um að taka sameiginlegar ákvarðanir. En í hans skilningi er sameiginleg ákvörðun þegar 

allir hafa fengið að leggja eitthvað til málanna. Með þeim hætti upplifir einstaklingurinn sig 

sem hluta af hópnum. Dewey lagði ríka áherslu á að rækta lýðræðislegt einstaklingseðli sem 

snýst um að skapa samfélag sem einkennist af virðingu, jafnræði og virkni. Með þeim hætti 

myndi einstaklingurinn öðlast trú á eigin getu og hæfni til þátttöku í lýðræðissamfélagi 

(Ólafur Páll Jónsson, 2010). 

John Dewey hafði mótandi áhrif á framsækna kennslufræði eða menntunarfræði sem eru 

byggðar á tengdum hugmyndum og það sem við í dag köllum gagnrýna kennslufræði (e. 

critical pedagogy). Eins og fram hefur komið var Dewey þeirrar skoðunar að nám færi best 

fram gegnum reynslu með þátttöku. Þetta eru jafnframt grunnhugmyndir Etienne Wengers um 

verklegt samfélag og grunnhugmyndir nýsköpunarmenntar. Fjallað verður um það í köflunum 

hér á eftir. 

Mynd 3 

John Dewey 
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2.1.4 Verklegt samfélag: Samfélag – framkvæmd – tilgangur – sjálfsmynd 

Svissneski fræðimaðurinn dr. Etienne Charles Wenger (fæddur 1952) er þekktastur fyrir 

rannsóknir sínar unnar í samstarfi við mannfræðinginn Jean Lave en niðurstöður þeirra 

rannsókna hafa fengið titilinn Community of Practice eða 

´verklegt samfélag´ og fjalla um hvernig við lærum mest af 

fólkinu sem við erum samferða í svokölluðu verklegu samfélagi. 

Wenger segir skólastofnanir okkar byggja gjarnan á þeim 

kenningum að nám fari best fram hjá nemandanum einum og 

sér. Það að nema sé í raun niðurstaða kennslu aðskilið öllu öðru. 

Þess vegna skipuleggjum við kennslustofur með þeim hætti að 

nemandinn fái sem mestan frið fyrir öllu áreiti umhverfisins og samnemenda. 

Þar sem nemandinn geti beint athygli sinni að kennaranum eða einbeitt sér að æfingum. Til að 

meta námsgetu nemandans leggjum við fyrir próf þar sem hann þarf að sýna þekkingu án alls 

samhengis við umhverfið og þar sem litið er á alla samvinnu sem svindl. Niðurstaðan er því 

miður sú að margir koma úr námi sem þessu með tilfinninguna um að lærdómur sé leiðinlegur 

og þreytandi og margir nemendur upplifa að þeir hafi ekki getu eða vilja til að vera í skóla 

(Wenger, 1998). Skólaleiði er þekkt vandamál í okkar samfélagi og er brotthvarf nemenda úr 

framhaldsskólum á Íslandi hátt í alþjóðlegum samanburði. Samkvæmt tölum frá OECD er 

hlutfall nýnema, sem lýkur námi á réttum tíma á framhaldsskólastigi, mun lægra hér á landi en 

að meðaltali hjá OECD löndunum (Forsætisráðuneyti, 2012). 

Rannsóknir Wenger byggja á því hvernig verklegt samfélag er lykilþáttur í námi. Að læra við 

að framkvæma og í samvinnu við aðra. Hvernig hópur myndar þekkingu og einstaklingur 

myndar sérstöðu. Wenger segir nám vera leið eða ferðalag okkar inn í samfélagið, við erum 

að læra að verða einhver. Námið sé í eðli sínu félagslegt ferli og að það geti ekki verið 

aðskilið frá félagslegu samhengi. Aðalatriðið er að finna hvað það er sem gerir okkur sem 

persónur sterkari eða hæfari til að takast á við samfélagið (Etienne Wenger, munnleg heimild 

13. nóvember 2014). Við styrkjum sjálfsmyndina með þátttöku í sameiginlegum verkefnum. 

Við erum því stöðugt að skapa okkar eigin sjálfsmynd í náminu. Wenger byggir kenningar 

sínar um félagslegt nám (e. the social theory of learning) á fjórum stoðum sem hann telur 

nauðsynlegar til þess að nám sé árangursríkt. Þær eru: samfélag (community), verkefni eða 

framkvæmd (practice), tilgangur (meaning) og sjálfsmynd (identity). Verklegt samfélag 

sameinast tilgangi og býr til sterkari sjálfsmynd. Hér er nánari útskýringar á hverjum þætti 

fyrir sig: 

Mynd 4 
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1. Community – samfélag. Við tilheyrum ákveðnum samfélögum, t.d. fjölskylda, vinir, 

bekkur, skóli o.s.frv. Saman skapa þau sameiginlegt félagslegt landslag og hver og 

einn tilheyrir fjölda slíkra samfélaga.  

2. Practice – framkvæmd. Með okkar þátttöku í sameiginlegu samfélagi (félaglegu 

landslagi) lærum við með því að skiptast á skoðunum, leita lausna og framkvæma.  

3. Meaning – tilgangur. Við sem einstaklingar og hópar lærum í reynslu. Við náum að 

upplifa að það sem við erum að vinna með hefur tilgang fyrir okkur í samhengi við 

umheiminn. 

4. Identity – sjálfmynd. Hvernig nám breytir því hver við erum og býr til sjálfsmynd í 

samhengi við samfélagið. Hvernig þekking byggð upp með þessum stoðum hjálpar 

einstaklingum að öðlast sterka sjálfsmynd. 

 

 

Hugmyndir dr. Wenger um verklegt samfélag byggjast á að hópur fólks vinni saman að 

einhverju sem þau hafa áhuga á og skiptast á skoðunum til að komast að enn betri niðurstöðu.  

Verklegt samfélag er hópur fólks sem deilir með sér ákveðnum umhugsunarefnum, vandamálum eða 

ástríðu gagnvart einhverju máli, og sem leitast við að dýpka þekkingu sína og sérþekkingu með því að 

að eiga í stöðugum samskiptum. (Wenger, McDermott, Snyder, 2002, bls. 4).2 

Það að tilheyra hópi/samfélagi, þar sem unnið er saman að betri niðurstöðu, skapar og gefur 

nemandanum, í þessu samhengi, tilgang og sterkari sjálfsmynd. Nám krefst félagslegra 

samskipta og samkenndar. 

                                                 
2 (e. Community of practice is a group of people who share a concern, a set of problems, or a passion 

about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this area by interacting on an ongoing 

basis) 
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Hugmyndin um verkleg samfélög er ekki ný. Samfélög aftur í fornaldir byggðu þekkingu og 

reynslu með því að koma saman og leita lausna. Verkleg samfélög eru alls staðar og við 

tilheyrum öll fjölda slíkra, t.d. í vinnunni, skólanum, heima og í tómstundum. Hugmyndir 

Wenger snúast um mikilvægi þess að tilheyra margs konar verklegum samfélögum sem býr til 

þína sérstöku sjálfsmynd og þekkingu (Etienne Wenger, munnleg heimild, 2014). 

2.1.5 Hugmyndir félagslegrar hugsmíðahyggju og verklegs samfélags sem grunnur að 

gagnrýninni kennslufræði og nýsköpunarmennt 

Hugmyndir um að efla frumkvæði nemenda með þátttökunámi, þar sem rýnt er í samfélagið 

og lausna leitað, eru, eins og áður hefur komið fram, hugmyndir sem rekja má aftur til Piaget 

og Vygotosky, sem settu fram í þessu samhengi kenningar um vitsmunalegan þroska 

einstaklingsins, svo og hugmynda Dewey um framsæknar kennsluaðferðir (progressive 

education) þar sem hann afneitaði hugmyndinni um nemandann sem „passífan“ viðtakanda og 

talaði fyrir þeim hugmyndum að nemandi ætti að vera virkur í eigin námi í samvinnu við aðra 

og umheiminn. Kennsla er þannig ekki fyrirfram ákveðin aðferð heldur þarf að horfa á hana í 

samhengi við samfélagið. Ekki er heldur rétt að miða bara við einstaklinginn því að 

samfélagið og menningin, sem hann er hluti af, hafa alltaf áhrif á hvernig maður skilur 

umhverfi sitt. Kenningarnar um nám taka því mið af hvernig einstaklingar skapa merkingu úr 

reynslu sinni. Virk þátttaka nemandans skiptir því miklu máli. Námið verður að skipuleggja 

þannig að gert sé ráð fyrir virkri þátttöku nemandans í uppbyggingu þekkingar. Allt eru þetta 

hugmyndir hugsmíðahyggjusinna sem upphaflega þróuðust út frá kenningum Piaget (Þuríður 

Jóna Jóhannsdóttir, 2009). Þessar hugmyndir eru undirstaða félagslegrar hugsmíðahyggju, 

gagnrýnnar kennslufræði og nýsköpunarmenntar. 

Skýr grundvöllur fyrir nýsköpunarmennt og gagnrýninni kennslufræði birtist í Aðalnámskrá 

framhaldsskólanna. Bæði í nýjum grunnþáttum menntunar og þeirri stefnu námskrárinnar að 

efla nemendann til virkar þátttöku í samfélaginu (Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2013). Í 

kaflanum hér á eftir verður farið í fræði og kenningar gagnrýnnar kennslufræði og 

nýsköpunarmenntar og tengingu þeirra við hugsmíðahyggju Dewey og kenningar Wenger um 

verklegt samfélag. 

2.2 Frá gagnrýninni kennslufræði til nýsköpunarmenntar 

Nýsköpunarmennt sem kennslufræðileg nálgun eða hugsunarháttur er náskyld hugmyndum 

um gagnrýna kennslufræði (e. Critical Pedagogy) sem snúast um hvernig nám fer fram í virku 

ferli í samhengi við umhverfi og samfélag. Jafnframt skylt hugmyndum sem byggja á eflandi 
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kennslufræði (e. Emancipatory Pedagogy). Hugmyndin um  hvernig nemandanum er falið 

meira vald. Nemendur eiga að vinna sjálfstætt og finna að þeir bera ábyrgð. Nemendur skapa í 

samvinnu þekkingu því þeir eru sjálfir rannsakendur og uppfinningamenn (Svanborg R. 

Jónsdóttir og Allyson Macdonald, 2013). Þessar hugmyndir um hvernig nám með virkri 

þátttöku færir okkur skilning á umhverfi og okkur sjálfum er alltaf tengt þeirri menningu og 

því samfélagi sem við búum í. Hvernig þekking verður til í sambandi nemanda, skóla og 

samfélags er fjallað um hér í næsta kafla.  

2.2.1  Gagnrýnin kennslufræði og samband nemanda, skóla og samfélags 

Þó svo hægt sé að segja að hugmyndir John Deweys um 

hugsmíðahyggju eða verkhyggju og hugmyndir Wengers um 

verklegt samfélag tengist hugmyndum gagnrýnnar kennslufræði er 

rétt að segja frá því að þær hugmyndir megi upphaflega rekja aftur 

til brasilíska kennarans og sálfræðingsins Paulo Freire (1921-1997). 

Freire var þekktastur fyrir skrif sín um kennslufræði hinna kúguðu 

(e. pedagogy of the oppressed), sem liður í baráttu hans við kúgandi 

félagslegar aðstæður, en þar fjallaði hann um samband nemanda, 

kennara og samfélags. Skrif Paulo Freire eru talin undirstaða 

gagnrýnnar kennslufræði (e. Critical Pedagogy) sem Henry Giroux, kanadískur 

fræðimaður (fæddur 1943), hélt áfram að þróa og sannreyna.  

Hugmyndir Giroux snúast um hvernig við lærum að vera virkir þegnar í lýðræðissamfélagi og 

hvernig þekking verður til milli okkar og umhverfis (Giroux, 2004).  

Kennsluaðferðir gagnrýnnar kennslufræði byggja í 

grunninn á þremur þáttum:  

1. Hvernig þekking verður til í félagslegu 

samhengi, hún stendur ekki ein og sér óháð því 

samfélagi sem við lifum og hrærumst í.  

2. Hvernig námið fer fram í virku ferli, nemandi 

lærir í virkri þátttöku.  

3. Þekking verður til í samhengi við það sem fyrir er lært. Það sem við lærum er 

aldrei óháð því hver við erum og hvað við höfum áður lært (Billard, 2009).  

Giroux leggur mikla áherslu á að gagnrýna kennslufræði verði að líta á sem hreyfingu eða 

baráttu frekar en aðferð sem hægt væri að beita án tillits til samhengis. Ein leið til að hugsa 
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um gagnrýna kennslufræði er að hún færi okkur skilning á hvað menntun eða þekking skiptir 

máli fyrir okkur í því samfélagi sem við lifum í (Giroux, 2013).  

En kennslufræði er alltaf pólitísk og siðferðileg og þar með talin gagnrýnin kennslufræði. 

Stjórnvöld, skóli og kennarinn hafa vald til þess að ákveða hvaða þekking og færni er 

mikilvæg hverju sinni og í raun hvað það er sem við kjósum að taka inn í kennslustofuna og 

hvað ekki. Frá stjórnvöldum ber skólum að uppfylla skilyrði námskrár og brautir og áfangar 

þurfa að uppfylla ákveðin viðmið. Háskólarnir setja kröfu um ákveðna kunnáttu í ákveðnum 

greinum. Allt þetta hefur áhrif á kennsluna. Það er því öruggt að óhlutdræg kennsla er ekki til. 

En gagnrýnin kennslufræði fer fram á að við séum alltaf meðvituð um þessa þætti því það er 

hjá nemendum og í skólunum sem breyting á samfélagi á sér stað. 

