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Útdráttur 

Nýjar námskrár eru samdar og innleiddar reglulega á Íslandi. Margt hefur áhrif á 

innleiðingu þeirra í skólastarfi. Árið 2013 gaf Mennta- og menningarmálaráðuneytið út 

nýja Aðalnámskrá fyrir grunnskóla þar sem kynnt voru ýmis nýmæli. Breyttar áherslur í 

aðalnámskrá grunnskólanna og viðhorf myndlistakennara til hennar voru megin 

rannsóknarefni þessarar rannsóknar. Gagna var aflað með tvennum hætti. Annars vegar var 

gildandi aðalnámskrá textagreind til að greina helstu nýmæli sem þar eru að finna svo og 

einkenni þeirra og hugmyndafræði sem að baki þeirra liggur. Hins vegar voru tekin viðtöl 

við fjóra starfandi myndmenntakennara um viðhorf og skilning þeirra á þessum nýmælum 

og hvernig þeim hefur tekist til að innleiða þau í kennslu. Meginniðurstöður 

rannsóknarinar eru að nýmæli í nýrri námskrá eru grunnþættir menntunar, hæfniviðmið, 

lykilhæfni og matsviðmið. Þessir fjórir þættir gera ýmisar kröfur um breytta kennsluhætti 

og skólastarf. Niðurstöður sýna jafnframt að þeir myndmenntakennarar sem tóku þátt í 

rannsókninni eru nokkuð sáttir við námskránna þó þeir hefðu misgóðan skilning á 

lykilhugtökum sem þar eru kynnt. Hugmyndir námskrár féllu misvel að starfskenningum 

kennara en eiga sér góðan hljómgrunn innan greinarinnar myndlistar. Helsta áskorun 

námskrár er breytt áhersla í námsmati og er það sá þáttur sem kennurum finnst erfiðast að 

glíma við.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

New national curricula are developed and introduced regularly in Iceland. Many factors 

affect the success of their implementation in schools. In 2013, the Ministry of Education 

began implementation of the National Curriculum for primary schools (grades one through 

ten) introducing several new provisions. This restructuring of the National Curriculum for 

primary school education and the visual art teachers’ reaction to it was the main objective 

in this study. Data for the study were collected by analyzing the current national 

curriculum text to identify key innovations therein, and by conducting interviews with four 

art teachers. Their attitudes towards and understanding of these innovations were analyzed 

as well as how they have been able to incorporate the changes into their teaching. The 

analysis revealed four new provisions in the curriculum, which are: the fundamental pillars 

of learning, learning outcomes, core competencies, and assessment criteria. These four 

provisions demand change in teaching methods and school culture. Results of the study 

also show that the visual arts teachers who participated in the study are quite satisfied with 

the national curriculum, though there is some misunderstanding of the curriculum’s key 

concepts. The new curriculum may necessitate a change in or restructuring of professional 

theories for some teachers, while others find that the new provisions actually suit their 

previous practices. The main challenge of this curriculum change is the focus on 

assessment; it is the innovation that teachers find most difficult to implement. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 eininga lokaverkefni til MA gráðu í listkennslufræðum. 

Leiðbeinandinn minn var Guðrún Geirsdóttir og færi ég henni bestu þakkir fyrir 

stuðninginn og góðar ábendingar.  

Ég vil einnig þakka þeim myndlistakennurum sem veittu viðtöl og ómetanlega aðstoð við 

gerð þessara ritgerðar. Margir fá þakkir fyrir stuðning og lestur á meðan á ferlinu stóð. 

Ásdís Ásbergsdóttir fær sérstakar þakkir fyrir yfirlestur. 

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir skilning, stuðning og þolinmæði svo ekki séu nefndar 

þær fjölmörgu ábendingar og sú gagnrýni sem ég fékk og gat nýtt mér. 
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Inngangur  

Námskrár og hvernig þær leiða kennslu hafa lengi vakið áhuga minn. Ég lærði 

kennslufræði myndlistar við University of Minnesota og útskrifaðist þaðan 1988. Ég var 

svo heppin að vera í deild hjá kennara sem heitir Margret DiBlasio. Hún var í beinu 

samstarfi við Getty stofnunina í Kaliforniu um gerð námskrár (e.curriculum) fyrir 

myndlistakennslu. Hún og maður hennar skrifuðu námskrá sem notuð var í skólaumdæmi 

Minneapolis. Fræðin sem þau notuðu hétu fagmiðuð listkennsla (e. Discipline Based Art 

Education eða DBAE) (DiBlasio, 1987). Við nemendur kynntumst þessari námskrá mjög 

vel og menntastefnan hafði áhrif á öll viðfangsefni í náminu. Fagmiðuð listkennsla er 

byggð á þeim forsendum að myndmennt sé faggrein (e. discipline) og jafn mikilvæg og 

aðrar greinar t.d. stærðfræði. Áhersla var lögð á að innan fagsins væri þekking sem vert 

væri að kenna og tryggja að nemendur kynntust öllum þáttum myndlistar. Á svið myndlista 

féllu fjórir flokkar; í fyrsta lagi að búa til og kynnast efnum og aðferðum, í öðru lagi lista- 

og menningarsaga, í þriðja lagi fagurfræði og heimspekileg umræða um listir, og síðast en 

ekki síst, gagnrýni. Öll verkefni sem búin voru til á þessum tíma þurftu að innihalda þessa 

fjóra þætti. Vægi þeirra gat verið mismunandi en sá sem bjó til verkefni eða námsefni varð 

að vera meðvitaður um þá alla. Þessi hugsunarháttur stýrir enn í dag hvernig ég kenni. Ég 

kynni aldrei myndlistaverkefni öðruvísi en að tryggja að það sé byggt á verkum einhvers 

listamans og að bæði fagurfræðileg og gagnrýnin umræða fari fram meðal nemenda. 

Ég var nýbyrjuð í kennslu þegar drög að Aðalnámskrá grunnskólanna (1988) voru 

kynnt á haustþingi á Vesturlandi. Kennarar voru beðnir um að lesa drögin yfir og gera 

athugasemdir. Margir voru ósáttir við hversu ítarleg námskráin var. Áratug síðar kom 

næsta aðalnámskrá (1998) út og þá urðu kennarar enn óöruggari því þá þurftu þeir að læra 

að búa til markmið með kennslunni. Þessar breytingar tóku tíma en í heildina má segja að 

þessar aðalnámskrár hafi bætt mína eigin kennslu og líklega hafi nemendur mínir notið 

góðs af. Nú er komin enn ein Aðalnámskrá (2011/2013) sem boðar róttækar breytingar sem 

kennarinn þarf að takast á við.  

Það er áhugavert að vera í starfi þegar námskrár eru innleiddar. Nú hef ég reynslu 

af þremur. Við gerð nýjustu námskrárinnar var farin ný leið við gerð kaflanna í list- og 

verkgreinum. Öllum sem kenndu list- og verkgreinar var boðið að koma í Listaháskólann 

einn eftirmiðdag og velta fyrir sér hvað þeim fyndist þurfa að koma fram í námskrá 
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(16.1.2012). Dagskráin hófst á fyrirlestri Guðrúnar Geirsdóttur þar sem hún útskýrði hvað 

hæfniviðmið væru og hvað það væri sem gerði þau frábrugðin markmiðssetningum. Margir 

áttu erfitt með að skilgreina hugtakið en umræðan var góð. Kennurum var skipt í hópa eftir 

faggrein og þeir beðnir um að kortleggja þá hæfni sem hver grein ætti að rækta með 

nemendum. Þessar hugmyndir voru síðan notaðar sem grunnur að hæfniviðmiðum í öllum 

list- og verkgreinunum. Þannig fengu kennarar tækifæri til að hafa áhrif á undirbúning og 

gerð námskrárinnar..  

Með því að kafa ofan í fræðin og skoða hvað er nýtt í gildandi námskrá þá er 

mögulegt að koma með tillögur sem hjálpa kennurum að kenna eftir aðalnámskra 

grunnskólanna. Það sem heillar mig við nýju námskrána eru þær kröfur sem gerðar eru til 

kennara um að gera eitthvað sem mörg okkar hafa hugsanlega verið að gera í langan tíma. 

Starfendarannsókn sem ég vann í mínu námi er kveikja að því að skoða hvað gerist þegar 

hæfniviðmið sjónlista eru flokkuð eftir kerfi fagmiðaðrar myndlistakennslu. Niðurstaðan 

var sú að ég gat auðveldlega fellt hæfniviðmið námskráar í þrjá flokka með fjórum 

viðmiðum í hverjum.  

Í þessari rannsókn langaði mig að skoða til hlítar og greina þau nýmæli sem er að 

finna í aðalnámskrá grunnskólanna 2013 og jafnframt að kanna hvernig 

myndmenntakennarum gengur að vinna og kenna í samræmi við hana. 

Ritgerðinni er skipt í fimm kafla. Í fyrsta kafla er gerð grein fyrir fræðunum sem 

tilheyra námskrám, innleiðingu og áhrifum kennara. Í öðrum kafla er aðferðafræðinni lýst, 

annars vegar er námskráin greind og hins vegar eru starfandi myndmenntakennarar spurðir 

út í vinnu þeirra með namskránna. Í þriðja kaflanum eru niðurstöður rannsóknar kynntar og 

svo í fjórða kaflanum umræður um tengingar niðurstaðna og fræðanna. Ritgerðinni lýkur 

með lokaorðum. 
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1. Námskráin og hlutverk hennar í íslensku skólastarfi 

Í þessum kafla verður rætt um hvað námskrá er og hvert er hlutverk hennar. Hér verður 

einnig rætt um innleiðingaferli námskráar almennt.Þar sem kennarar eru grundvallarstoðir í 

skólastarfi og innleiðingu námskráa verður fjallað ítarlega um hlutverk þeirra, fagauð og 

sjálfsmynd. 

 

1.1. Námskrá; hlutverk og vægi   

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er námskrá. Eins og kemur skýrt fram í almenna hluta í 

Aðalnámskrá grunnskólanna frá 2011 hefur hún mörgum hlutverkum að gegna í íslensku 

skólastarfi (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2011). Hún birtir menntastefnu 

stjórnavalda, þar sem fram kemur hvað þarf að kenna, hvaða þekking þarf að vera í boði og 

hvaða kröfur eru gerðar til námsins hverju sinni. Hún tryggir að nemendur landsins fái nám 

sem samræmist gildandi lögum hverju sinni. Aðalnámsskráin er stjórntæki þeirra sem 

skipuleggja og annast fræðslu barna og ungmenna á Íslandi. Hún tryggir að nemendur fái 

samræmda og samhæfða skólagöngu. Hún markar ramma sem allir starfsmenn sem annast 

fræðslu í skólum fara eftir. Hver skóli útbýr eigin skólanámskrá þar sem sérkenni og 

sérstaða hans er útskýrð en með hliðsjón af aðalnámskrá grunnskólanna. Síðast en ekki síst 

gefur hún foreldrum og börnum skýra sýn á gæðakerfi og viðmið skólakerfisins (Mennta- 

og menningamálaráðuneyti, 2011).  

Í afmælisriti tileinkuðu Mathíasi Jónassyni skrifar Andri Ísaksson (1983) um 

námskrárgerð og námskrárfræði. Þar lýsir hann námskrá (e. curriculum) sem: ,,Áætlun eða 

leiðarvísir um hvað skuli gert (lært, kennt) í skólum“ (Andri Ísaksson, 1983:25). Þegar 

leitað er í orðabók Menningasjóðs frá 1979 þá finnst orðið námskrá ekki (1979). En í 

orðabók Menningasjóðs frá 2002 er orðinu lýst sem ,,áætlun um efni og skiplag náms.” 

(2002). Orðið námskrá (e. curriculum) kemur úr latínu og þýðir kapphlaup eða leiðin sem 

farnar eru í kapphlaupi (e. a race or the course of a race). Fyrsti skólinn sem notaði þetta 

hugtak til að útskýra hvað þeir væru að gera í menntun nemenda sinna var í París 1576, 

næst í Hollandi 1582 og svo birtist hugtakið í breskum háskólum um 1633 og á 19. öld var 

þetta aðal hugtakið sem notað var um hvað skólar gerðu (Curriculum, 2016). Í dag er þetta 

alþjóðlegt heiti yfir námskrár en getur verið túlkað og skilgreint á mismunandi hátt. 
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Kelly (2005) segir hugtakið námskrá vera erfitt viðureignar. Það er hægt að túlka 

það á svo marga vegu. Ein skilgreining námskrár er opinbert rit sem stýrir kennslu í 

skólum. Hér á Íslandi þekkjum við þessháttar námskrá mjög vel. Ekki eru öll lönd með 

miðlæga námskrá sem stýrir öllu skólastarfi í landinu (e. national curriculum). Námskrár 

geta verið sniðnar með einstakar faggreinar í huga (Eisner, 2002; 2005) og þá getur þetta 

verið námskrá eins og þær sem voru í anda fagmiðaðarar myndlistakennslu. DiBlasio 

hjónin bjuggu til námskrár fagmiðaðrar myndlistakennlsu hétu smART og voru seldar til 

skóla í Bandaríkjunum meðal annars til að leysa vandann sem var að myndast þar sem 

vantaði myndlistakennara og umsjónakennarar sinntu greininni með sínum bekk (DiBlasio, 

1987).  

Tafla 1. er sett fram til þess að einfalda umræðuna um mismunandi birtingarform 

námskráa: 

Tafla 1. Birtingarform námskráa. 

Námskrárform Frá hverjum Birtingarmynd 

Formleg námskrá Þeim sem ráða Leiðbeinandi rit 

Óformleg námskrá Skólasamfélag Athöfnum í skólaumhverfi 

Núll námskrá Skólasamfélag Í því sem er ekki kennt 

Kennd námskrá Þeim sem ráða og skólasamfélag Í því sem er kennt og 

athöfnum í skólaumhverfi 

Lærð eða numin 

námskrá 

Kennurum í formi hegðun og því sem 

nemendur sýna að þeir hafi lært 

Hvað og hvernig nemendur 

læra það sem kemur fram í 

námskrá 

Opinber námskrá á í eðli sínu að stjórna starfi kennara og nemenda. Þegar verið er að ræða 

um námskrána sem Mennta- og menningarmálaráðuneyti gefur út þá er verið að fjalla um 

formlega eða birta námskrá (e. formal curriculum, total curriculum eða explicit curriculum) 

(Eisner, 1979; Kelly, 2005), sem er sú sem yfirvöld senda frá sér og á að stýra faglegu 

starfi skólanna. Í öllum skólum finnst einnig óformleg- eða dulin námskrá (e. informal 

curriculum, hidden curriculum eða implicit curriculum) (Eisner, 1979; Kelly, 2005). Sú 

námskrá er hvergi birt en einhvern veginn verða þeir sem eru í skólanum, bæði kennarar, 

nemendur og annað starfsfólk annað hvort sammála um eða ómeðvitað sammála um stöðu 

hennar og hefur hún afgerandi áhrif á andrúmsloft og menningu skólans. Meðal annars 

birtist sú námskrá í því sem gerist ekki í kennslustofunni eins og til dæmis í 
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tómstundastarfi, íþróttum og öðru sem nemendur læra einnig af. Dulda námskráin getur t.d. 

stýrt því hvernig nemendur læra um hlutverk sitt í hópi byggt á forsendum kyns eða 

bakgrunns (Eisner, 2002; Kelly, 2005 ). Það að eitthvað eigi sér sess í námskránni er ekki 

endilega trygging fyrir því að kennurum takist að fá nemendur til að tileinka sér 

námsþáttinn. Menning skólans, samfélagið, áhugasvið eða starfskenning kennara og margt 

annað hefur áhrif á hvað tilheyrir hinni kenndu (e. enacted) námskrá og einnig því sem 

nemendur læra  í raun sem tilheyra hinni numdu (e. experienced) námskrá (Marsh og 

Willis, 2007).  