En gagnrýnin kennslufræði, eins og áður kemur fram, er sérstaklega ætluð til að virkja 

samtalið milli umhverfis, menningar og menntunar. Kennslufræði sem gengur út á að rýna í 

eigið samfélag og skoða með nemendum hvað megi betur fara og hvað sé gott að varðveita. 

Tilgangur námsins er að vekja einstaklinginn til meðvitundar um eigið samfélag út frá 

menningarlegum, pólitískum, efnahagslegum og vistfræðilegum sjónarmiðum (Gruenewald, 

2003). 

Hugmyndir Piaget, Vygotsky, Dewey og Wenger byggja því allar á sömu grunnþáttunum. 

Nemandinn lærir í virku ferli. Nemandinn byggir á þeirri þekkingu sem hann hefur fyrir og 

tengist hans samfélagi. Með þeim hætti byggir nemandinn upp eigin sjálfsmynd sem gerir 

hann hæfan til samvinnu í samfélagi.  

2.2.2 Nýsköpunarmennt 

Nýsköpunarmennt hefur verið að þróast í vestrænum skólakerfum á síðastliðnum þrjátíu 

árum. Í nágrannalöndum okkar gengur nýsköpunarmennt frekar undir heitinu 

frumkvöðlamennt (e. entrepreneurial education). Hugmyndir um nýsköpunarmennt hafa verið 

að breytast á síðustu árum á alþjóðavísu yfir í að um sé að ræða ákveðna kennslufræðilega 

nálgun sem leggur áherslu á lausnamiðaða skapandi hugsun sem stuðlar að því að efla 

sjálfstraust og styrkja nemendur til virkrar þátttöku. Um þetta fjalla þau Svanborg R. 

Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson, Gunnar E. Finnbogason og Jóhanna Karlsdóttir í greininni 

„Rætur nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar í íslenskum námskrám og skólamálaumræðu“ 

(Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2013). Samkvæmt þeim byggir nýsköpunarmennt í dag einmitt á 

þessari tegund uppeldis- og kennslufræði, þ.e. í raun gagnrýninni kennslufræði (e. Critical 

Pedagogy). Í nýsköpunarmennt eru nemendum skapaðar ákveðnar aðstæður þar sem hlutverk 
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kennarans er að vera leiðbeinandi frekar en sá sem færir þekkingu sína yfir til nemenda. 

Nemendur vinna sem einstaklingar eða saman í hópi og hjálpa hver öðrum. Námsumhverfið 

er opið og nemandinn er virkur í að byggja upp eigin þekkingu (Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 

2013).  

2.2.3 Nýsköpunarmennt á Íslandi 

Á Íslandi hefur þróast tvenns konar skilningur eða sýn á nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. 

Annars vegar að um sé að ræða skapandi hugsun og hins vegar að um sé að ræða 

framkvæmdasemi eða það að efla frumkvæði. En ljóst er að áherslan á virka þátttöku er 

lykilatriði í nýsköpunarmennt. Nýsköpunarmennt er því menntun sem á að efla framtakssemi 

og auka færni og hæfni í skapandi hugsun og í að leita lausna í samvinnu við aðra í tengslum 

við samfélagið. Markmiðið er því að auka trú á eigin getu og verða þar með virkari í 

samfélagi. Því er hægt að segja að nýsköpunarmennt byggi á hugmyndum gagnrýnnar 

kennslufræði (Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2013).  

Nýsköpunarmennt á Íslandi var fyrst kynnt af áhugasömum kennurum árið 1991. Ekki er hægt 

að fjalla um nýsköpunarmennt hér á landi nema kynna til sögunnar Rósu Gunnarsdóttur, 

doktor í menntunarfræðum með nýsköpun sem sérgrein. Rósa hefur um árabil verið 

frumkvöðull á sviði nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar. Hún útskrifaðist frá Kennaraháskóla 

Íslands árið 1993 og hóf kennslu í Foldaskóla en þar kynntist hún nýsköpun hjá þeim Gísla 

Þorsteinssyni og Guðrúnu Þórsdóttur (Rósa Gunnarsdóttir, 2002). Rósa og Gísli hófu í 

framhaldinu vinnu við gerð námsefnis sem frá árinu 1996 

var kennt í fjölda grunnskóla. Meginmarkmið námsefnisins 

og kennslunnar var að leyfa hverjum og einum nemanda að 

rækta það besta í sér sjálfum (Svanborg R. Jónsdóttir, 

2004).  

Hreyfing nýsköpunarmenntar óx og árið 1997 voru 

frumkvöðlar í kennslu nýsköpunar beðnir af hálfu 

Menntamálaráðuneytis að semja áfanga inn í námskrá, fékk 

hann heitið „Nýsköpun og hagnýting þekkingar“ og birtist í Aðalnámskrá 

1999. Hugmyndin um nýsköpun breiddist út á meðal kennara en samt sem áður var ekki 

komin nákvæm skilgreining á hugtakinu sjálfu og hvað nýsköpunarmennt í raun og veru 

þýddi. Grunnhugmyndin, sem unnið var með, var þó áfram sú að hafa trú á sköpunarkrafti 
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einstaklingsins og hvernig við með eigin krafti í samvinnu við aðra getum átt þátt í því að 

móta okkar umhverfi (Rósa Gunnarsdóttir, 2013). 

2.2.4 Hugtökin sköpun og nýsköpun og skilgreining á kennslufræði nýsköpunar 

Skilgreining á hugtakinu nýsköpun er oft svipuð hugmyndum um sköpun. Því er oft haldið 

fram að ekki sé hægt að kenna listir þar sem sköpunarmáttur sé meðfæddur eiginleiki. 

Bandaríski fræðimaðurinn Elliott Eisner (1933-2014) telur að: 

Í vissum skilningi sé ekki hægt að kenna sköpunarmátt, en það megi svo sannarlega skapa aðstæður 

fyrir marga grundvallarþætti listarinnar til að þroskast. Svo sem að fínstilla heilbrigða skynsemi, að 

öðlast sjálfstraust í verktækni, að koma auga á samhengi og að öðlast skilning á list sem sögulegu og 

menningarlegu ferli og afurð (Eisner, 1998). 

Oft er litið á listir sem einhvers konar tilfinningalosun. Málaralist er stundum notuð sem 

meðferð fyrir bældar tilfinningar. En losunin er þá í raun án ímyndunarafls eða aga sem 

sjaldan verður þá til þess að efla listræna framför einstaklingsins. Að læra listgreinar, s.s. að 

mála, teikna, semja tónlist eða dansverk, krefst þess að maður læri að hugsa. Þessar leiðir gera 

okkur kleift að koma á framfæri okkar persónulegu hugmyndum. Í verkefnum í listum er ekki 

hægt að reikna út eða fylgja einhverjum formúlum, nota þarf hugvitssemi. Notast þarf við 

ákveðinn efni og hugsa þarf innan takmarka þeirra. Sú þjálfun eflir lausnamiðaða hugsun og 

þroskar einstaklinginn sjálfan. Það að hafa ekki fyrirfram ákveðnar hugmyndir um niðurstöðu 

eða útkomu gefur okkur svigrúm til að uppgötva, endurskoða, skilja og deila skilningi. 

Þekkingaröflunin og þroskinn fer fram í ferlinu. Nemandinn fær tækifæri til að þroskast á 

eigin forsendum (Eisner, 2002). 

Á Evrópuári sköpunar og nýsköpunar var gerð rannsókn meðal mörg þúsund kennara í 32 

Evrópulöndum og var niðurstaða rannsóknarinnar sú að yfirgnæfandi meirihluti taldi að einn 

af grunnþáttum menntunar ætti að vera sköpun (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Í ritröð um grunnþætti menntunar er grunnþátturinn 

sköpun skilgreindur á eftirfarandi máta: 

Sköpun sem grunnþáttur menntunar á að stuðla að ígrundun og andríki, persónulegum þroska og 

sveigjanleika í námi, frumkvæði og nýsköpun (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og 

Torfi Hjartarson, 2012, bls. 6). 

Skapandi skólastarf og skapandi námsgreinar er því það sem einkenna á grunnþáttinn sköpun. 

Skapandi skólastarf þar sem stuðst er við fjölbreyttar kennsluaðferðir og list- og verkgreinum 

gefið mikið vægi (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Nemendur þurfa jafnframt að eiga val 
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um ólíkar leiðir til að vinna úr hugmyndum sínum. En skapandi greinar virkja mannauðinn og 

hugvitið og það er það sem mest er þörf á í heiminum í dag. Vandamálin, sem við stöndum 

frammi fyrir, s.s. mengun, orkuþörf, hráefnaskortur, misrétti o.fl., krefjast þess að við finnum 

nýjar leiðir (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012).  

Í nýsköpun er skilgreiningin hinsvegar gjarnan sú að leitin að nýjum leiðum sé ferli frá 

hugmynd til framkvæmdar. Þannig tengist nýsköpunarþátturinn framkvæmdasemi eða 

frumkvöðlahætti (Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2013). Samkvæmt Rósu Gunnarsdóttur er 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt gott svar við þeim kröfum sem núverandi menntapólítísk 

stefna og ný Aðalnámskrá gera um sköpun sem grunnþátt og lykilhæfni. Rósa talar um 

hvernig skólakerfið og menntakerfið verði að þjóna samfélaginu. Um það hvernig við verðum 

að veita nemendum menntun í takt við samfélagið og veita þeim rétt verkfæri til þátttöku í 

samfélaginu. Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt má fræðilega tengja við hugsmíðahyggju 

Piaget og og Vygotsky. Þá sérstaklega þær kenningar sem snúa að námi og kennslu. Áherslan 

á þroska einstaklingsins í samhengi við það samfélag og þá menningu sem einstaklingurinn 

vex upp í. Einnig er hægt að tengja nýsköpunar- og frumkvöðlamennt við kenningar Wenger 

og þær rannsóknir sem hann gerði í samstarfi við Lave um félagslegt nám (Rósa 

Gunnarsdóttir, 2001). Kennslufræðilega byggir nýsköpunarmennt á hugmyndavinnu sem felur 

í sér að nemandi leitar að þörf í sínu samfélagi til að finna lausn á. Nemandinn í samvinnu við 

aðra finnur mögulegar leiðir sem hann svo leggur fram sem afurð eða hugmynd (Gísli 

Þorsteinsson og Denton, 2008). 

Rósa Gunnarsdóttir lýsir því svo: 

 

 

Kennslufræði nýsköpunarmenntar felur í sér að greina þörf, þróunarferli hugmynda og 

kynningu á hugmyndum. Kennsluhættirnir þurfa að vera með þeim hætti að kennarinn sé 

leiðandi en ekki stjórnandi. Kennarinn þurfi að kenna á tækin og tæknina en ekki taka af 

nemendum hugmyndasköpunina. Nemendur þurfa að læra skapandi viðeigandi færni. Skólinn 

verði að skilja eftir hjá nemendum þekkingu, leikni og sköpunarmátt sem þjálfar þá í 

sjálfstæðri hugsun og gerir einstaklinga virkari í samfélaginu. Hugmyndin á bak við 

lausnarmiðaða hugsun „ég er hér á þessari jörðu til að taka þátt og breyta“ (Rósa 

Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 25. október 2014). 

ÞÖRF 

SKÖPUNARGÁFA 

LAUSN 

SKÖPUNARMÁTTUR 

AFURÐ 

MÓTUN 
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Hugmyndafræði nýsköpunar er breið og því oft erfitt að gera greinarmun á því hvort hún eigi 

að vera sérstök námsgrein eða hvort hún eigi almennt við um skapandi skólastarf. Í 

nýsköpunarmennt er gjarnan lögð áhersla á að nemandinn fái að vinna á skapandi hátt með þá 

þekkingu sem hann hefur fyrir í tengslum við samfélagið (Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2013). 

Í framhaldsskólum hingað til hefur nýsköpunarmennt eða frumkvöðlamennt gjarnan verið í 

boði sem áfangi sem snýst um að stofna fyrirtæki og lengi vel snerust hugmyndir 

nýsköpunarmenntar um það. Í dag snýst frumkvöðlamennt eða nýsköpun um hugsunarhátt 

ekki endilega alltaf um viðskiptahugmynd (Pernille Berg, munnleg heimild, 13. nóvember 

2014). Nýsköpunarmennt eða frumkvöðlamennt í listkennslu snýst jafnframt um að auka trú á 

eigin getu. Nýsköpunarmennt er það sem mun bjarga okkur í þeirri stöðu sem samfélagið er í 

nú. Margt hefur breyst en fyrir einum eða tveimur áratugum var staðan sú að með ákveðinni 

menntun höfðu einstaklingar tryggingu fyrir ákveðnu starfi. Þannig er það ekki lengur. Staða 

kennarans er því sú að við verðum að læra að kenna nemendum það sem þarf til í dag, ekki 

það sem þurfti til fyrir einhverjum áratugum. Til þess þarf fjölbreytileika, nýsköpun, 

samvinnu og traust, en menning í skólum er mjög mismunandi og í því felast bæði hindranir 

og tækifæri (Pernille Berg, munnleg heimild, 13. nóvember 2014). Með stofnun nýrrar 

námsbrautar í Verzlunarskólanum er tækifæri til breytinga, tækifæri til að efla hjá nemendum 

gagnrýna lausnamiðaða hugsun með von um að þeir verði tilbúnir til þátttöku í 

lýðræðissamfélagi. 

Taflan hér á næstu síðu sýnir hvernig hugmyndir og kenningar fræðimannanna Piaget, 

Vygotsky, Dewey og Wenger tengjast hugmyndum gagnrýnnar kennslufræði og hugmyndum 

um kennslufræði nýsköpunarmenntar. 
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 HUGMYNDIR GAGNRÝNNAR 

KENNSLUFRÆÐI 

HUGMYNDIR KENNSLUFRÆÐI 

NÝSKÖPUNARMENNTAR 

 

 Byggist á að þekking verður til í 

samhengi við samfélagið, í virku ferli 

háð því hver við erum og hvaðan við 

komum, þ.e. háð menningu og 

samfélagi. 