Eisner nefnir einnig núll námskrána (e. null curriculum) sem er ekki síður mikilvæg 

fyrir þá sem eru að meta hvort námskrá er nothæf eða virk. Núll námskráin er hvorki 

opinber né birt en inniheldur allt sem er ekki kennt í skólanum. Að skoða það sem er ekki 

kennt gefur sýn á áherslur skólans. Eisner spyr af hverju skólar, bæði grunnskólar og 

framhaldsskólar leggja áherslu á nánast sömu greinarnar; þar telur hann upp meðal annars 

móðurmál og stærðfræði. Þar sem Eisner hefur sterkan bakgrunn í listum tekur hann þar 

dæmi um að ef listir eru ekki kenndar í skólum þá hefur það áhrif á skólabrag og menningu 

skólans. Hann veltir einnig fyrir sér hvort ekki sé hægt að kenna margt af því sem 

nemendur eru að læra í stærðfræði og sögu í hagfræði og listasögu svo að þeir kynnist 

slíkri þekkingu í víðara samhengi (Eisner, 1979; 2002). 

Hlutverk námskráa er því afar víðtækt og verða þeir sem hanna og innleiða þær að 

vera meðvitaðir um það umhverfi og samfélag þar sem á að nota þær. Innleiðingaferlið er 

jafn mikilvægt og ritið sjálft. 

 

1.2. Innleiðing námskráa 

Elliot Eisner segir að ein ástæða fyrir því að innleiðing breytinga í skólakerfi gangi bæði 

illa og treglega er að kennarar og stofnanirnar sjálfar eru í eðli sínu mjög íhaldssamar 

(2002). Hann lýsir einnig því hvernig flestir móta sér mynd af skólastarfi og starfi kennara 

á unga aldri, það hafa allir verið í skóla, þeir vita hvernig skólastarf á að fara fram og 

hvernig kennarar eiga að vera og hvernið þeir eiga ekki að vera. Skólaþróun tekur þar af 

leiðandi langan tíma til að festast ef það er ekki þeim mun meiri sátt um breytingarnar.  

Sagan segir að þegar eitthvað stórt gerist í heiminum getur það leitt til breytinga í 

skólastarfi. Eisner (2002) og Fullan (2016) benda t.d. á það sem gerðist í bandarískum 

skólum og víða í heiminum eftir að Rússar sendu upp Spútnik geimflaugina árið 1957. 



 

 
11 

Þjóðin sammæltist um það að eitthvað þyrfti að gera til að tryggja að nemendur þeirra yrðu 

samkeppnisfærir. Ráðist var í öflugt breytingastarf sem reyndar skilaði ekki tilætluðum 

árangri en þróun átti sér engu að síður stað og það hjálpaði (Fullan, A. 2016). Þó að PÍSA 

könnunin sé ekki alveg eins afgerandi atburður og tunglferðin Spútnik þá virðist hún hafa 

stýrandi áhrif til breytinga (Hargreaves og Fullan, 2012). Mikill áhugi er á 

kennsluaðferðum þeirra þjóða sem skora hátt í þessum könnunum og oftast þrjár nefndar, 

það eru Finnland, Kórea og Singapúr. PÍSA kannanir eru ólíkar íslenskum samræmdum 

prófum þar sem nemendur fá ekki að vita niðurstöðuna. Það þýðir að hvatinn til að standa 

sig getur verið minni. Það sem er að gerast í heiminum hefur órjúfanleg áhrif á námskrár 

og þar er hægt að benda á menntastefnu UNESCO (2014) sem hefur óneitanlega haft mikil 

áhrif á nýjustu námskrár Íslands. 

Námskrár eru pólitísk tæki og áherslubreytingar í samfélaginu hafa áhrif á þær 

hverju sinni. Hver menntamálaráðherra hefur áhrif á túlkunina og getur flokkur hans haft 

mikil áhrif á áherslur og forsendur í starfsemi grunnskólanna. Þegar nýr 

menntamálaráðherra tekur til starfa er líklegt að hann grandskoði gildandi námskrá og boði 

til breytinga. Það er ekki gefið að hann láti gera nýja námskrá en hún er endurskoðuð; það 

sést á því að námskrár eru endurútgefnar með undirskrift nýs ráðherra. Breytingarnar geta 

verið smávægilegar eins og í námskrá 1999 sem var endurskoðuð 2007 

(Menntamálaráðuneyti, 1999, 2007). Þar skrifar Þorgerður Katrín, þáverandi 

menntamálaráðherra,  undir og þegar að er gáð eru breytingarnar margar hverjar aðallega 

orðalagsbreytingar eins og sést í myndmenntahlutanum þar sem greinin heitir myndmennt í 

stað myndlist í fyrri útgáfu þegar Björn Bjarnason menntamálaráðherra skrifaði undir. 

Illugi Gunnarsson lét útbúa Hvítbók sem fjallar um umbætur í menntun. Þar er að finna 

áherslur á læsi og umræður um brottfall nemenda úr framhaldsskólum meðal annars. Slík 

stefnumörkun endurspeglast í nýjum námskrám (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2014).  

Innleiðing námskráa er flókið ferli og háð mörgum þáttum. Þeir sem boða 

breytingar, fyrir Íslands hönd, Mennta- og menningamálaráðuneytið, þurfa að skilja vel 

hvernig menningu skóla er háttað. Þeir þurfa að vera meðvitaðir um hverja þeir biðja um 

að innleiða nýjungar og hvernig hægt er að gera þær að órjúfanlegum hluta af heild 

(Fullan, 2016). Menntamálaráðurneytið hefur látið gera vefsíðu þar sem bæði fagfólk og 

aðrir geta sótt upplýsingar um nýju námskrárnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2010).  
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Það eru margir þættir sem hafa áhrif á farsæla innleiðingu námskrár. Á vef Mennta- 

og menningamálaráðuneytis er að finna lista yfir það sem ráðuneytið telur þurfa að leggja 

áherslu á. Helstu verkefnin koma fram hér að neðan:  

a. Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara þvert á skólastig 

b. Starfsþróunarvefur kennara 

c. Upplýsingar og vinnuvefur fyrir skólasamfélag– http://namskra.is/ 

d. Þemahefti fyrir kennara 

e. Innleiðing grunnþátta 

f. Málþing um námsmat þvert á skólastig í ágúst 2013 

g. Skipulag, gerð og birting gæðamatskerfis 

h. Eftirlit og mat með innleiðingu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013) 

 

Þættirnir sem taldir eru upp á vef Mennta- og menningarmálaráðuneytis eru þeir 

sömu sem nefndir í bók Fullan (2016), um breytingar í menntakerfum. Fullan lýsir því 

hvernig það hjálpar til við breytingar að þeir sem stýra breytingum (e. drivers) séu 

þátttakendur eða að minnsta kosti skilji hvað þeir sem þurfa að innleiða breytingarnar eru 

að fara í gegnum. Hvaða bjargir eru til handa þeim sem innleiða breytingarnar. Hérlendis 

voru þemahefti gefin út fyrir hvern og einn grunnþátt menntunar, þetta voru metnaðarfull 

hefti sem útskýra hvert viðfangsefni í þaula(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið lét útbúa vefsvæði árið 2010 til að aðstoða 

stjórnendur og kennara við innleiðinguna. Vefsvæðið átti að vera metnaðarfullt og var 

mikil vinna lögð í framhaldsskólahlutann en þegar kemur að leikskólum og grunnskólum 

er lítið að finna. Þar er bent á þemaheftinn um grunnþætti og tengill á námskránna í 

vefútgáfu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010). Mat á ferlinu hefur ekki átt sér 

stað en samkvæmt sérfræðingi í menntamálaráðuneytinu lýkur innleiðingaferlinu formlega 

í vor og eftir það verður ráðist í mat á bæði innleiðingu og innihaldi námskráarinar (Íva 

Björnsdóttir, munnleg heimild, 29. apríl 2016). 