Byggist á nauðsyn virkrar þátttöku. 

Einstaklingur í samvinnu leitar lausna. Hópur 

myndar þekkingu, einstaklingar mynda 

sérstöðu. 

Eykur trú á eigin getu og þjálfar gagnrýna 

hugsun. 

PIAGET Kenningar um hugrænan þroska barna. 

Barnið byggir upp skilning á sjálfu sér 

og umhverfinu í virkri þátttöku. 

Barnið á að vera virkur þátttakandi í því að afla 

sér þekkingar, ekki síst til að þroska eigið sjálf. 

VYGOTSKY Kenningar um hvað hefur áhrif á 

þekkingaröflun. Kenningar um áhrif 

menningar og samfélags. 

ZPD (svæði nálægs þroska) nám fer fram í 

samvinnu eða með aðstoð. 

DEWEY Að öðlast þekkingu er virkt ferli þar 

sem manneskjan er „aktív“ en ekki 

„passív“. 

Að rækta lýðræðislegt einstaklingseðli 

sem byggist á virðingu, jafnræði og 

virkni. 

Þekkingarleit verður að byggjast á reynslu eða 

skynjun. 

Lýðræði er samvinnu- og samvistarform. 

Að öðlast trú og eigin getu og hæfni til þátttöku 

í lýðræðissamfélagi. Þekkingaleit verður að 

byggjast á reynslu eða skynjun. 

WENGER Nám er félagslegt ferli. Hópur fólks kemur saman og vinnur saman að 

einhverju sem hann hefur áhuga á og skiptist á 

skoðunum um til að komast að betri niðurstöðu. 
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3. Forvinna 

3.1 Upphaf breytinga í VÍ 

Ekki er gott að segja nákvæmlega til um hvenær sú vinna hófst sem skrifað er um í þessari 

ritgerð. Ég rek hér söguna aftur til ársins 2009 þegar Verzlunarskólinn fór af stað í nýja 

stefnumótunarumræðu fyrir skólann í heild. Hófst sú vinna með stefnumótunardegi 

stjórnenda, kennara og annars starfsfólks. Snerist sú umræða um framtíðarsýn skólans. Hver 

væru markmið skólans og hver væru gildi hans. Ég var á þeim tíma þátttakandi eins og aðrir 

starfsmenn í þessari vinnu. Í júní 2012 hélt stefnumótunarvinna áfram, þá með öðru sniði, en 

þar komu að stjórnendur og fulltrúar allra deilda. Áfram snerist vinnan um sameiginlega sýn á 

þróun skólans fyrir næstu ár. Aftur fékk ég tækifæri til að vera þátttakandi í þessum 

umræðum. Það sem helst einkennir niðurstöður þeirrar vinnu voru fjögur meginatriði sem 

menn voru sammála um að ættu að vera „fókuspunktar“ við mótun skólans til framtíðar. Þessi 

fjögur atriði eða megináttir voru eftirfarandi: 

 Rýmið, aðstaðan og tæknin 

 Kennsluaðferðir 

 Félagsleg virkni og ábyrgðarkennd nemenda 

 Samhangandi og heildstætt þroskaferli 

Eftirfarandi mynd útskýrir þessar fjórar megináttir sem móta eiga framtíðarsýn skólans. 

Ástæðan fyrir því að ég sýni þessa mynd er að stefnumótunarvinnan lagði grunn að þeirri 

vinnu sem farið var af stað í veturinn 2013 – 2014 við endurskipulagningu námsbrauta og 

undirbúning að þriggja ára námi til stúdentsprófs.  

 

Mynd 9 
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(Bjarni Snæbjörn Jónsson, munnleg heimild, 6. júní 2012). Það er mikilvægt þegar kemur að 

því að skoða þau markmið, sem eru sett fyrir Lista- og nýsköpunarbraut, að horft sé til þessara 

þátta og skoðað með það í huga að brautin samræmist framtíðarsýn skólans.  

Veturinn 2013 – 2014, eins og áður hefur komið fram, hófst undirbúningsvinna í 

Verzlunarskóla Íslands að endurskipulagningu brauta og þriggja ára námi til stúdentsprófs. 

Samkvæmt lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 færðist ábyrgð á því námi, sem í boði er, 

yfir til skólanna í auknum mæli með nýrri Aðalnámskrá framhaldsskóla og skólunum var því 

falið að endurskoða allt fyrirkomulag á námi og námsbrautum. Fyrirsjáanlegt var að nám til 

stúdentsprófs yrði þrjú ár og að sú breyting yrði víðtæk. Ákveðið var að mynda vinnuhópa 

sem unnu að hugmyndum um nýtt og betrumbætt skipulag bæði brauta og áfanga. Ég sóttist 

eftir að fá að taka þátt í þessari vinnu og fékk það. Verkefni hópsins, sem ég vann með, var að 

koma með hugmyndir að nýrri braut í þriggja ára námi. Brautin fékk heitið Lista- og 

nýsköpunarbraut. Í lok skólaársins 2014 voru komnar grunnhugmyndir um hver 

meginmarkmið brautarinnar gætu verið og grófar hugmyndir um hvað ætti að kenna og hvaða 

kennsluháttum ætti að beita. Markmið skólans með nýrri braut var því að koma móts við nýja 

Aðalnámskrá framhaldsskóla og bjóða upp á fjölbreyttari námsleiðir með nýjum áherslum. 

Með þessari braut væri komin leið þar sem bóknám með sterkum kjarna- og viðskiptagreinum 

gæti fléttast saman við listnám. Kennsluhættir ættu að vera fjölbreyttir og setti hópurinn upp 

eftirfarandi markmið í þeim efnum: 

Kennarar Lista- og nýsköpunarbrautar: 

 Eru metnaðarfullir fagmenn sem eru með tök á öllum nýjustu straumum í 

menntavísindum.  

 Hafa ríkan vilja til að vinna þverfaglega.  

 Eru tilbúnir að stýra yfirgripsmikilli og fjölbreyttri verkefnavinnu. 

 Hafa tök á fjölbreyttum aðferðum í námsmati.  

Hugmyndir voru gerðar að hæfniviðmiðum fyrir nemendur. En að námi loknu ættu 

nemendur að vera: 

 Tilbúnir að taka þátt í samfélaginu sem ábyrgir þegnar í lýðræðisþjóðfélagi. 

 Læsir í víðasta skilningi á upplýsingar um samfélagið, umhverfið og náttúruna. 

 Sjálfstæðir og hafa tök á gagnrýnni hugsun. 

 Geta nýtt sér nýjustu upplýsingatækni til að leysa fjölbreytt verkefni. 

 Tilbúnir til að takast á við áframhaldandi nám.  
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Hugmyndir að námsleiðum lágu fyrir eftir skólaárið 2013 – 2014 og voru þær: 

Nýsköpunarbraut – listasvið,  

Nýsköpunarbraut – viðskiptasvið,  

Nýsköpunarbraut –raunvísindasvið. 

Þegar þessar námsleiðir voru endurskoðaðar að hausti 2014 var ákveðið að brautin myndi ekki 

hafa viðskiptasvið og raunvísindasvið og skyldi brautin bera heitið Lista- og nýsköpunarbraut. 

Haustið 2014 var vinnunni að skipulagi brautarinnar haldið áfram. Á þeim tíma var ég búin að 

ákveða að vinna lokaritgerðina mína í listkennslunni í tengslum við vinnu mína sem ég var 

þátttakandi í við Verzlunarskólann. Verkefni mitt var að leita að upplýsingum og 

hugmyndum. Heimsótti ég bæði ein og með samnemendum eða samstarfsfólki ýmsa skóla, 

ráðstefnur og sat fyrirlestra ásamt því að taka viðtöl við fagfólk á þessu sviði. Ég sótti 

námskeið og í LHÍ sat ég í fjöldamörgum gagnlegum kúrsum sem gáfu mér nánast á hverjum 

degi nýja sýn.  

Kaflarnir hér á eftir greina frá þessari vinnu sem stóð yfir frá ágúst 2014 – maí 2015. 

3.2 Heimsóknir, ráðstefnur og viðtöl 

3.2.1 Vettvangsnám í Fjölbrautaskólanum í Ármúla 

Í vettvangsnámi mínu á haustönn 2014 var ég svo lánsöm að fara inn í Fjölbautaskólann í 

Ármúla. Þar kynntist ég Grétu Mjöll Bjarnadóttur en hún er fagstjóri Nýsköpunar- og 

listabrautar FÁ. Gréta Mjöll er með áratuga reynslu í kennslu sjónlista og þar að auki setti hún 

af stað Nýsköpunar- og listabraut ásamt Þór Elís Pálssyni en brautin tók til starfa haustið 

2013. Með lagabreytingum 2008 var skólunum gefið vald til að setja upp sínar eigin brautir 

og í framhaldi af því fór Ármúlaskóli að vinna að hugmyndum um sína braut. Við 

uppsetningu brautarinnar fengu þau styrk úr sprotasjóði 2011 og frá Menntamálaráðuneyti 

2012. (Gréta Mjöll Bjarnadóttir, munnleg heimild, 25. október 2014) 

Gréta er hafsjór upplýsinga og hugmyndasprengja þegar kemur að listgreinakennslu á 

framhaldsskólastigi. Það var því dýrmætt að fá að kynnast Grétu og spjalla við hana um 

nauðsyn listgreinamenntunar fyrir ungmenni á framhaldsskólastigi.  

Gréta segir að á brautinni sé tekið mið af vaxandi þörf fyrir sköpunarkraft og ímyndunarafl í 

samfélögum. Á brautinni er lögð áhersla á grunnþætti nýrrar námskrár og þeir ofnir inn í 

námið og kennsluna. Á fyrstu önn fara nemendur í almennt undirstöðunám og kynningu á 

öllum listgreinum. Eftir fyrsta árið eru tvær námsleiðir í boði,Lista – hönnunar- og 

nýsköpunarlína, sem byggir á skapandi námi í ýmsum tegundum sjónlista, og Kvikmyndalína 

þar sem nemendur fá innsýn í helstu faggreinar kvikmyndagerðar. 



 

30 

 

Gréta segir að við mótun brautarinnar hafi hugmyndafræði Dewey verið undirliggjandi þar 

sem byggt er á skapandi námi með áherslu á hagnýta nálgun. Gréta lauk nýlega við M.Ed.-

ritgerð sína í uppeldis- og menntunarfræðum um gildi listgreinakennslu og nýja námsleið í 

Fjölbrautaskólanum í Ármúla. Ritgerðin er starfendarannsókn. Niðurstöður rannsóknarinnar 

eru þær að nýja námsbrautin hefur komið á móts við þarfir nemenda. Hugmyndafræði 

listkennslunnar er hvernig valdefling nemandans eykst við iðkun lista. Nemendur verða virkir 

þátttakendur í náminu. 

Í vettvangsnáminu í FÁ kynntist ég líka Hugrúnu Þorsteinsdóttur. Hugrún hefur kennt 

rýmishönnun í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti og kennir nú nýsköpun við Fjölbrautaskólann 

í Ármúla. Hugrún vann MA-verkefni í listkennslu um sjálfbærar áherslur í listkennslu. 

Hugrún kynnti nýsköpunaráfanga sinn í FÁ fyrir mér og fleirum á Frumkvöðla- og 

nýsköpunarnámskeiði Rósu Gunnarsdóttur.  

Verkferli kennslu Hugrúnar snýst um þetta: Hvernig fæ ég hugmynd, hvernig kem ég henni 

áfram og hvernig kynni ég hana? Nemendur halda utan um ferli – skissa – módel – kynning 

sett fram skýr og sjónræn. Hjá Hugrúnu eiga nemendur að læra að tala um verkin sín svo aðrir 

skilji, grundvallaratriði er að afsaka sig aldrei og vera faglegur. Nemendur vinna sem hópar 

og einstaklingar. Áfanginn er skylda á listabraut og í vali fyrir alla aðra. Fyrsta verkefnið er að 

finna „vandamál“ en Hugrún leggur mikla áherslu á að leyfa þeim að velja umfjöllunarefnið 

sjálfir. Nemendur fara svo í FAB LAB en þar eru möguleikarnir endalausir. Markmið 

Hugrúnar hefur verið að kynna sem flesta möguleika. Áfangi Hugrúnar nærist á fjölbreytni og 

hún bendir á að samfélagsleg nýsköpun snýst ekki alltaf um vörur. (Hugrún Þorsteinsdóttir, 

munnleg heimild, 24. október 2014) 

FÁ hefur verið að prófa í áföngum á Nýsköpunar- og listabraut að hafa fleiri en einn kennara 

saman í áfanga. Slíkt felur í sér meiri fjölbreytni fyrir nemendur og hver og einn kennari hefur 

sína sér fagþekkingu sem gæti nýst nemendum vel. Áhugaverð nálgun í breyttum 

kennsluháttum sem gæti nýst vel fyrir Lista- og nýsköpunarbraut. 

Í Ármúlaskóla fékk ég tækifæri til að kynnast þessari frábæru braut, uppsetningu brautarinnar, 

einstaka áföngum og hugmyndum á bak við brautina.  

3.2.2 EntreNord Ráðstefna í Kaupmannahöfn 13. – 14. nóvember 2014.  

Fyrir hönd Verzlunarskólans fékk ég ásamt samstarfskonu minni, Ingibjörgu S. Helgadóttur, 

að fara á ráðstefnuna „Teach the Teacher – Entrepreneurship in Arts Education in the Nordic 

Countries“ í Kaupmannahöfn í nóvember 2014. Ráðstefnan var haldin á vegum EntreNord en 
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EntreNord byrjaði að frumkvæði Norrænu ráðherranefndarinnar Kreanord sem leggur áherslu 

á frumkvöðlastarf í listrænni og skapandi menntun á norðurslóðum. Fyrsta verkefni 

EntreNord var sameiginleg norræn ráðstefnu sem haldin var í Kaupmannahöfn 2012. 

Ráðstefnan var haldin í annað skipti 13. – 14. nóvember 2014. Meginmálefni ráðstefnunnar 

voru þessi:  

Hver er áhersla nýsköpunar eða frumkvöðlamenntunar í listkennslu á Norðurlöndum?  

Hvernig getum við unnið með nýsköpun í listkennslu og hvernig getum við deilt þekkingu? 

Við þessu eru ekki til eitt einfalt svar en niðurstöður ráðstefnunnar voru þær að 

menntastofnanir í dag verði að gera sér grein fyrir því að þær standa ekki einar og sér óháðar 

síbreytilegu umhverfi. Framtíðin hefur mesta þörf fyrir samvinnu og þar með gæti hlutverk 

kennara verið að breytast þar sem þeir í samvinnu við nemendur verða að leita lausna 

(Pernille Berg, munnleg heimild, 13. nóvember 2014). 

3.2.3 Heimsókn á Tröllaskaga 

Í hugmyndaleit og undirbúningsvinnu fyrir Lista- og 

nýsköpunarbraut ákváð ég ásamt samstarfsmanni mínum, 

Gylfa Hafsteinssyni, að heimsækja Menntaskólann á 

Tröllaskaga. MTR hóf göngu sína haustið 2010 undir styrkri 

stjórn Láru Stefánsdóttur. Menntaskólinn á Tröllaskaga býður 

upp á fjölbreyttar námsleiðir og þ.á m. sterka Listabraut. 

Meðalnámstími til stúdentsprófs eru þrjú ár eða 200 f-einingar. 

MTR hefur haft að leiðarljósi þrjú einkunnarorð: sköpun - áræði - 

frumkvæði. Lára sagði það hafa verið mjög hjálplegt í allri skipulagningu á skólanum, 

brautum, áföngum og kennsluháttum að hafa haft ákveðið „konsept“ / hugmyndafræði til 

stuðnings. Skólinn hefur starfað af miklu frumkvæði eftir nýrri Aðalnámskrá og er mjög 

margt í þeirra starfi sem aðrir skólar geta tekið sér til fyrirmyndar. Mikil áhersla er lögð á 

listir og menningu í öllu skólastarfi og umhverfi og var hægt að greina það um leið og gengið 

var inn í skólabygginguna. Listabraut í MTV er mjög opin og áhugaverð. Námið og öll 

umgjörð skólans á að hvetja til skapandi hugsunar en Lára segir þau hafa að leiðarljósi í allri 

kennslu þá hugsun. Á Listabrautinni var sérstaklega áhugavert fyrir okkur frá VÍ að skoða 

hvernig og hvaða námsáfangar raðast inn á þessa braut því hún er í senn bókleg og verkleg og 

lýkur með stúdentsprófi. Á brautinni er lögð áhersla á ýmsar listgreinar og tengingu við 

samfélagið, atvinnulífið og menningu. Menntaskólinn á Tröllaskaga einkennist af eflandi 

kennsluháttum sem lýsir sér m.a. í fjölbreyttu námsmati en námsmatið einkennist af 
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leiðsagnarmati og símati. Heimsóknin á Tröllaskaga að viðtalið við Láru var því afar 

gagnlegt.  

3.2.4 Heimsókn í VMA 

Einnig ákvað ég ásamt samstarfsmönnum mínum að heimsækja Verkmenntaskólann á 

Akureyri og skoða þeirra Listnámsbraut. Arna Valsdóttir er kennari á Listnámsbraut og tók 

hún á móti okkur opnum  örmum. Listnámsbraut VMA hefur verið starfrækt í tvo áratugi. Þar 

er því komin óhemjulöng og mikil reynslu í því hvaða námsleiðir og áfangar eru gagnlegir á 

braut sem þessari. VMA hefur þrjár námsleiðir á Listabraut, það er hönnunar- og textílsvið, 

myndlistarsvið og tónlistarsvið (í samvinnu við Tónlistarskólann á Akureyri). Það sem vakti 

ekki síst áhuga okkar í spjalli við Örnu var hvernig áfangar eins og listir og menning og 

listasaga eru blanda af verklegum og bóklegum áföngum. Þar velja nemendur í ákveðnum 

verkefnum í hvaða formi þeir skila af sér. Sem dæmi má nefna stól sem táknar ákveðið 

tímabil í listasögu. Á rölti okkar um skólann var gaman að sjá vinnugleði nemenda þegar 

kemur að verklegum greinum. Það styður við þann grunnþátt nýrrar námskrár hversu sterk 

sköpunarþrá mannsins er og hversu mikilvægt það er að styðja við þann þátt í námi 

ungmenna.  

Sköpunarþrá á sér rætur í meðfæddri forvitni, athafnaþrá og stuðlar að frumkvæði einstaklingsins. 

Sköpunargleði leiðir til námsáhuga þegar börn og ungmenni skynja merkingu viðfangsefnanna og gildi 

þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 22). 

Heimsóknin í VMA var að öllu leyti mjög gagnleg og aðstoðaði okkur í lokavali í áföngum í 

brautarkjarna Lista- og nýsköpunarbrautarinnar. 

3.2.5 Námsmat í listgreinakennslu - Viðtal við Halldóru Ísleifsdóttur 

Halldóra Ísleifsdóttir er prófessor og fagstjóri í Hönnunar- og arkitektúrdeild LHÍ. 

Á ráðstefnunni „Teach the Teacher“ á vegum EntreNord í Kaupmannahöfn var Dóra ein af 

þeim sem þar fluttu erindi. Dóra fjallaði þar um námsmat í MA námi hönnunardeildar LHÍ, 

aðferð sem hún ásamt John Wood, prófessor í Goldsmiths, hafa verið að hanna og prufukeyra 

á MA-stigi í hönnunardeild Listaháskólans. Ég hafði áhuga á að kynna mér þetta nánar og það 

starf sem Dóra hefur unnið í Listaháskólanum síðastliðin ár. Fór ég því á fund hennar og við 

spjölluðum saman um listnám, undirbúning fyrir listnám og mat á listnámi út frá þessum 

hugmyndum hennar og John Wood. 

Hugmyndin í matskerfi þeirra er að nemandi hafi frelsi til að hanna sig og sinn námsferil 

sjálfur. Kennari þarf að geta metið verk nemanda út frá nemandanum sjálfum. Módelið, sem 
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unnið er eftir, er sýnt á mynd hér fyrir neðan. Við hönnun á braut eins og Lista- og 

nýsköpunarbraut í VÍ er mikilvægt að líta á alla þessa þætti sem Dóra og John Wood eru að 

vinna með í þessu módeli. Þennan raunveruleika þar sem er verið að búa til eitthvað fyrir 

einhvern annan. Viðtakandinn, þitt verk, þú sjálf/ur, í samhengi við umheiminn. Taka ábyrgð 

á sinni stöðu í heiminum.  

Verkefnið, hvert sem það er, er þá skoðað út frá þessum fjórum meginþáttum og sex 

samböndum og metið út frá því. Þessir fjórir þættir og sex sambönd, þ.e. hvernig það sem þú 

ert og hefur áhuga á fellur að 

samfélaginu og hver þörfin fyrir 

verkefnið þitt er og hvernig aðrir 

upplifa verkið þitt. Hér er að finna 

samhljóm við hugmyndir Etienne 

Wenger um verklegt samfélag þar sem 

áhugahvöt býr til tilgang fyrir þig og 

umhverfi og styrkir sjálfsmynd. Í 

námsmati eykur þetta kröfurnar á 

nemendur að þeir séu að hugsa um 

menntunina sína, að þeir séu að 

byggja upp sig og það er á þeirra 

ábyrgð. Námið verður einstaklingsmiðaðra. Mér þótti áhugavert að skoða þetta matskerfi út 

frá listgreinakennslu þar sem námsmat í þess háttar áföngum hefur löngum verið umræðuefni. 

En ekki síður þótti mér áhugavert fyrir Verzlunarskólann að við sem vinnum að hugmyndum 

að nýrri braut skoðum okkar vinnu út frá þessum þáttum. Skólinn verður að taka afstöðu til 

þess hvað við ætlum að láta af okkur leiða og fyrir hvað við stöndum.  

3.3 Skipulag Lista- og nýsköpunarbrautar VÍ 

Áfangar, sem ákveðið hefur verið að kenna á Lista- og nýsköpunarbraut, eru hér á eftir. 

Brautin byggir á sameiginlegum kjarna allra brauta, brautarkjarna, og svo „pakkavali“ eða 

sviði. Pakkavalið byggir á tveimur sviðum sem nemandi velur á milli. Annars vegar 

sviðslistasvið og svo sjónlistasvið. Útskýringar á greinum í brautarkjarna fylgja á eftir en 

markmið þeirra áfanga er að einkenna brautina. 

Greinar í sameiginlegum kjarna og brautarkjarna eru: 
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Útskýringar á þeim áföngum í brautarkjarna sem eru einkennandi fyrir brautina eru hér á eftir. 

Þeim verða þó gerð betri skil í viðauka ritgerðarinnar en þar verður að finna áfangalýsingar 

brautarinnar: 

Stærðfræði: Stærðfræði í brautarkjarna skiptist í þrjá 5 f-ein áfanga og er þriðji áfanginn 

skapandi stærðfræði. Áhersla á formfræði / rúmfræði í tvívídd og þrívídd. Markmið er að 

opna augu nemenda fyrir því hvernig lögmál og reglur stærðfræðinnar geta verið kveikja að 

sjónrænni hugsun. Ýmsar reglur stærðfræðinnar settar í samhengi við myndlist (t.d. 

gullinsnið) og tónlist (reglur tónfræði).  

Heimspeki / sköpun: Hugtökin fegurð og ljótleiki skoðuð í heimspekilegu ljósi. Athugað 

hvað fagurfræðileg upplifun er. Sjálfið – til hvers erum við hér? Hvað hefur hver einstaklingur 

fram að færa í listum? Nemendur tjá sína eigin rödd / skoðun í formi lista, s.s. leiklistar, 

myndlistar, dans, tónlistar. 

Listir og menning: Hvernig listir tengjast því sem gerist í samfélaginu á hverjum tíma. Listir 

í mannlífinu skoðaðar frá upphafi. 
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Stafræn miðlun: Að skapa og koma á framfæri. Að geta miðlað hugmynd á stafrænan hátt. 

Photoshop, I-movie. Grunnhugmyndin að nemendur geti nýtt sér fjölbreytta tækni í 

framsetningu hugmynda og verkefna. 

Listasaga: Listasaga myndlistar, leiklistar og tónlistar. Hugmyndin er að fjalla um 

brautryðjendur á þessum sviðum. 

Lögfræði listgreina: Almenn lögfræði ásamt því að fyrir nemendum verða kynntar helstu 

reglur og lög sem snúa að listgreinum.  

Pakkar og val: (sjá mynd) Hér geta nemendur valið um tvær leiðir; sjónlistir og sviðslistir. 

Hvor pakki fyrir sig inniheldur 30 f-ein bundið val. Síðan getur hver um sig valið 4 áfanga (20 

f-ein) í frjálsu vali. Námsleiðirnar eru þó í raun þrjár, þ.e. innan sviða eru áfangar, sem heita 

„val úr listnámi“, eins og fram kemur hér neðar í textanum. Er það hugsað fyrir þá nemendur 

sem stunda tónlistar- eða dansnám utan skólans og geta því fengið það nám metið inn fyrir 

þessa tvo áfanga. Þessir nemendur þurfa samt sem áður alltaf að taka áfangana skapandi skrif, 

fyrirtækjasmiðju, listir í samfélagi, lokaverkefni og 4 áfanga í frjálsu vali.  

 

 

Hér fyrir neðan eru nánari útskýringar á greinum þessara tveggja sviða / pakka. En 

eins og með áfangana í brautarkjarna munu áfangalýsingar þessara áfanga birtast í viðauka 

ritgerðarinnar: 

Leiklist 1: Nemendur fá að uppgötva fyrstu skrefin í vinnu leikarans. Farið verður í 

leikæfingar þar sem notast er við ímyndunarafl, tungumál og hreyfingu til tjáningar. 

Leiklist 2: Fjallað verður um aðferðafræði leikarans þar sem aðaláhersla verður lögð á kerfi 

hinna líkamlegu gerða til greiningar á leikverkum og senum. Einnig verður lögð áhersla á 

senuvinnu með nemendum þar sem notast verður við aðferðafræðina. 
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Sjónlistir: Sjónlistaáfanginn einkennist af því að kenna nemendum grunntækni í myndlist 

með tengingu við samtímalist og málefni líðandi stundar. Í áfanganum verður unnið með 

mismunand aðferðir sjónlista, fjölbreytt þemu og efni sem tengjast málefnum samfélagsins í 

dag og grunnstoðum menntunar. Nemendur vinna ferli frá hugmynd að fullbúinni kynningu. 

Nemendur skoða / rannsaka – skapa – sýna / tjá og túlka. Áherslur á gagnrýna, greinandi og 

skapandi hugsun. Þar sem nemendur leita lausna í að tjá skoðanir sínar með mismundandi 

aðferðum. 

Hönnun og nýsköpun: Nemendur kynnast hugtökunum endurhönnun, þarfagreiningu og 

lausnaleit. Kynna sér hönnun af ýmsu tagi, bæði úr sögunni og samtímanum. 

Lokaverkefni: Frá hugmynd til framkvæmdar. Nemendur nýta sér námið á brautinni í heild 

og vinna lokaverkefni. 