Fullan (2016) segir að foreldrar og forráðamenn hafi misgóðar forsendur til að 

skilja stórtækar breytingar í skólastarfi barnanna sinna. Margir hafi lítið sem ekkert 

samband við skólann og það samband getur verið mismunandi. Margir eru þó virkir í 

http://namskra.is/


 

 
13 

foreldrafélögum og skólaráðum. Hagsmunafélag foreldra, Heimili og skóli hefur verið 

virkt í að styðja innleiðingu aðalnámskrárinnar og hefur haldið fjölda kynninga til þess að 

aðstoða foreldra og forráðamenn við að átta sig á áherslubreytingum (Heimili og skóli, 

2015). Til þess að fræða foreldra og einfalda þeirra skilning á námskránni gaf Heimili og 

skóli út ítarlegt rit sem útskýrir almennt hvað námskrá er. Þar er útskýrt það sem talið er 

nýtt í námskránni og settar fram lykilspurningar sem hvert foreldri getur spurt innan síns 

skóla. Í ritinu eru tenglar við gildandi lög um grunnskóla og þær útgáfur sem koma málinu 

við. Með þessu framtaki gerir Heimili og skóli fleiri foreldrum kleift að vera meðvitaðir og 

upplýstir um þær breytingar í skólastarfi barna sinna sem námskráin boðar (Heimili og 

skóli, 2015). 

 

1.2.1. Innleiðingarferli í öðrum löndum 

Fullan (2016) lýsir leiðum sem hafa verið farnar við innleiðingu námskrár eða skólaþróun í 

Bandaríkunum, Kanada og Englandi. Hann nefnir þrjár leiðir sem hafa verið nýttar. Í fyrsta 

lagi að greiða kennurum og stjórnendum fyrir námsframvindu, í öðru lagi refsikerfi sem 

yfirleitt bitnar á skólanum í heild sinni eða svæðaskrifstofum og í þriðja lagi heildstætt 

breytt viðhorf sem boðar í raun umbyltingu á því hvernig unnið var áður. Þegar gengið 

hefur verið í stórtækar breytingar í Bandaríkjunum hafa ýmsar leiðir verið farnar sem sýna 

að ráðamenn átta sig illa á hvernig menntun fer fram. Til eru fjölmörg dæmi um 

innleiðingu og skólaþróun sem farið hafa illa og er t.d. hægt að nefna „no child left behind“ 

stefnuna. Settir voru miklir peningar í að breyta námskrám og búa til samræmd próf sem 

eru m.a. nýtt til að ákvarða hvort skólar fái leyfi til að starfa áfram. Það hefur sýnt sig að sú 

leið að greiða kennurum fyrir „gæðakennslu“ eftir því hvernig nemendum gengur á 

samræmdum prófum hefur yfirleitt mjög slæm áhrif á skólastarfið (Fullan, 2016). Þessar 

þrjár leiðir hafa allar sína drifkrafta (e. driver). Fyrsta og önnur leiðin koma yfirleitt utan 

frá, það getur verið fræðslustjóri eða menntamálaráðuneyti sem kalla eftir breytingum, en 

þar sem getur verið lítil þekking á innleiðinga eða þróunarferli skóla er þetta sjaldan farsæl 

leið. Þriðju leiðinni er oftast stýrt innan frá, það geta verið skólastjórnendur eða 

kennararnir sjálfir sem taka að sér að hrinda áætlunum í framkvæmd og er sú aðferð talin 

árangursríkari (Fullan, 2016). Dæmi um áhugaverða innleiðingu í anda Fullan (2016) er 

nýlegt dæmi frá Ástalíu. 

Ástralía innleiddi nýja námskrá fyrir grunnskóla árið 2012. Sú innleiðing náði til 

alls landsins og var mjög víðtækt sammvinnuverkefni. Á síðu ACARA (e. Australian 
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Curriculum, Assessment and Reporting Authority) er að finna mynd af ferlinu sem var 

notað til að búa til námskrána og innleiðingu hennar. Það var mjög stórt verk að fá öll 

sveitarfélög í Ástalíu í lið og verður ekki fjallað um það hér. Í skýrslu um hönnun og 

innleiðingu námskrárinnar er auðvelt að átta sig á áherslum og hvaða hugsun lá á bakvið 

nánast öllum þáttum námskrárinnar. Í skýrslunni er ferlinu sem þeir sem mótuðu 

námskánna nýttu sér lýst. Meginþættir námskrárgerðinnar voru formun námskrár, ritun 

hennar, undirbúingur innleiðingar og svo stýring námskrár, mat og endurskoðun (ACARA, 

2012). 

Mótun og ritun námskrárinnar fór fram á árunum 2008-2012. Hægt er að sjá þær 

bjargir sem voru í boði í tilboði til kennara um hvernig þeir gætu undirbúið sig fyrir þessa 

innleiðingu. Haldin voru námskeið sem kennarar gátu sótt um að sækja. Þessi námskeið 

voru í heild sinni metin sem 36 stunda námskeið. Kennarar gátu fengið þau metin annað 

hvort sem endurmenntun sem leiddi til aukinna réttinda, sem háskólaeiningar við háskóla 

eða í formi vottorðs sem sannaði að kennarinn hefði lokið námskeiðinu. Kennarar fengu 

stuðning frá skólum sínum til að sækja námskeiðin. Námskeiðin voru skólunum að 

kostnaðarlausu, þeir fengu styrk fyrir hvern kennara sem lauk námskeiðinu og allt að 500 

kennarar fengu einhvern fjárhagslegan styrk (aitsl, e.d.). 

Núna, árið 2016, er búið að innleiða námskrána og er komin reynsla á hana. 

Innleiðingin hófst 2012, og árið 2014 réði ástralski menntamálaráðherrann sérfræðinga til 

að fara yfir bæði innleiðingarferlið og hvernig innleiðingin tókst til. Þeir skoðuðu 

námskrána með tilliti til hvers su áhrifamikil (e. robustness) hún var, hversu mikið 

sjálfstæði (e. independence) hún sýndi og það jafnvægi (e. balance) sem fannst. Þeir voru í 

sambandi við skóla alls staðar í Ástralíu. Þetta var mjög víðtæk rannsókn, miklum og 

fjölbreyttum gögnum var safnað og þau greind. Útkoman er 287 síðna skýrsla um nánast 

allt sem hægt er að velta fyrir sér um gerð og innleiðingu aðalnámskrár. Fyrst skoðuðu þeir 

samhengið (e. context) þ.e.a.s. úttekt á skólakerfi og menntastefnu Ástralíu,  námskrár í 

öðrum löndum (e. international context) þar lögðu þeir lögðu áherslu á að skoða Bretland 

og Asíu og aðalnámskrár sem heppnuðust ekki. Í fyrsta kaflanum er greining á aðstæðum 

almennt í Ástralíu áður og lagalegan grunni námskrárgerðar. Næst skoðuðu þeir gögn (e. 

the evidence) um gerð og innleiðingu námskrárinnar, hvernig ástralskar námskrár hefðu 

verið og ættu að vera uppbyggðar, hvaða faggreinar ættu að fylgja og síðast enn ekki síst 

hvað þyrfti að hafa í huga þegar námskráin yrði endurskoðuð (Australian Goverment 

Department of Education, 2014). Við lestur um innleiðingaferlið í Ástralíu stendur upp úr 



 

 
15 

að menn voru meðvitaðir um að kennararnir þyrftu stuðning og að það þyrfti að gera upp 

ferlið og fylgja því eftir á framfaramiðaðan hátt. 

 

1.3. Áhrif kennara 

Rannsókn þessi beinir sjónum að því hvernig kennurum gengur að innleiða námskrána 

almennt en einnig þau nýmæli og kröfur sem eru að finna í nýrri námskrá. Þess vegna þótti 

eðlilegt að ræða um kennarann og fagmennsku. 

Skólastarf er háð kennurum og kröfu um að þeir séu starfi sínu vaxnir. Kennarar eru 

hluti af fagstétt með skyldur og réttindi sem fylgja, Trausta Þorsteinsonar skrifar,  

Megin röksemdin fyrir því að telja kennara til fagstétta er sú að kennarar 

þurfi að vera reiðubúnir til að takast á við síbreytilegar kröfur samfélagsins 

til skóla og menntunar og gegna leiðandi hlutverki við að skilgreina kröfur til 

góðra skóla og þar með til sín sjálfra sem fagmanna. Fagstéttarlegri stöðu 

fylgir ábyrgð og skyldur sem kennarar verða að axla ætli þeir sér að njóta 

virðingar. Fylgjendur þess að telja kennara til fagstétta álíta að sú staða sé 

skólakerfinu mikilvæg sökum gæða og eðlis kennslu í skólum og möguleika 

þjóðfélaga til að takast á við áhrif örra tæknibreytinga 

upplýsingasamfélagsins (Trausti Þorsteinsson, 2003:187). 

Það eru ekki litlar kröfur sem gerðar eru til kennara í dag. Þeir gegna mörgum hlutverkum; 

þeir kenna, stjórna, ala upp, veita ráðgjöf, sinna eigin símenntun, stunda rannsóknarvinnu, 

bæði á eigin starfi og á starfi nemenda, og tryggja að kennsla þeirra sé í stöðugri þróun 

(Hargreaves, A. og Fullan, M. 2012).  

Ólafur Proppe skrifaði um fagvitund kennara og allt sem þeir þurfa að hafa á 

höndum sér í grein 1992;  

Kennarar þurfa annars vegar að hafa í huga markmið sem beinast að samfé- 

laginu og „menningararfinum“ og hins vegar markmið sem höfða til 

nemandans sem einstaklings. Hlutverk þeirra er að skipuleggja skólastarfið 

þannig að nemendur læri að tengja saman viðfangsefnin og sjái tilgang í 

starfi sem fram fer í skólanum. Kennarar verða að kunna svo til verka að þeir 

geti kennt nemendum á ýmsum aldri, áhugasömum nemendum jafnt sem 

áhugalausum, og nemendum sem eru ólíkir að námsgetu og þroska. (Ólafur 

J. Proppé, 1992, bls. 227). 

Það sem gerir þessa tilvitnun áhugaverða er að nú 2016 er þetta sú sýn á fagmennsku 

kennara sem kemur fram í aðalnámskrá grunnskólanna. Þessi grein sýnir mikla framsýni 

og það að Ólafur var meðvitaður um hvert starfið stefndi.  



 

 
16 

Andy Hargreaves og Micheal Fullan (2012) kynna til sögunnar að eigin sögn 

róttæka hugsun í skólamálum nútímans. Þeir telja sig hafa skilgreint auð (e. capital) sem 

áður hafi ekki verið nýttur til fullnustu. Þeir kalla hann fagauð (e. professional capital). 

Hann snýst um að „fjárfesta“ í kennurum, skólasamfélaginu, menningarsamfélaginu, 

skólastjórnendum, nemendum, samskiptum og mörgu fleira. Þeir ræða um hvernig þessi 

auður birtist í samfélögum sem hafa sannað sig í alþjóðlegum könnunum eins og PÍSA. 

Þetta eru lönd sem við berum okkur saman við hér á Íslandi til dæmis Finnland. 

Hargreaves og Fullan segja: 

e. A big part of this investment is in high-quality teachers and teaching. In 

this view, getting good teaching for all learners requires teachers to be highly 

committed, thoroughly prepared, continuously developed, properly paid, 

well networked with each other to maximize their own improvement, and 

able to make effective judgements using all of their capabilities and 

experience (Hargreaves og Fullan, 2012:loc 292 of 5347). 

Með þessum orðum staðfesta þeir nákvæmlega þá sýn á hlutverki kennara sem hefur orðið 

ljós hér á Íslandi. Til þess að rækta þennan auð þurfa bæði kennarar og stjórnendur að vera 

meðvitaðir um þá þætti sem hafa áhrif á eða í raun byggja þennan auð. Þegar verið er að 

byggja fagauð eru mannauður (e. human capital) og félagasauður, (e. social capital) 

mikilvægir þættir. Eins og heiti hugtakana gefa til kynna þá eru þetta allt þættir í 

samskiptum allra innan skólans og er færni einstaklinganna og menning stofnunarinnar 

lykilþáttur í hvort fagauður ríki.  

e. If you concentrate your efforts on increasing individual talent, you will 

have a devil of a job producing greater social capital. There is just no 

mechanism or motivation to bring all that talent together. The reverse is not 

true. High social capital does generate increased human capital. Individuals 

get confidence, learning, and feedback from having the right kind of people 

and the right kinds of interactions and relationships around them. 

(Hargreaves og Fullan, 2012:loc 318 of 5347). 

Með öðrum orðum mætti segja að erfitt er að tryggja félagsauð ef kennarar starfa ekki 

saman. Ekki er hægt að efla félagsauð einn. 

Fagmennska er grundvöllur þess að kennari geti starfað sem slíkur og er lýst í 

almenna hluta aðalnámskrárinnar: 

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, 

viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, 

menntun þeirra og velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að 

námi og aukinni hæfni barna og undmenna. Á kennurum hvílir ekki aðeins 

sú skylda að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim 
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tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla 

frjóa hugsun. Kennarar leiðbeina börnum og ungmennum í námi og mati á 

því að vinna að því að þeir tileinki sér heilbrigða lífshætti. Þeir leitast við að 

skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi. 

(Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2011:13). 

Kröfur til grunnskólakennara hafa aukist hin síðari ár og getur ein skýringin verið sú að nú 

eru nemendur í skólanum fleiri klukkustundir á viku eftir að grunnskólar voru einsetnir 

samkvæmt lögum 1995 (Alþingi, 1995). Þannig að í dag getum við reiknað með því að 

nemandinn sé í skólanum 5-6 (eftir aldri) klukkustundir á dag (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti, 2011:52), yngri nemendur jafnvel lengur með tilkomu lengdrar 

dagvistar á vegum ÍTR eða öðru sveitafélagi. Þetta er stór hluti úr degi barna. Það má segja 

að nemendur eyði jafnvel tveimur þriðju af degi sínum með öðrum fyrirmyndum en 

foreldrum þannig að vinna með börnum fylgir mikil ábyrgð (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti, 1989; 1999; 2011). 

Það ætti ekki að koma á óvart að kennarar í dag segjast störfum hlaðnir og að 

margir telji sig vart undir þetta búna. Samkvæmt könnun sem Félag grunnskólakennara og 

Samband íslenskra sveitafélaga létu gera 2012 kemur skýrt fram að kennurum finnst álag í 

starfi hafa aukist tilfinnanlega á síðustu fimm árum. Til þess að fá svar við 

spurningingunni: „Finnst þér álag í starfinu hafa aukist eða minnkað á fimm árum?“ voru 

kennarar beðnir um að segja hvort þeir hefðu upplifaðu að álag hefði minnkað mjög mikið, 

frekar mikið, að álag væri svipað, að álag hefði aukist frekar mikið eða mjög mikið. Svörin 

voru sláandi, af þeim 2462 kennurum sem svöruðu könnuninni sögðu 1083 að þeir upplifu 

frekar mikið aukið álag og 819 upplifðu mjög mikla aukningu. Það kemur skýrt fram að 

mikill meirihluti eða 77% kennara sem svöruðu könnuninni upplifðu frekar eða mjög mikla 

aukningu á álagi (SÍS og FG, 2012). 