Skapandi skrif: Skoðun, rödd og skáldskapur. 

Listir í samfélaginu / Listir og menning: Listir í samtíma. Heimsóknir á sýningar og söfn. 

Verklegar æfingar, viðbrögð nemenda. Nota söfn og sýningar í þeim tilgangi að læra á virkan 

hátt, auka meðvitund um menningararf og skapandi hugsun. Nemendur kynnast 

hugmyndafræði samfélagslistar og vinna verkefni í tengslum við það. 

Val úr öðru listnámi: Tónlistar- og dansáfangar metnir úr öðrum skólum. 

 

Meginmarkmið Lista- og nýsköpunarbrautar: 

Brautinni hafa verið sett ákveðin markmið. Nemendur, sem útskrifast af Lista- og 

nýsköpunarbraut, eiga að vera tilbúnir til að takast á við frekara nám á háskólastigi á 

fjölbreyttum sviðum. Þeir eiga jafnframt að vera tilbúnir til að takast á við fjölbreytt störf og 

verkefni, einkum á sviðum skapandi greina. Markmið skólans er að skilja eftir hjá nemendum 

þekkingu, leikni og færni sem þjálfar þá í sjálfstæðri hugsun og gerir þá sem einstaklinga 

ábyrgari og virkari í samfélaginu. 

Að námi loknu eiga nemendur á Lista- og nýsköpunarbraut að hafa hæfni til að: 

 geta nýtt sér nýjustu upplýsingatækni til að leysa fjölbreytt verkefni 

 sýna frumkvæði, ábyrgð og umburðarlyndi og beita gagnrýnni hugsun 

 miðla upplýsingum í ræðu og riti jafnt á íslensku sem og erlendum tungumálum 

 meta og skilja menningarleg verðmæti 

 gæta jafnréttis á öllum sviðum og temja sér ríka siðferðisvitund 

 meta upplýsingar um samfélagið, umhverfið og náttúruna 

 taka þátt í umræðum og rökstyðja mál sitt á málefnalegan hátt 
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 virða skoðanir annarra og geta leyst verkefni í samvinnu við aðra 

 takast á við frekara nám á fjölbreyttum sviðum, s.s. listum, félags- og hugvísindum 

 takast á við fjölbreytt störf og verkefni, einkum á sviði skapandi greina 

 tileinka sér fjölbreytta hugsun við lausn mála, fræðilega, listræna og viðskiptalega 

 sýna skapandi nálgun í listgrein sinni og nota viðeigandi aðferðir við útfærslu 

 nota ímyndunarafl, innsæi og tilfinningar við sköpun eða flutning verka sinna 

 meta listrænan styrk sinn og koma auga á hagnýtingu menntunar sinnar 

Í niðurstöðum hér á eftir mun ég fjalla um hvernig þessi hæfniviðmið með ákveðnum 

áherslum tengjast þeim fræðum og kenningum sem lagðar eru brautinni til grundvallar. Einnig 

tek ég dæmi um einstaka áfangalýsingar og tengi við fræðilegar undirstöður brautarinnar.  
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4. Niðurstöður 

4.1 Samantekt um tilgang verkefnisins 

Tilgangur verkefnisins hefur verið að varpa ljósi á hvaða forsendur og fræðilegar nálganir 

liggja að baki þeirri staðhæfingu að á Lista- og nýsköpunarbraut fari fram nýsköpunarmennt 

með áherslu á framsæknar kennsluaðferðir og sterkum tengingum við listgreinar. Að brautin 

sé skapandi námsleið og hversu nauðsynlegar þess háttar námsleiðir eru á framhaldsskólastigi. 

Hvernig með ákveðnum námsáföngum, umhverfi og kennsluháttum fái nemendur tækifæri til 

að temja sér lausnamiðaða hugsun og læri að hafa frumkvæði og taka ábyrgð og auki trú á 

eigin getu. Markmiðið hefur einnig verið að sýna fram á hvernig Verzlunarskólinn svarar 

þeim kröfum, sem lagðar eru fram í nýrri Aðalnámskrá framhaldsskólanna um grunnþætti 

menntunar, og kröfum samfélagsins og atvinnulífsins um að efla hjá ungmennum 

hugsunarhátt nýsköpunar og efla hjá þeim sjálfstæði, samkennd og ábyrgð.  

Markmið ritgerðarinnar er jafnframt að sýna fram á að brautinni liggja til grundvallar ákveðin 

fræði og ákveðnar kenningar sem hafa verið raktar hér á undan. Þar er helst að nefna 

kenningar Etienne Wenger um verklegt samfélag, kenningar Rósu Gunnarsdóttur um 

nýsköpunarmennt svo og hugmyndir hugsmíðahyggju Piaget, Vigotosky og Dewey og 

kennsluaðferðir gagnrýnnar kennslufræði (e. Critical Pedagogy).  

Í niðurstöðum skoðaði ég sérstaklega þá hæfni sem nemendur af Lista- og nýsköpunarbraut 

eiga að hafa tileinkað sér að námi loknu samanborið við þau fræði sem ég hef lagt brautinni til 

grundvallar. Til að draga upp sjónræna skýra mynd af þessu dró ég saman ákveðnar áherslur 

úr fræðunum sem ég leyfi mér að setja sem sérstakar stoðir brautarinnar. Hugmyndin væri þá 

sú að allir áfangar, sem eiga að einkenna brautina, tengist við þessar áherslur. Hér fyrir neðan 

er mynd til að útskýra hvernig kenningar og fræði verða að ákveðnum áherslum. 

Fræðin og kenningar: 
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Verða að áherslum Lista- og nýsköpunarbrautar: 

 

Þessar áherslur eða stoðir brautarinnar eiga að samræmast hæfniviðum nemenda. Hæfni sem 

nemendur eiga að hafa tileinkað sér að námi loknu á Lista- og nýsköpunarbraut (strikað er í 

þau atriði sem ég tel samræmast áherslum úr fræðunum). 

Að loknu námi eiga nemendur á Lista- og nýsköpunarbraut að hafa hæfni til að: 

 geta nýtt sér nýjustu upplýsingatækni til að leysa fjölbreytt verkefni 

 sýna frumkvæði, ábyrgð og umburðarlyndi og beita gagnrýnni hugsun 

 miðla upplýsingum í ræðu og riti jafnt á íslensku sem og erlendum tungumálum 

 meta og skilja menningarleg verðmæti 

 gæta jafnréttis á öllum sviðum og temja sér ríka siðferðisvitund 

 meta upplýsingar um samfélagið, umhverfið og náttúruna 

 taka þátt í umræðum og rökstyðja mál sitt á málefnalegan hátt 

 virða skoðanir annarra og geta leyst verkefni í samvinnu við aðra 

 takast á við frekara nám á fjölbreyttum sviðum, s.s. listum, félags- og hugvísindum 

 takast á við fjölbreytt störf og verkefni, einkum á sviði skapandi greina 

 tileinka sér fjölbreytta hugsun við lausn mála, fræðilega, listræna og viðskiptalega 

 sýna skapandi nálgun í listgrein sinni og nota viðeigandi aðferðir við útfærslu 

 nota ímyndunarafl, innsæi og tilfinningar við sköpun eða flutning verka sinna 

 meta listrænan styrk sinn og koma auga á hagnýtingu menntunar sinnar 

Það mun þá vera hlutverk skólans og þeirra sem að brautinni koma að fylgja því eftir að 

áherslur brautarinnar (og þar með fræðanna) birtist í öllum einkennisáföngum brautarinnar. 

Hér á eftir tek ég dæmi um tvo áfanga þar sem ég skoða hæfniviðmið áfanganna samanborið 

við áherslur brautarinnar (áfangalýsingar og þar með hæfniviðmið þeirra er hægt að sjá í 

viðauka). 
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ÁFANGALÝSINGAR 

Sjónlistir 
Áfanginn einkennist af því að kenna nemendum 

grunntækni í myndlist með tengingu við samtímalist 

og málefni líðandi stundar. Í áfanganum er unnið 

með mismunand aðferðir sjónlista eftir fjölbreyttum 

þemum sem tengjast málefnum samfélagsins í dag og 

grunnstoðum menntunar. Mikil áhersla er lögð á 

virkni nemenda og þátttöku í kennslustundum. 

Kennsluhættir áfangans eru með þeim hætti að 

áhersla er lögð á að afla, greina, skapa og miðla, þ.e. 

nemandi fær innlögn frá kennara, hann greinir og 

skapar út frá því og miðlar svo sínum hugmyndum. 

Nemendur rannsaka, skapa, sýna, tjá og túlka. 

Grunnhugmyndir fagmiðaðrar myndlistakennslu: 

Lokaverkefni: Nemendur velja sér gildi, aðferð og 

miðil til að vinna með í lokaverkefni sem verður til 

sýningar í lok annarinnar. Farið verður í heimsókn á 

tvær sýningar og verkefni unnin á staðnum eða út frá 

sýningunum.  

Hönnun og nýsköpun 
Nemendur kynnast hugtökunum endurhönnun, 

þarfagreiningu og lausnaleit. Í áfanganum verður 

kennd markviss hugmyndavinna. Nemendur halda 

dagbók og vinna markvissa skissuvinnu og safna 

hugmyndum sínum í hugmyndabanka. Þeir vinna 

skissubók og skila í lok annar. Í áfanganum er lögð 

áhersla á að nemendur vinni bæði sjálfstætt og í 

samvinnu við aðra. Þeim er ætlað að öðlast færni í að 

vinna þverfaglega sem er nauðsynlegur þáttur í ferli 

nýsköpunar. Nemendur fá þjálfun í að ræða um og 

gagnrýna verk sín og annarra nemenda. Þeir fara með 

kennara og á eigin vegum á sýningar sem tengjast 

efni áfangans og skila umfjöllun um þær. Íslenskir 

hönnuðir og listamenn verða kynntir. Í þessum 

áfanga er tekist á við ýmsa grunnþætti menntunnar, 

s.s. sjálfbærni, lýðræði, sköpun og læsi í víðum 

skilningi.  

 

4.2 Samhengi við kröfur nýrrar Aðalnámskrár 

Markmiðið með ritgerðinni var jafnframt það að geta sýnt fram á að Lista- og 

nýsköpunarbraut væri að svara kröfum Aðalnámskrár framhaldsskólanna varðandi grunnþætti 

menntunar. 

Í grunnþáttum menntunar í Aðalnámskrá framhaldsskóla birtist sterk tenging við 

nýsköpunarmennt og gagnrýna kennslufræði um hvernig skólanum ber að hafa í huga velferð 

nemendans, að skapa nemandanum réttar aðstæður til að þroskast og dafna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012). Í Aðalnámskránni er lög mikil áhersla á að efla 

sjálfsábyrgð, sjálfstæði og frumkvæði. Eins og fram kom í inngangi er það í lögum um 
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hlutverk framhaldsskóla að efla hjá nemendum þessa þætti (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012). Þetta eru lykilþættir í kennsluaðferðum nýsköpunarmenntar 

(Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2013). 

Grunnþættir menntunnar, sem birtast eiga í öllu skólastarfi, eru: sköpun, læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi og jafnrétti.  

 

Grunnþættirnir eiga að vera stoð við þá löggjöf sem fram kemur um skóla þar sem kveðið er á 

um að skólar vinni bæði að samfélagslegum markmiðum og markmiðum sem varða 

einstaklinginn og menntun hans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012).  

Í töflunni hér á næstu síðu má sjá hvernig grunnþættir menntunar birtast í áherslum 

brautarinnar:  
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Grunnþátturinn læsi:  

Læsi í þeim skilningi sem 

læsi á samfélag. 

Kennsluhættir gagnrýnnar 

kennslufræði þar sem rýnt er 

í samfélagið og lausna 

leitað. Þar sem litið er á nám 

sem ferðalag okkar inn í 

samfélagið þar sem við 

lærum í samvinnu við aðra. Í 

gagnrýninni kennslufræði 

erum við vakandi fyrir því 

hvaða menntun það er sem 

skiptir máli í okkar 

samfélagi, tengt okkar 

menningu.  

Grunnþátturinn 

sjálfbærni:  

Með það að leiðarljósi að 

mennta til ábyrgðar þar sem 

einstaklingur með 

þátttökunámi finnur að hans 

framlag skiptir máli. Hann er 

hluti af samfélagi. Þar sem 

einstaklingurinn skynjar að 

hann í samvinnu við aðra 

getur komið með lausnir.  

 

Grunnþátturinn heilbrigði 

og velferð:  

Heilbrigð velferð byggist á 

andlegri, líkamlegri og 

félagslegri vellíðan. Í 

þátttökunámi þar sem áhersla 

er á valdeflingu einstaklings. 

Sem lýsir sér í ferli 

nýsköpunarmenntar frá 

hugmynd til framkvæmdar. 

Það eflir trú á eigin getu og 

styður við heilbrigði og 

velferð.  

 

Grunnþátturinn lýðræði 

og mannréttindi:  

Mannréttindamenntun 

byggist á að rækta hjá 

nemendum gagnrýna 

hugsun. Forsenda lýðræðis 

er samábyrgð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 

2012, bls. 18). Með 

kennsluaðferðum 

nýsköpunarmenntar þar sem 

við í samvinnu í samhengi 

við samfélagið vinnum 

verkefni.  

Gunnþátturinn jafnrétti:  

Að skóli skapi 

námsaðstæður og 

námstækifæri fyrir hvern og 

einn til að rækta hæfileika 

sína og þjálfa með sér 

gagnrýna hugsun. Styður við 

jafnrétti. 

 

Grunnþátturinn sköpun: 

Að vinna í skapandi 

námsumhverfi þar sem áhersla 

er lögð á frumkvæði 

nemandans. Með námsbraut 

þar sem lögð er áhersla á vægi 

listgreina.  