Þegar breytingar verða á skólastarfi eins og þegar ný aðalnámskrá er birt er rökrétt 

að vænta þess að starfsþróun eigi sér stað. Trausti Þorsteinsson (2003) lýsir tvenns konar 

fagmennsku meðal kennara, þröngri og víðri: 

Fyrra mynstrið vísar til hugsanaháttar og starfs byggðu á innsæi fremur en 

fræðilegri yfirsýn og er skólastofumiðað. Kennarinn einangrar sig við 

skólastofuna og nemendahóp sinn. Hann á takmarkað samstarf við 

samkennara og hefur lítil afskipti af félagslegum víddum skólastarfsins. Hið 

síðara tekur mið af faglegu og almennu inntaki menntunar og kennsla er 

álitin fræðileg rökleg starfsemi. Stefna skóla og markmið eru talin skipta 

máli um árangur starfs, viðhald faglegrar þekkingar og þátttaka í fagleum 

störfum er varðar aðra þætti en þá er beint lúta að kennslu (Trausti 

Þorsteinsson, 2003:192). 
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Samkvæmt áherslum aðalnámskrá grunnskólanna hefur kennsla í dag breyst það 

mikið að sá sem velur fyrra mynstrið gæti átt erfitt með að sinna því sem kennari á að sinna 

í dag. Trausti talar einnig um ósjálfstæða fagmennsku, sjálfstæða fagmennsku og samvirka 

fagmennsku. Ósjálfstæð fagmennska myndast þegar kennarar fylgja eða eru háðir því að 

kenna í samræmi við forskrift. Þeir leggja áherslu á það sem gerist í kennslustofunni, það 

er ekki þeirra starf að kynnast nemendum og foreldrastarf er oftast lítið. Ósjálfstæður 

fagmaður hefur yfirleitt góð tök á þeirri faggrein sem hann kennir. Hann er yfirleitt ekki 

mjög upptekinn af fræðum eða að taka þátt í skólaþróun, hann er búinn að læra það sem 

hann þarf og það dugar. Sjálfstæð fagmennska byggist frekar á hinu félagslega. Kennarinn 

er upptekinn af námsumhverfi nemenda og vill að þeim líði vel, hann er líklegur til að vera 

í góðu sambandi við heimilið. Hann lítur á sig sem fagmann og sá sem veit hvað er fyrir 

bestu fyrir sína skjólstæðinga. Hann vill kenna í sinni stofu óáreittur og er ekki sáttur við 

afskipti utan frá eins og samræmd próf sem honum finnst heftandi og stýra kennslunni um 

of. Hann vill stýra sinni endurmenntun og velur það sem hann telur styrkja hann sem 

fagmann í eigin stofu. Samvirk fagmennska byggist á því að kennarar, nemendur, foreldrar 

og allir sem koma að menntun nemenda vinni að sama markmiði. Áhersla er lögð á 

samstarf og að allir vinni að sameiginlegu markmiði. Allt sem gerist í skólastofunni kemur 

öllum við og endurmenntun er hugsuð út frá því sem gagnast hópnum ekki eingöngu 

einstaklingnum. Miðað við íslenskt nútíma skólasamfélag mætti meta það þannig að þetta 

verið ríkjandi fagmennska síðustu ára (Trauti Þorsteinsson, 2003). Áherslur námsskráarinar 

virðast gera ráð fyrir samvirkri fagmennsku kennara. 

Fullan lýsir þá seiglu sem gagnast kennara í nútíma skólaumhverfi, 

Some teachers, depending on their personality and influenced by their 

previous experiences and stage of career, are more self-actualized and have a 

greater sense of efficacy, which leads them to take action and persist in the 

effort required to bring about successful implementation (Fullan, M. 

2016:Loc 1557 of 6086). 

Þessi seigla birtist gjarnan í starfskenningu kennara. Kennarar móta með sér faglega 

starfskenningu í starfi. Hún er byggð á námi þeirra, umhverfinu sem þeir kenna í og eigin 

reynslu. Ferli eins og innleiðing námskrár gefur kennurum tækifæri til að bæta 

starfskenningu sína þar sem það krefst lesturs, samtals og ígrundunar um það sem verið er 

að gera hverju sinni. Þetta staðfestir Hafdís Ingvarsdóttir með orðum sínum: „Í 

starfskenningunni fléttast því saman siðferðileg gildi, fræðilegt nám, þ.e. nám í grein og 
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kennslufræðinám ásamt því sem ég nefni reynslunám það er það sem kennari lærir í starfi 

m.a. við ígrundun og samræður við starfsfélaga.“ (Hafdís Ingvarsdóttir, 2014). 

 

1.4. Samantekt 

Í þessum kafla var fyrirbærið námskrá skoðað og birtingarmyndir hennar. Innleiðingaferlið 

var rætt og hvað ber að hafa í huga við farsæla innleiðingu og hlutverk kennarar bæði í 

ferlinu og einnig hvernig fagmennska og starfskenning þeirra hefur áhrif þá og starfið. 

Rannsóknar spurningar mínar eru því: 

 Hvaða nýmæli finnast í aðalnámskrá grunnskólanna 2013? 

 Hvernig gengur myndlistarkennurum að innleiða og starfa eftir námskránni? 
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2. Aðferðafræði 

Eins og kemur fram að ofan er aðalnámskrá grunnskólanna megin viðfangsefnið í þessari 

ritgerð. Rannsóknin gengur annars vegar út á að greina aðalnámskrá grunnskólanna, leita 

að nýmælum og greina þau og hins vegar skoða hug starfandi myndlistakennara til þeirra 

nýmæla. Valið var að nota eigindlega aðferðafræði og beita tvenns konar aðferðum til að 

afla gagna. Annars vegar verður notuð textagreining þar sem tilgangurinn er að greina 

gildandi námskrá og leita eftir þeim nýju megináherslum sem þar er að finna og hins vegar 

með því að taka viðtöl til að kanna hvað starfandi kennurum finnst um námskrána sjálfa, 

innleiðingu hennar og hvernig er að starfa í anda hennar. 

 

2.1. Greining námskrár 

Til þess að greina aðalnámskrá grunnskólanna var hún grandskoðuð, marglesin og greind 

með eftirfarandi spurningar í huga:  

 Hver eru nýmæli í námskrá? 

 Hvaðan koma nýjar hugmyndir? 

 Hvaða kröfur gera þau nýmæli til kennara?  

Þar sem námskrá er rit sem hefur ekki skráðan höfund og ekki er hægt að spyrja beint 

hver uppruni hugmyndanna sé þarf að lesa í gegnum hana með opinn huga og leita gagna 

sem staðfesta innihaldið (Prior, 1997). Prior segir:  

Textually ordered knowledge packages and stabilizes the order of things as 

they appear within a wider realm of discourse. Indeed, a text instructs us 

how to see the world, how to differentiate the parts within it, and thereby 

provides the means by which we can engage with the world. One might even 

argue that in many spheres of human practice one can only know the world 

through the representational orders contained within text (Prior, L. 1997:67). 

Með öðrum orðum má skilja það þannig að með því að lesa og rýna í texta fáum við betri 

sýn á hvað er að gerast í kringum okkur í menningarlegu samhengi. Niðurstöður 

greininganna gáfu til kynna að það væru nýir hlutir að gerast í skólasamfélaginu og því 

urðu spurningar til sem vert var að spyrja starfandi kennara. 
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2.2. Viðtalskönnun 

Viðtöl voru tekin við fjóra starfandi myndlistakennara með mismunandi bakgrunn til þess 

að fá svör við spurningunum: 

 Hvernig gengur starfandi myndmenntakennurum að innleiða nýja aðalnámskrá 

grunnskólanna í kennslu sína? 

 Hvaða bjargir þurfa kennarar til að vinna eftir aðalnámskrá grunnskólanna 2013? 

Til að undirbúa þessi viðtöl var spurningaskema hannað, því er lýst hér fyrir neðan. 

Mikilvægt er að finna lykilspurningar sem hvetja viðmælandann til að segja frá því sem 

rannsakandi þarf að heyra (Fetterman, 2010). Viðtölin voru hálfopin þ.e. undirbúin var 

spurningaskrá en viðmælendum gefinn kostur á að móta viðtalið eftir áhuga og þörfum 

(Gibbs, 2008). Viðtölin voru jafnframt óformleg  (e. informal interviews) (Fetterman, 

2010). Samkvæmt Fetterman bjóða óformleg viðtöl uppá eðlileg samtöl og notalegt 

umhverfi en það þarf að gæta þess að vera meðvitaður um það að reynsla og þekking þess 

sem tekur viðtalið getur haft áhrif á svörin (Fetterman, 2010). Það síðastnefnda er 

sérstaklega mikilvægt þar sem rannsakandi starfar við myndlistarkennslu og er formaður 

FÍMK (Félag Íslenskra myndlistakennara) og þekkir því vel til vettvangs og þátttakenda.  

Viðtöl voru tekin við fjóra starfandi myndmenntakennara. Við val á viðmælendum 

var tekið lagskipt (e. stratified sample) úrtak þar sem var valið eftir því hvar viðkomandi 

hlaut menntun og starfsaldur viðmælenda (Lohr, 1999). Reynt var að tryggja að úrtakið 

endurspeglaði fjölbreytni og breidd sem finna má meðal myndmenntakennara. Það er gert 

til að tryggja að viðmælendur hafi ekki allir sama bakgrunn. Þættirnir sem miðað var við 

voru menntun og kennslureynsla. Tvö viðtalanna voru tekin á vinnustað viðmælenda, eitt á 

vinnustað rannsakanda en fjórða heima hjá rannsakanda.  

Spurningarnar voru samdar með það í huga að kalla fram hugmyndir viðmælenda 

um eigin kennslu, innleiðingu námskrár, upplifun af notkun hæfniviðmiða og hvernig 

gengur að skilja og kenna eftir námskránni. Þar sem þetta átti að vera nokkuð óformlegt 

komu spurningar fram í samtalinu. Í töflu 2 er yfirlit yfir spurninga og umræðuefni: 

Tafla 2. Spurningaskema fyrir viðtöl. 

Innleiðing námskrárinnar Um viðhorf til almenna hluta 

námskrárinnar 

Viðhorf til sjónlistakaflans 

Spurningarnar miðuðu að því 

að fá að vita hvernig 

Spurningar um viðhorf til 

almenna hluta námskrárinnar - 

Almenn umræða um 

sjónlistakaflann og þá nýjunga 
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viðmælandinn upplifði 

innleiðinguna sjálfa, hvort um 

samvinnu væri að ræða og 

hvaða bjargir voru í boði eða 

vantaði.   

Grunnþætti menntunar og 

lykilhæfni, hér var m.a. spurt 

um hvernig þessir þættir hefðu 

haft áhrif a kennslu 

viðmælenda og hvernig þeim 

gengi að fella þessa þætti í 

kennslu sína. 

sem viðmælendur greindu þar. 

Að auki spurningar um 

skilning á og viðhorfi til 

hæfniviðmiða og matsviðmiða. 

Viðtölin voru hálfopin. Áhersla var lögð a að fá fram hugmyndir viðmælenda um 

eigin kennslu, innleiðingu námskrár, upplifun af notkun hæfniviðmiða og hvernig gengur 

að skilja og kenna eftir námskránni. Að viðtölunum loknum voru þau afrituð orðrétt og 

greind með þemagreiningu. Hvert viðtal var marglesið og leitað eftir ríkjandi þemum 

(Gibbs, 2008).  

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Þar sem ekki var unnið með viðkvæm 

persónuleg gögn var ekki þörf á frekari leyfum. 
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3. Niðurstöður 

Niðurstöður greiningar sýndu að fjögur nýmæli eru að finna í námskránni og eru þau 

grunnþættir menntunar, hæfniviðmið, lykilhæfni, og matsviðmið. Viðtölin drógu fram 

hvernig viðmælendur upplifðu innleiðingu og notkun á þessari nýju námskrá. Hér verður 

gerð grein fyrir niðurstöðunum. 

3.1. Aðalnámskrá grunnskólanna 2013 

Aðalnámskrá grunnskólanna er rit sem var gefið út í heild sinni 2013. Þá var hún gefin út 

bæði sem bók og birt á vefsíðu Mennta- og menningamálaráðuneytis sem PDF skjal. Hún 

inniheldur 26 kafla og er 233 blaðsíður. Aðalnámskrá grunnskólanna birtist í tvennu lagi. 

2011 kom út það sem kallað var almenni hlutinn og var hlutverk hans að stýra öllum 

þremur skólastigum á Íslandi þ.e.a.s. leikskólanum, grunnskólanum og 

framhaldsskólanum. Heildstæð námskrá fyrir grunnskólastigið kom út 2013, þá er átt við 

að aðalnámskrá grunnskólanna birtist í einni bók með almenna hlutanum sem tilheyrir 

öllum skólastigum og þeim þáttum sem snúa sérstaklega að grunnskólanum og 

faggreinunum sem kenndar eru þar. 

Almenni hluti námskrárinnar er 80 blaðsíður á lengd og er þetta í fyrsta skiptið sem 

áhersla er lögð á það að námskrár allra þriggja skólastiga menntakerfis Íslands séu 

samræmdar um grunnmenntun nemenda. Fyrstu þrír kaflar allra námskráa eru eins og miða 

þeir að þáttum eins og fagmennsku kennara, skilgreiningu almennrar menntunar, 

grunnþáttum menntunar, hæfni nemenda og hvernig þeir öðlast hana og síðast en ekki síst 

mati, bæði á nemendum og skólastarfi. Þetta eru margir þættir sem skólastigin eiga 

sameiginlegt enda um grunngildi að ræða (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012).  

 

3. 1.1. Nýmæli 

Áherslubreytingar nýrrar aðalnámskrár grunnskólanna birtast meðal annars í orðræðu og 

orðaforða sem nú eru notuð (sjá mynd 1). Ein áskorun til kennara er að átta sig á hvað 

hugtökin merkja og læra að nota þau til að lýsa athöfnum og skoðunum. Hugtök eins og 

grunnþættir menntunar, lykilhæfni og hæfniviðmið eru mikilvægir þættir í starfi kennara. 

Ef kennarar ná ekki að tileikna sér hugtökin þá gengur illa að innleiða námskrána. Víða í 

námskránni finnast hjálpartæki í formi skýringarmynda (Mennta-og 
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menningamálaráðuneyti, 2011; 2013). Það sem stendur eftir er að kennarar virðast samt 

túlka hugtökin á mismunandi hátt (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012). 

 

Mynd 1. Samantekt af nýmælum og áhrifavöldum. 

 

3.1.1.1.  Grunnþættir menntunar 

 Á 21. öldinni telst mikilvægt að nemendur séu þátttakendur í sinni eigin þekkingarsköpun. 

Áður taldist raunhæft að fólk yrði fullnuma um tvítugt og gæti unnið við það starf sem það 

menntaði sig fyrir alla starfsævi. Heimurinn hefur breyst og er öld þekkingar (e. knowledge 

age) hafin. Í dag er ekki talið líklegt að grunnmenntun dugi heldur er nauðsynlegt að bæta 

við sig í námi og að sinna símenntun. Í dag er talið mikilvægt að mennta sig vel en ólíkt 

fyrra viðhorfi til menntunar er algengt að fólk bæti við sig allt öðru námi á lífsleiðinni og 

víkki þar með starfssvið sitt. Símenntun (e. lifelong learning) er lykillinn að bjartri framtíð, 

það er að halda áfram að læra eitthvað sem bætir lífsgæði fólks og víkkar sjóndeildarhring 

þess. Áherslur í menntun barna hafa breyst og eins og kemur fram hér að ofan eru 

nemendurnir sjálfir áhrifavaldar í því ferli. (Trilling og Fadel, 2009).  