 

4.3 Kennsluhættir og námsmat 

Þegar skoðaðir eru kennsluhættir sem byggja á hugmyndafræði Etienne Wenger um verklegt 

samfélag, hugmyndafræði Piaget, Vigotsky og John Dewey um hugsmíðahyggju, 

hugmyndum um gagnrýna kennslufræði og nýsköpunarmennt er áhugavert að skoða í því 

samhengi námsmatsaðferðir sem byggja á hugmyndum Halldóru Ísleifsdóttur og John Wood. 

Hugmyndin í matskerfi þeirra er að nemandi hafi frelsi til að hanna sig og sinn námsferil 

sjálfur og kennari þarf að geta metið verk nemanda út frá nemandanum sjálfum. Hugmyndir 

þeirra um hvernig allt, sem við vinnum og lærum, þarf að vera hugsað út frá ákveðnum 

þáttum. Það sem mér fannst áhugavert var að sjá tengslin milli hugmynda Wenger um 

verklegt samfélag og hugmynda Halldóru og Wood. Hvernig námsmat í anda þeirra 
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hugmynda ætti vel við inni á braut eins og Lista – og nýsköpunarbraut þar sem kennsla færi 

fram í anda hugmynda Etienne Wenger. 

Ef skoðuð er mynd af hugmyndum verklegs samfélag og mynd af námsmatsmódeli Halldóru 

Ísleifsdóttur og John Wood er hægt að sjá tengingu þessara þátta. 

Samfélag (community) er viðtakandi (recipient),  

framkvæmd (practice) er verkefnið (work),  

tilgangur (meaning) er samhengið (context),  

sjálfsmynd (identity) er sjálfið (self).  

 

Þessi tvö módel styðja við þá kennsluhætti og námsmat sem einkennir nýsköpunarmennt þar 

sem áherslan er á áhugahvöt og þátttökunám, með tengingu við samfélag og þarfir þess og 

með það að markmiði að valdefla nemandann sjálfan.  

4.4 Áherslur úr fræðum bornar saman við einkennisáfanga Lista- og nýsköpunarbrautar 

Þegar skoðaðar eru áfangalýsingar einkennisáfanga brautarinnar (áfangalýsingar er hægt að 

sjá í viðauka) má finna atriði sem hægt er að tengja við þær áherslur sem til urðu fyrir 

brautina úr fræðunum. 
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Í töflunni hér fyrir neðan er hægt að skoða nokkur dæmi um það. 

ÁFANGI ÁHERSLUR ÚR FRÆÐUM 

Stafræn hönnun og miðlun Verkefnaáfangi þar sem 

lögð verður áhersla á sjálfstæð vinnubrögð, þjálfun í 

miðlun og framsetningu eigin efnis og verða efnistök 

af ýmsum toga. 

SKAPANDI, LAUSNAMIÐUÐ OG 

GAGNRÝNING HUGSUN 

FRUMKVÆÐI, ÁBYRGÐ , SAMVINNA 

Listir og menning 

Nemendur vinna verk út frá stíltegund og stefnu þess 

tímabils sem fjallað er um hverju sinni. Áhersla er 

lögð á tilraunavinnu þar sem unnið er með ólík efni 

og miðla. Nemendur skila inn greinargerðum um 

tiltekin þemu sem tekin eru fyrir hverju sinni ásamt 

því að undirbúa verkefni, sjálfstætt eða með öðrum, 

sem flutt eru í tímum. 

 

FRUMKVÆÐI, ÁBYRGÐ, SAMVINNA 

NÁM SEM ÞÁTTTAKA 

ÁHUGAHVÖT TIL NÁMS 

Listir og heimspeki 

Vinna áfangans fer fyrst og fremst fram í samræðum 

en jafnframt fá nemendur tækifæri til að tjá hugsun 

sína með fjölbreytilegum hætti. Jafnframt fá 

nemendur nokkra innsýn í jóga og áhrif þess á 

hugann. 

 

FRUMKVÆÐI, ÁBYRGÐ, SAMVINNA 

VALDEFLING NEMANDA 

STERK SJÁLFSMYND 

Listasaga 

Nemendur kynna sér sjálfir ýmsar tiltækar heimildir 

og vinna verkefni. Mikil áhersla er lögð á virkni 

nemenda og þátttöku í kennslustundum. Verkefni 

felast í rituðu máli þar sem taka skal sjálfstæða 

afstöðu til efnisins. Framsetning efnis er í samræmi 

við námsefnið, mjög myndræn. 

 

FRUMKVÆÐI, ÁBYRGÐ SAMVINNA 

NÁM SEM ÞÁTTTAKA 

ÁHUGAHVÖT TIL NÁMS 

Skapandi skrif 

Nemendur verða þjálfaðir með textagreiningu og 

ritun eigin texta og áhersla lögð á að þeir skapi sér 

persónulegan tjáningarstíl, finni eigin rödd eða aðferð 

til að miðla efni og upplýsingum á lipurlega rituðu 

máli.  

 

 

VALDEFLING NEMANDA 

STERK SJÁLFSMYND 

Listir í samfélagi 

Söfn og sýningar eru notuð í þeim tilgangi að læra á 

virkan hátt, auka meðvitund um menningararf og 

mikilvægi skapandi hugsunar. 

NÁM SEM ÞÁTTTAKA 

ÁHUGAHVÖT TIL NÁMS 
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5. Lokaorð 

Vinna að undirbúningi þessarar brautar hefur staðið alllengi yfir því rekja má 

grunnhugmyndir alveg aftur til ársins 2009 í stefnumótunarvinnu skólans. Verkefni mitt, þar 

sem ritgerðin er lokaafurð, hefur í raun líka verið lengi í undirbúningi og eftir á að hyggja 

alveg frá því ég hóf námið við LHÍ haustið 2013. Það að hafa fengið tækifæri til að taka þátt í 

þróunarvinnu við braut eins og þessa og vera á sama tíma í námi sem þessu eru forréttindi. Að 

mati Etienne Wenger eru það listamennirnir sem sjá tækifærin í umhverfinu því í listunum 

lærum við að læra alla ævina (Etienne Wenger, munnleg heimild, 13. nóvember 2014). Ég er 

ekki frá því að það sé rétt hjá honum og ég vona því að það verði það veganesti sem Lista- og 

nýsköpunarbraut eigi eftir að gefa nemendum Verzlunarskólans.  

Verzlunarskólinn hefur lagt í verkefnið mikinn metnað og mikla vinnu og það hef ég líka gert. 

Brautin mun nú hefja göngu sína haustið 2015 og mun þróunarvinna við hana halda áfram 

samhliða því. Eftir að undirbúningsvinnu lauk í vor voru upplýsingar um brautina sendar í 

staðfestingarferil ráðuneytisins og fékk brautin grænt ljós fyrir utan nafn hennar. Þótti 

ráðuneytismönnum nafnið ekki nógu lýsandi fyrir innihald hennar þar sem of lítið væri af 

beinum handverks- eða listgreinum en meira af greinum sem tengdust nýsköpun. Brautin er 

bóknámsbraut með kjarna og áherslu á nýsköpun fléttað saman við listgreinar. Komust menn 

loks að samkomulagi um að nefna brautina Nýsköpunar- og listabraut og 10. apríl hlaut 

brautin samþykki ráðuneytis. 

Hugmyndir gagnrýnnar kennslufræði og hugmyndir nýsköpunarmenntar, sem saman mynda 

kennslufræðilegar stoðir brautarinnar, byggja báðar á því að nemandinn fái í virkri þátttöku 

tækifæri til að rýna í samfélagið og leita lausna, í þeim tilgangi að þjálfa gagnrýna hugsun og 

trú á eigin getu. Það er vandmeðfarið og alltaf í höndum kennarans í hvaða áttir hann beinir 

nemendum sínum. Þar af leiðandi er það alltaf pólitískt í þeim skilningi að kennarinn, skólinn 

og samfélagið ákveður í raun hverju sinni hvaða þekking skiptir máli. Kennslufræði, sem 

leggur áherslu á frelsi nemenda þar sem hann sjálfur byggir upp þekkingu í samvinnu við 

kennara og samnemendur, er því miður ekki raunin í flestum skólastofum í dag. Það er hins 

vegar okkar kennaranna að vera fyrirmyndir og treysta á okkar innsæi og nota þær aðferðir 

sem við, hvert og eitt, höfum trú á.  

Ég hef fulla trú á því að hér geti verið á ferðinni nám sem gefi einstaklingum tækifæri til að 

þroskast og dafna og öðlast trú á eigin getu. Því eins og Halldóra Ísleifsdóttir, fagstjóri 

hönnunardeildar LHÍ, segir þá verðum við að hætta að gera alla eins. Það er vandamál sem 
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allir skólar glíma við og listaskólar líka (Halldóra Ísleifsdóttir, munnleg heimildn 24. 

nóvember 2014). Eins og fram kom á EntreNord ráðstefnunni „Teach the teacher“ er það 

ábyrgðarlaust að mennta fólk til fortíðar. Samfélagið hefur breyst og við verðum að horfa á að 

kröfur samfélagsins og atvinnulífsins í dag eru allt aðrar en þær voru fyrir 20 árum síðan 

(Pernille Berg, munnleg heimild, 14. nóvember 2014). Pernille Berg lauk ráðstefnunni á því 

að vitna í Sanne Kofod Olsen, rektor í Den Kongelige Danske Kunstakademi þar sem hún 

talaði um nauðsyn listar í samfélagi þar sem allt gengur út á mælanlega framleiðni og virkni. 

Listin er andstæða þessa, hún er tákn frelsis og lýðræðis.  
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Viðauki 

Áfangalýsingar einkennisáfanga Nýsköpunar- og listabrautar við Verzlunarskóla Íslands 

Stafræn hönnun og miðlun 
Skammstöfun HÖNN2SH05 

Viðfangsefni Fab Lab, ljósmyndir, photoshop, stafræn hönnun 

Þrep  2 

Einingafjöldi 5 

 

Lýsing 

Í áfanganum verður unnið með fjölbreyttan hugbúnað og veflausnir sem tengjast ýmissi 

hönnun m.a. myndvinnslu í Photoshop, myndbandsgerð og stafrænni miðlun efnis á 

fjölbreyttan hátt. Einnig verður unnið með hönnum í "Fab Lab" sem inniheldur hönnun fyrir 

laser og þrívíddarprentun. Nemendur munu auk þess kynnast rafbókargerð og vefhönnun. 

Áfanginn er verkefnaáfangi þar sem lögð verður áhersla á sjálfstæð vinnubrögð, þjálfun í 

miðlun og framsetningu eigin efnis og verða efnistök af ýmsum toga. 

Forkröfur 

Engar.  

Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 stafrænni miðlun 

 myndbandsgerð 

 myndvinnslu 

 möguleikum hönnunar með stafrænum miðlun 

 hugbúnaði við vinnu í Fab Lab 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 vinna með myndir og skila þeim frá sér á stafrænu formi 

 vinna með og klippa myndbönd og skila frá sér á tölvutæku form 

 nýta sér forrit á netinu til að skila frá sér texta á stafrænu formi 

 nýta sér forrit á netinu til að hanna vefsíðu 

 forritum sem tengjast þrívíddar- og laserprentun 

Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að:  

 taka upp, leikstýra og klippa myndband og útbúa það fyrir bæði vefsíður og til 

sýningar  

 skipuleggja og hanna vefsíðu og skipta henni í svæði og undirsíður  

 breyta, sameina og útbúa myndir fyrir vefsíður og til prentunar  

 setja upp rafbók sem hægt er að lesa á spjaldtölvum, bæði fyrir Android og IOS 

stýrikerfi  

 hanna hluti og setja upp fyrir þrívíddar- og laserprentun  

Námsmat 
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Áfanginn er símatsáfangi þar sem nemendur vinna að fjölbreyttum verkefnum yfir önnina. 

Ekkert lokapróf er í áfanganum.  

 

Listir og menning 
Skammstöfun LIME2LM05 

Námsgrein listir og menning 

Viðfangsefni leiklist, listir, menning, sjónlist, tónlist 

Þrep  2 

Einingafjöldi 5 

 

Lýsing 

Markmið áfangans er að fjalla um eðli þeirra menningarþátta sem mótað hafa listsköpun 

mannsins í gegnum tíðina. Nemendur rannsaka ákveðna menningarlega þætti og tímabil og 

kynna með ýmsum hætti. Rýnt verður í listfomin þrjú: sjónlist, leiklist og tónlist. Nemendur 

vinna verk út frá stíltegund og stefnu þess tímabils sem fjallað er um hverju sinni. Áhersla er 

lögð á tilraunavinnu þar sem unnið er með ólík efni og miðla. Nemendur skila inn 

greinargerðum um tiltekin þemu sem tekin eru fyrir hverju sinni ásamt því að undirbúa 

verkefni, sjálfstætt eða með öðrum sem flutt eru í tímum. Ný menntastefna er höfð til 

grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi.  

Forkröfur 

Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 hlutverki og mikilvægi listar í menningarlegu samhengi 

 hugtökum sem notuð eru til að lýsa áhrifamiklum stefnum 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 tjá sig á ólíkan hátt með sköpun í gegnum ýmsa miðla 

 njóta lista og menningar 

 nota hugtök lista og menningar í umræðum og skriflegum verkefnum 

Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að:  

 leita leiða til að örva sköpunarhæfni  

 finna leiðir til að hvetja einstaklinga til að tjá sig á fjölbreyttan hátt  

 vinna greinargóð skrifleg og munnleg verkefni um listir og menningu  

Námsmat 

Byggir á ástundun nemenda og virkni í tímum sem og verkefnum sem unnin eru yfir önnina.  

Skólar  

Leiðbeiningar 

Notast er að einhverju leyti við bókina: Þættir úr menningarsögu (Heiðrún Geirsdóttir, Jón 

Gunnar Þorsteinsson,Margrét Gunnarsdóttir), ásamt efni frá kennurum. Áfanginn er 

skylduáfangi fyrir nemendur á Lista-og nýsköpunarbraut og í boði sem valáfangi fyrir aðra 

nemendur skólans.  

Listir og heimspeki 
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Titill  Heimspeki og sköpun 

Skammstöfun LISH2HS05 

Viðfangsefni  heimspeki, listir, sköpun 

Þrep  2 

Einingafjöldi 5 

 

Lýsing 

Í þessum áfanga eru nemendur kynntir fyrir heimspekilegri hugsun með sérstakri áherslu á 

skapandi hugsun og heimspeki lista. Vinna áfangans fer fyrst og fremst fram í samræðum, en 

jafnframt fá nemendur tækifæri til að tjá hugsun sína með fjölbreytilegum hætti. Jafnframt fá 

nemendur nokkra innsýn í jóga og áhrif þess á hugann. 

Forkröfur 

Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 rökum og rökstuðningi 

 rökvillum 

 afstæði og algildi 

 tvíhyggju og efnishyggju 

 kenningum um sjálfið 

 austrænni heimspeki og núvitund 

 kenningum um eðli lista og fegurðar 

 jóga 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 greina góð rök í máli fólks 

 ljá hugsun sinni búning 

 vera gagnrýninn í hugsun og tjáningu 

 vera skapandi í hugsun og tjáningu  

 hlusta 

 hugleiða og taka þátt í öðrum andlegum æfingum til að öðlast betri sjálfsþekkingu 

Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að:  

 hlusta á málflutning og lesa texta og greina hann með gagnrýnum hætti, m.a. með því 

að finna rökvillur (t.d. auglýsingar)  

 setja hugsun sína fram með skýrum hætti munnlega og skriflega  

 finna skapandi lausnir á vandamálum og setja þær fram með fjölbreytilegum hætti  

 taka þátt og jafnvel leiða samræður um krefjandi spurningar þar sem ekki er um 

einfalda lausn að ræða  

 beita heimspekilegum hugmyndum í leik og starfi og stuðla að andlegu og félagslegu 

jafnvægi hjá sjálfum sér og í hóp  

Námsmat 

Mat á áfanganum byggir á þátttöku í tímum og fjölbreyttri verkefnavinnu þar sem nemendur 

fá tækifæri til að tjá hugsun sína í ýmsum miðlum.  
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Listasaga 
Skammstöfun LIST2LI05 

Námsgrein listasaga 

Viðfangsefni byggingarlist, höggmyndir, listasaga, myndmennt 

Þrep  2 

Einingafjöldi 5 

 

Lýsing 

Námefni áfangans eru helstu stefnur og straumar og listamenn í vesturheimi á sviði mynd-, 

höggmynda- og byggingarlistar frá upphafi til okkar daga. Kennsla byggist á fyrirlestrum 

kennara þar sem námsefnið er reifað og hugtök útskýrð. Þá eru umræður og loks 

verkefnavinna nemenda; úr námsefninu sjálfu eða öðru sem því tengist. Nemendur kynna sér 

sjálfir ýmsar tiltækar heimildir og vinna verkefni. Mikil áhersla er lögð á virkni nemenda og 

þátttöku í kennslustundum. Verkefni felast í rituðu máli þar sem taka skal sjálfstæða afstöðu 

til efnisins. Framsetning efnis er í samræmi við námsefnið, mjög myndræn. 

Forkröfur 

Æskilegt að hafa tekið einn til tvo áfanga í sögu.  

Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 helstu stíleinkennum í mynd-, höggmynda- og byggingarlist í vesturheimi 

 samhengi listsköpunar frá upphafi fram á 20. öld í vesturheimi og helstu listamönnum 

 mikilvægi listsköpunar, menningarlegu samhengi og möguleikum sem listnám hefur 

upp á að bjóða 

 helstu hugtökum sem einkenna greinina 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 meta fjölbreytilega ásýnd lista 

 skiptast á skoðunum um sjónlistir 

 vinna úr heimildum á skipulegan hátt 

Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að:  

 fjalla um eðli lista  

 setja fram röksemdir fyrir skoðunum sínum  

 bera saman, finna tengsl, einfalda og draga ályktanir af listasögunni  

 nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt  

 vera læs á listmenningu og sögulega þróun hennar  

 stunda háskólanám í listgreinum  

 beita upplýsingatækni í þekkingarleit sinni  

Námsmat 

Í áfanganum er lokapróf en vinnueinkunn er gefin út frá annarprófum, smærri æfingum, 

fyrirlestraverkefnum nemenda og virkni nemenda og þátttöku.  
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Skapandi skrif 
Skammstöfun ÍSLE3RS05 

Námsgrein íslenska 

Viðfangsefni Skapandi skrif 

Þrep  3 

Einingafjöldi 5 

 

Lýsing 

Um er að ræða áfanga þar sem nemendur fá leiðsögn og tækifæri til að skrifa ýmsar gerðir 

ritgerða og greina er ekki falla undir hefðbundnar akademískar ritgerðir (t.d. 

heimildaritgerðir). Áhersla verður lögð á ritsmíðar á borð við ræður, blaðagreinar eða aðrar 

ritsmíðar sem hafa það markmið að koma skoðunum og sjónarmiðum höfundar á framfæri. 

Nemendur verða þjálfaðir með textagreiningu og ritun eigin texta og áhersla lögð á að þeir 

skapi sér persónulegan tjáningarstíl, finni eigin rödd eða aðferð til að miðla efni og 

upplýsingum á lipurlega rituðu máli.  

Forkröfur 

ÍSLE2RM06, ISLE2GF05, ISLE3RT05  

Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 • helstu formgerðum ritsmíða 

 • gæðum ritaðs og talaðs máls 

 • helstu hugtökum er varða myndmál og stíl 

 • sjónarhorni og frásagnaraðferðum 

 • ólíkum málsniðum 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 • greina helstu frásagnaraðferðir og formgerðir ritsmíða 

 • láta málsnið sitt falla að því efni sem rætt er um hverju sinni 

 • skrifa skýran texta 

 • byggja ritsmíðar sínar upp á skipulegan hátt 

Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að:  

 • velja form ritsmíða sem hentar hverju sinni  

 • skrifa texta sem kemur hugsun höfundar skýrt á framfæri  

 • skrifa afstöðugrein þar sem nemandinn beitir gagnrýninni hugsun og kemur 

skoðunum sínum á framfæri á greinargóðan hátt  

 • skrifa málefnalega gagnrýni með þar sem kostir og gallar eru settir fram með skýrum 

rökum  

 • skrifa ræður sem hæfa við ýmis tækifæri  

Námsmat 

Símat. Öll vinna í áfanganum gildir til einkunnar auk þess sem gert verður stærra 

lokaverkefni.  
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Myndlist 

Titill  Grunnáfangi í myndlist 

Skammstöfun MYNL2SL05 

Viðfangsefni Sjónlist, myndlist, málun, teikning 

Þrep  2 

Einingafjöldi 5 

Lýsing 

Áfanginn einkennist af því að kenna nemendum grunntækni í myndlist með tengingu við 

samtímalist og málefni líðandi stunda. Í áfanganum er unnið með mismunand aðferðir 

sjónlista eftir fjölbreyttum þemum sem tengjast málefnum samfélagsins í dag og grunnstoðum 

menntunnar. Mikil áhersla er lögð á virkni nemenda og þátttöku í kennslustundum. 

Kennsluhættir áfangans eru með þeim hætti að áhersla er lögð á að afla, greina, skapa og 

miðla, þ.e. nemandi fær innlögn frá kennara, hanni greinir og skapar út frá því og miðlar svo 

sínum hugmyndum. Nemendur rannsaka, skapa, sýna, tjá og túlka. Grunnhugmyndir 

fagmiðaðrar myndlistakennslu : Öll verkefni áfangans eru skoðuð út frá gildum s.s. 

mannréttindum, jafnrétti, heilbrigði, sjálfstæði, sjálfsþekkingu, ábyrgð, lýðræði, samkennd og 

sjálfbærni. Í öllum verkefnum er tenging við gildi ásamt því að kynnt er fyrir nemendum 

listamenn samtímans sem tengjast efninu. Jafnframt eru kynntir fyrir nemendum listamenn 

bæði fyrr og nú sem nýta sambærilega tækni í hverju verkefni fyrir sig. Í öllum verkefnum er 

lögð áhersla á sjálfbærni og efnisnotkun er í samræmi við það. Áhersla er lögð á í öllum 

verkefnum að nemendur geti tekið þátt í umræðum og greint niðurstöður sínar. 

Grunnteikning, lita- og formfræði: Litablöndun, andstæður og samstæður í litum. Litatónun 

með tilliti til ljóss og skugga, fjallað um merkingu og tákn lita í víðu samhengi. Pósitívur og 

negatívur, unnið með svörtun og hvítum pappír. Lína, hringur, kassi og þríhyrningur. Litasvið 

blýants og aðferðir í skyggingu. Unnið með litahring Ittens í litablöndun. Að framkalla 

þrívídd með skyggingu og blöndun lita og tóna. Fjarvíddarteikning: Nemendur læra forsendur 

eins-, tveggja- og þriggjapuntka fjárvíddar. Læra að teikna rými í kringum sig, innanhúss og 

utan. Málun: Nemendur mála mynd á striga. Nýta sér aðferðir úr lita- og formfræði. Læra að 

vinna með akrylmálningu og kynnast eggtemperu. Nemendur nýta sér eigin skissubók sem 

viðfangsefni. Portrait teikning: Nemendur læra grunntækni í teikningu andlitsmynda og teikna 

sjálfsmynd. Teikna með blýanti, kolum og tússi á pappír og glærur. Nota „selfie“ og vinna 

með aðferðum teiknimyndasögugerðar í sjálfsmynd. Skissubók: Nemendur eiga að vinna í 

skissubók yfir alla önnina. Viðfangsefnið er daglegt líf. Aðferðir við skissuvinnu eru frjálsar. 

Lokaverkefni: nemendur velja sér gildi, aðferð og miðil til að vinna með í lokaverkefni sem 

verður til sýningar í lok annarinnar. Farið verður í heimsókn á tvær sýningar og verkefni 

unnin á staðnum eða út frá sýningunum.  

Forkröfur 

Forkröfur áfangans eru engar.  

Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 grunnatriðum í teikningu, litafræði og formfræði 

 grunnatriðum í fjarvíddarteikningu 

 grunnatriði í einföldum portrait 

 teikningum og sjálfsmyndum 

 grunnatriðum í meðferð og málun með akrylmálningu á striga 

 mismunandi verkfærum og áferð mismunandi efna 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  
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 ná fram mismunandi tónum ljóss og skugga með litum 

 teikna einföld form og skyggja 

 skyggja og sneiða form, eins og kúlu, kassa, keilu, pýramída 

 teikna einfaldar rýmismyndir í fjavídd 

 vinna verk með fjölbreyttum aðferðum og verkfærum 

Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að:  

 þróa eigin hugmyndir  

 nýta sér tækni eins og skissubækur við hugmyndavinnu  

 ræða og rökstyðja hugmyndir sínar og skoðanir  

 beita gagnrýnni og skapandi hugsun  

 gera sér grein fyrir tilgangi myndlistar  

 nýta myndlist til að tjá skoðanir sínar  

 gera sér grein fyrir samfélagslegu hlutverki myndlistar  

Námsmat 

Metin verður virkni í kennslustundum og heimaverkefnum og fjölbreytt verkefni eru metin 

jafnt og þétt yfir önnina. Engin skrifleg lokapróf eru í áfanganum. Metið er fyrir tækni, virkni, 

skapandi og greinandi þátttöku. Ábyrgð og sjálfstæði í verkefnum verður metið  

Skólar  

Leiðbeiningar 

Áfanginn er skylduáfangi fyrir nemendur á Lista-og nýsköpunarbraut – sjónlistasviði. En í 

boði sem valáfangi fyrir aðra nemendur skólans.  

 

Hönnun og nýsköpun 
Skammstöfun HÖNN3HN05 

Námsgrein hönnun 

Viðfangsefni hönnun, lausnarleit, nýsköpun, þarfagreining 

Þrep  3 

Einingafjöldi 5 

 

Lýsing 

Nemendur kynnast hugtökunum endurhönnun, þarfagreiningu og lausnaleit. Í áfanganum 

verður kennd markviss hugmyndavinna. Nemendur halda dagbók og vinna markvissa 

skissuvinnu og safna hugmyndum sínum í hugmyndabanka. Þeir vinna skissubók og skila í 

lok annar. Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur vinni bæði sjálfstætt og í samvinnu við 

aðra. Þeim er ætlað að öðlast færni í að vinna þverfaglega sem er nauðsynlegur þáttur í ferli 

nýsköpunar. Nemendur fá þjálfun í að ræða um og gagnrýna verk sín og annarra nemenda. 

Þeir fara með kennara og á eigin vegum á sýningar sem tengjast efni áfangans og skila 

umfjöllun um þær. Íslenskir hönnuðir og listamenn verða kynntir. Í þessum áfanga er tekist á 

við ýmsa grunnþætti menntunnar s.s. sjálfbærni, lýðræði, sköpun og læsi í víðum skilningi.  

Forkröfur 

Listasaga á 2. þrepi, þekking í listum og heimspeki, ásamt myndlist á 2. þrepi.  

Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 aðferðum til hugmyndavinnu 
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 gagnrýnni og skapandi lausnarhugsun 

 að koma auga á óvænt samhengi og gera það sýnilegt 

 hugmyndavinnu íslenskra listamanna, arkitekta og hönnuða 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 endurnýta efni og vinna úr á fjölbreytilegan hátt 

 tjá sig á skýran, ábyrgan og gagnrýninn hátt um eigin verkferli í umfjöllun 

 halda utan um hugmyndavinnu sína í dagbókarformi 

 vinna með ferlið; hugmynd – úrvinnsla – afurð 

 sjá skapandi möguleika í mistökum 

Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að:  

 taka þátt í uppbyggilegri og frjórri samræðu um verk sín og annarra  

 vinna hugmyndavinnu í hóp og sem einstaklingur  

 sýna ábyrgð í verki og bera virðingu fyrir öðrum  

 greina ný tækifæri í umhverfinu, skynja og skilja ótilgreindar þarfir  

Námsmat 

Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlagi nemenda og verkefnaskil. Ástundun, 

frumkvæði, þátttaka og framfarir eru einnig með í námsmati.  

 

Listir í samfélaginu 
Skammstöfun LIME3LS05 

Námsgrein listir og menning 

Viðfangsefni Listir, maður og samfélag 

Þrep  3 

Einingafjöldi 5 

Lýsing 

Áfanginn er kynning á listum og menningu í samtímanum með skapandi verkefnum, 

fyrirlestrum og ýmsum uppákomum. Markmiðið er að nemendur fái að kynnast fjölbreytni í 

listsköpun og læri að njóta lista- og menningarviðburða. Farið er í heimsóknir á sýningar og 

söfn og fyrirlesarar fengnir í heimsókn. Söfn og sýningar eru notuð í þeim tilgangi að læra á 

virkan hátt, auka meðvitund um menningararf og mikilvægi skapandi hugsunar. Leitast er við 

að kynna allar listgreinar með ýmsum hætti og í tengslum við þær listrænu uppákomur sem 

eru í gangi hverju sinni í samfélaginu. Nemendur öðlast reynslu við að vinna með ólík form 

sköpunar og tjáningar svo sem í gegnum myndlist, leiklist, tónlist og dans. Skoðuð eru gildi 

upplifunar og fagurfræði með það að leiðarljósi að efla sjálfsstyrk nemenda, félagsfærni og 

sköpunarmátt. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur taki ábyrgð á því að 

skipuleggja vinnu sína.  

Forkröfur 

Þekking á listasögu (LIST2LI05), heimspeki og sköpun (HEIM2SK05)ásamt listum og 

menningu (MENN2LM05).  

Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  
 að skipuleggja einstök verkefni þar sem sótt er í margskonar listform og samþættingu 
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 listum og menningu samtímans 

 staðsetningu og hlutverki lista- og menningarsetrum samfélagsins 

 mikilvægi allrar listsköpunar í samfélaginu 

 listrænum menningararfi í íslensku samfélagi 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  
 tjá sig á ólíkan hátt með sköpun í gegnum ýmsa miðla 

 njóta lista og skapandi starfs í margvíslegu formi 

 verða opnari og víðsýnni hvað varðar menningu og listir í samfélaginu 

Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að:  
 horfa á sköpun, myndlist og hönnun með opnum huga  

 skipuleggja einstök verkefni þar sem sótt er í margs konar listform og samþættingu  

 vera læs á menningu samtímans og þá möguleika sem í boði eru  

 tileinka sér færni til að skynja, greina og meta list út frá eigin forsendum og annarra  

 vera þátttakandi í listrænum viðburðum  

 að tjá sig á fjölbreyttan hátt um listir og menningu  

 takast á við ný verkefni og breyta hugmynd í afurð  

Námsmat 

Í áfanganum er viðhaft símat alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar. Námið byggist á 

virkri þátttöku og skiptist í nokkur stór verkefni og hluti námsins felst í að upplifa og taka þátt 

í listviðburðum og vettvangsferðum þeim tengdum. Regluleg endurgjöf er frá kennara á 

vinnuframlagi nemenda og verkefnaskil.  

 

Leiklist 
Titill  Túlkun og textagreining 

Skammstöfun LEIK2TT05 

Viðfangsefni hugtök, textagreining, túlkun, ímyndunarafl 

Þrep  2 

Einingafjöldi 5 

Lýsing 

Í áfanganum er farið í helstu hugtök innan leikhúsfræðanna. Nemendur kynnast 

grunnverkfærum (body and mind) leikarans við túlkun og áhersla er lögð á mikilvægi 

ímyndunaraflsins við persónusköpun. Nemendur gera æfingar er tengjast vinnu leikarans með 

ímyndundaraflið til að leysa hin ýmsu verkefni. Þeir rannsaka hvað þarf til að gera orð á blaði 

leikbær ásamt því hvernig unnið er með textagreiningu (prosework). Einræðan (monolog) er 

sérstaklega tekin fyrir þar sem nemendur hlusta á þekktar ræður sögunnar, greina (analyzing) 

þær og endurflytja. Nemendur fá tækifæri til að takast sjálfir á við verkefnin með beinni 

þátttöku sem og að fylgjast með samnemendum kljást við verkefnin. Nemendum er ætlað að 

skila inn greinargerðum um tiltekin þemu sem tekin eru fyrir hverju sinni ásamt því að 

undirbúa verklegar æfingar, sjálfstætt eða með öðrum, sem flutt eru í tímum. Töfrar 

leikhússins. Farið verður í heimsókn í leikhúsin og fá nemendur að kynnast ólíkum störfum 

innan þess. Einnig verður haldin samlestur í tíma, á verki sem sýnt er í leikhúsinu það 

leikárið, þar sem nemendur fá að spreyta sig og að samlestri loknum verður farin hópferð í 

leikhús á þá sýningu. Mikil áhersla er lögð á virkni nemenda og þátttöku í kennslustundum.  

Forkröfur 
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Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  
 helstu hugtökum leikhúsfræðanna 

 ólíkum nálgunum á listformið 

 ákveðnum þáttum við textagreiningu 

 mikilvægi leiklistar í menningarlegu samhengi 

 möguleikum leiklistar 

 mikilvægi hlustunar við sköpun 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  
 takast á við fyrstu skref leikarans við persónusköpun 

 skapa leikbærar kringumstæður 

 túlka texta og greina 

 nota hugtök leikhúsfræðanna við réttar aðstæður 

 koma nokkurn veginn óheftur fram fyrir öðrum 

 tjá sig um leikhús og leikverk 

Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að:  
 fjalla um leiklist  

 setja fram röksemdir fyrir skoðunum sínum í tengslum við leikhús og nota til þess 

viðeigandi hugtök  

 beita gagnrýnni hugsun á listformið  

 gera sér grein fyrir tilgangi og mikilvægi leiklistar  

 nýta leiklist í eigin framkomu  

 gera sér grein fyrir samfélagslegu hlutverki leiklistar  

 efla eigin sjálfsmynd og trú á eigin getu  

Námsmat 

Byggir á ástundun nemenda og virkni í tímum sem og verkefnum sem unnin eru yfir önnina.  

 

Aðferðafræði leikarans 
Skammstöfun LEIK3AF05 

Námsgrein leiklist 

Viðfangsefni Kerfið, aðferðafræði, samtalið, sviðsvinna 

Þrep  3 

Einingafjöldi 5 

 

Lýsing 

Þessi áfangi er framhaldsáfangi í leiklist. Í áfanganum er farið dýpra í túlkun og 

persónusköpun þar sem áhersla er á mikilvægi samtalsins (dialog). Aðal kennslugagn þessa 

áfanga er „Kerfi hinna líkamlegu gerða“. Þar er eingöngu stuðst við„Kerfið“ sem byggt er í 

grunninn á kenningum rússneska leikarans og leikhússtjórans Konstantin Sergeyevich 

Stanislavsky. Aðferðafræði “Kerfisins” verður svo notuð til að greina leikverk og senur í 

tímum. Nemendur fara í heimsóknir í leikhús, kynna sér ýmsa sviðsvinnu (scenework) sem 

þar fer fram auk þess að vera viðstaddir eina til tvær leikhússýningar. Í tengslum við þessar 

heimsóknir vinna nemendur fjölbreytt verkefni. Síðari hluti áfangans fer í kynningu á ýmsu 

listnámi hérlendis sem og erlendis, leikprufum og farið er í gegnum umsóknarferli um 
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leikhúsnám. Einstaklingar úr atvinnulífinu, þ.e.a.s. fólk sem starfar innan leiklistar, á ólíkum 

sviðum, eru fengnir í heimsókn og segja frá störfum sínum og bakgrunni (Spurt og svarað). Í 

áfanganum vinna nemendur safnmöppu (portfolio) þar sem þeir safna ýmsum úrklippum, 

myndum og textum sem endurspegla skilning þeirra á viðfangsefnum námskeiðisins. Stórt 

lokaverkefni er í áfanganum þar sem nemendur nota þá þekkingu og leikni sem þeir hafa 

öðlast í áfanganum.  

Forkröfur 

LEIK2TT05  

Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 aðferðafræði Konstantin Sergeyevich Stanislavsky innan leiklistar 

 mikilvægi samtalsins í leiklist 

 fjölbreyttri senuvinnu leikhússins 

 nokkrum íslenskum leikhúsverkum 

 umsóknarferli um listnám hérlendis og erlendis 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 greina leikverk út frá orðaforða ”Kerfis hinna líkamlegu gerða” 

 fara með samtöl á faglegan hátt 

 tjá sig um senuvinnu leikhúss 

 koma óþvingað frammi fyrir öðrum 

 tengja andardrátt yfir í hugsun 

 safna saman hugmyndum sínum í þar til gerða safnmöppu 

 sækja um listnám á háskólastigi 

Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að:  

 njóta leiklistar sem áhorfandi  

 tjá sig um leiklist  

 greina og túlka mismunandi leikverk og ræður  

 nota orðfæri ”Kerfisins”  

 standa frammi fyrir öðrum og tjá sig óhikað  

 hafa tileinkað sér góða og örugga framkomu  

 vinna að skapandi verkefnum innan leiklistar og víðar  

 ná tengingu við eigið ímyndunarafl  

 tjá skoðanir sínar á skýran og gagnrýninn hátt varðandi leikhús og fleira  

 nota virka hlustun við sköpun  

 greina tækifæri í umhverfinu til sköpunar  

 búa yfir siðferðilegri ábyrgð varðandi skapandi störf  

 afla sér áframhaldandi menntunar innan lista hérlendis sem og erlendis  

Námsmat 

Byggir á ástundun nemenda og virkni í tímum sem og verkefnum sem unnin eru í áfanganum. 

Stórt lokaverkefni ásamt safnmöppu vegur þar þungt  

Skólar  
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Leiðbeiningar 

Þetta er annar af tveimur áföngum í leiklist.  

 

Lokaverkefni 
Titill  Listasmiðjan 

Skammstöfun LOKA3LS05 

Viðfangsefni Listasmiðja, lokaverkefni, sköpunarkraftur, virkni 

Þrep  3 

Einingafjöldi 5 

 

Lýsing 

Áfanginn er unninn á síðasta námsári. Nemandi velur sér viðfangsefni og skipuleggur í 

samráði við leiðbeinanda. Hægt er að útfæra verkefnin á ýmsan hátt, s.s. í formi myndverks, 

gjörnings, leikþáttar, sýningar. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð og skapandi vinnubrögð. 

Nemendur setja sér markmið og bera ábyrgð á því að skipuleggja vinnu sína. Gert er ráð fyrir 

að nemandi velji efni tengt sínu sviði . Afrakstur allra lokaverkefna er kynnt í málstofu í lok 

annar sem er opin fyrir nærsamfélagið. Áfanginn gefur möguleika á þverfaglegu samstarfi. 

Miðað er við að nemendur vinni lokaáfangann sem einstaklingsverkefni þótt þeir geti óskað 

eftir að gera það tveir og tveir saman. Hafi nemendur hug á að vinna í fjölmennari hópum þarf 

að rökstyðja það sérstaklega og lýsa fyrirfram hlutverki og vinnuframlagi hvers og eins. Með 

áfanganum er lögð áhersla á að virkja sköpunarkraft nemenda og skapa námsvettvang þar sem 

tækifæri gefst fyrir nemendur til að taka frumkvæði og ábyrgð. Með áfanga sem þessum verða 

nemendur sjálfstæðari, virkari og þar með ábyrgari einstaklingar. 

Forkröfur 

Forkröfur að nemandi hafi lokið a.m.k. 10 einingum í listgreinum, hafi þekkingu á listasögu 

ásamt menningarfræði þar sem fjallað er um þátt lista í menningarlegu samhengi.  

Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 mikilvægi gagnrýnnar og skapandi lausnarhugsunar 

 hugsunarferlinu frá hugmynd til listrænnar sköpunar 

 eigin sköpunarkrafti 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 tjá sig á skýran, ábyrgan og gagnrýninn hátt 

 skapa og þróa verk út frá gefnum forsendum, frá frumhugmynd til endanlegrar afurðar 

í leikverki, prótótýpu eða listaverki 

 skipuleggja verkefni með ábyrgum og sjálfstæðum hætti 

 sýna frumkvæði og skapandi nálgun 

Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að:  

 þróa hugmyndir og sýna sjálfstæði, áræðni og innsæi við útfærslu þeirra og túlkun  

 greina, tjá sig um og meta eigin verkefni og annarra af þekkingu, víðsýni og virðingu  

 standa að sýningu/viðburði og miðla þar verkefnum sínum  

 sýna ábyrgð og frumkvæði og beita gagnrýnni hugsun  
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 taka þátt í umræðum og koma skoðunum sínum og hugsunum á framfæri með 

fjölbreyttum aðferðum  

 miðla eigin hugmyndum og skoðunum  

Námsmat 

Námsmat byggir á ástundun nemenda og virkni í tímum sem og lokaverkefni í áfanganum 

sem er frá hugmynd til afurðar . Nemendur skila af sér skýrslu sem inniheldur ferli vinnunnar  

 

 