Gildandi námskrá leggur fram nýjar áherslur í menntun barna og er hægt að finna 

sömu áherslur í menntastefnu UNESCO (2014). Menntasýn íslenskra stjórnvalda 

endurspeglast í sex grunnþáttum eða stoðum menntunar sem lita eiga allt skólastarf. Allir 

sem sinna menntun á öllum skólastigum og í öllum faggreinum eiga að vera meðvitaðir um 

og tilbúnir að benda á hvaða þættir hafa áhrif hverju sinni.  
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Ingólfur Ásgeir Jóhannesson velti fyrir sér í grein sinni um grunnþætti menntunar 

hvaðan hugtakið komi: 

Þegar þetta er ritað hefur mér vitanlega ekki birst opinber þýðing á hugtakinu 

„grunnþættir“ menntunar á ensku og þar sem ég þekki ekkert fræðahugtak 

sem svarar til þessa hugtaks lagði ég það verkefni fyrir um 40 

framhaldsskólakennara, sem sitja vetrarlangt námskeið um grunnþætti 

menntunar og framhaldsskólastarf í Háskóla Íslands, að ræða hvaða hugtak 

hentaði á ensku. Fjölmargar góðar tillögur komu fram og eru hér nokkurn 

veginn í þeirri röð sem þeim var af tilviljun skilað úr niðurstöðum 

hópastarfs: Curriculum roots, basic elements, core values, basic units, 

fundamental values, fundamental aspirations, six pillars, six ethics, basic 

ideals, fundamental principles. Ég tel að hin fjölbreytilegu orð endurspegli 

að grunnþættir séu mjög víðtækt hugtak, viljandi eða óviljandi af hálfu 

ráðherra og þeirra ráðgjafa hans sem ákváðu að nota þetta orð (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2012).  

Við lestur menntastefnu UNESCO (2014) finnst ekki neitt hugtak sem hægt er að nýta til 

að skilgreina þessa þætti. Ef til vill er þetta séríslenskt hugtak? 

Lykill að kortlagningu þessara grunnþátta er að þeir eiga stoð í löggjöf fyrir öll 

skólastig. Eins og kemur skýrt fram í almenna hluta námskrárinnar fyrir alla aldurshópa þá 

er einnig tekið tillit til alþjóðlegra samninga sem Ísland er þátttakandi í, bæði 

barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og stefnumörkun UNESCO um almenna menntun 

barna auk annarra. Menntastefna UNESCO fyrir 2014-2021 lýsir hvað þarf að gera til að 

tryggja fólki þau mannréttindi sem menntun er (UNESCO, 2014).  

Grunnþættirnir sex eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði 

og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 

Þeim er ekki raðað eftir mikilvægi heldur ættu þeir að 

liggja á skífu sem snýst og raðast eftir vægi hvers þáttar 

hverju sinni (mynd 2). Þetta eru mjög stórir þættir og er 

farið í hvern þátt fyrir sig í Viðauka A. Grunnþættir 

menntunar eiga að lita áherslur í öllum fögum og í öllu 

skólastarfi. Það er hlutverk kennarans að vera 

meðvitaður um þá og vera tilbúinn að benda nemendum 

á þegar þeir eru að nýta sér þættina eða benda á tækifæri til að auka hlutverk þáttanna. 

Aðalnámskráin skilgreinir hvern þátt fyrir sig og er henni ætlað að tryggja að þeir sem 

mennta börnin átti sig á að þó hægt sé að skilja, túlka eða vinna með hvern þátt á 

Mynd 2. Grunnþættir menntunar 
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yfirborðskenndan hátt þá verður að fara talsvert dýpra í þá (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Samkvæmt nýjustu aðalnámskrá grunnskólanna bjóða grunnþættir menntunar upp á 

aðra nálgun í skipulagi kennslu. Það kemur skýrt fram að kennurum ber að kynna fyrir 

nemendum álitamál og ágreiningsefni. Það má ekki horfa framhjá hlutum sem eru 

óþægilegir. Ef nemendur takast ekki á við álitamálin ná þeir ekki að tileinka sér 

lykilhæfnina sem grunnskólalögin kveða á um. Í þessari námskrá kemur skýrt fram að til 

þess að vinna eftir henni þurfi kennsluhætti sem fyrir suma gætu verið nýir en fyrir aðra 

ekki, þ.e.a.s. grunnþættir menntunar kalla á breytt viðhorf til kennsluhátta og vinnubragða. 

Enginn þessara grunnþátta stendur einn, þeir vinna saman og bæta hvern annan upp. Þess 

vegna er svo mikilvægt að kennarar, stjórnendur og nemendur séu meðvitaðir um alla 

þættina og séu færir um að benda á þá þegar við á.  

Innan ramma þessara rannsókna gafst ekki tækifæri til að bera námskrá 2011 saman 

við fyrri námskrár en athugun á hugtakinu sköpun sem er einn grunnþáttur menntunar 

sýndi að ef við skoðum orðið sköpun þá er áhugavert að sjá að í almenna hluta 

aðalnámskrár grunnskóla 2011 kemur orðið fram 45 sinum, ef við leitum að orðinu að 

skapa, þá kemur það fram 37 sinnum (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2011). Í 

námskránni frá 1999 almenna hlutanum kemur orðið sköpun aldrei fram og að skapa fimm 

sinnum (Menntaráðuneyti, 1999). Þetta gefur til kynna að áherslur hafi breyst en einnig ef 

til vill almennur skilningur á hugtakinu. Líklegt er að finna svipaðan mun ef hinir 

grunnþættirnir eru greindir.  

 

3.1.1.2.  Hæfniviðmið 

Hugtakið hæfniviðmið er nýtt í þessari aðalnámskra grunnskólanna sem tekin var í notkun 

2011. Hæfniviðmið eru lýsing á þeirri hæfni sem nemandi nær með því að beita þekkingu 

og leikni. Það sem greinir hæfniviðmiðin frá markmiðum eru þær áherslubreytingar að 

nemandinn þarf meðal annars að greina, kryfja, gagnrýna, ræða og tjá. Áhersla er lögð á að 

nemandinn verði gagnrýninn og geti haft áhrif á hvað og hvernig hann lærir hlutina með 

því að vera þátttakandi í menntun sinni frekar en neytandi. Það gerir það að verkum að 

nemendur nútímans verða að vera færir um að greina gæði upplýsinga og verkefna. Mynd 

3 úr aðalnámskrá grunnskóla skilgreinir hugtökin; þekking, leikni og hæfni. 



 

 
27 

 

Mynd 3. Skilgreining á hugtökunum þekking, leikni og hæfni. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013:39) 

Hæfnihugmyndir gera kröfu til kennsluhátta og námsmats. Verkefnin sem kennarar búa til 

og leggja fyrir verða einnig að taka mið af hugmyndafræðinni að baki hæfninni. 

Eyðufyllingar eru ágætar til síns brúks og eiga stað í menntun barna á meðan þær hjálpa 

nemendum að safna staðreyndum og sýna fram á að þeir geti beitt aðferðum greinarinnar 

sem verið er að vinna með hverju sinni. En slík þekking má einungis vera hluti af námi 

þeirra og hugsaður sem nauðsynlegur undirbúningur til þess að nemendur hafi þau verkfæri 

sem þeir þurfa til að geta beitt þekkingunni sem safnast hefur (Eisner, 2002). Nemendur 

beita þekkingu og leikni til að gera þeim kleift að ná hæfni í einhverju. Námskráin lýsir 

þessu: 

Þekking, leikni og hæfni eru lykilhugtök í aðalnámskrá grunnskóla. 

Hugtakið hæfni felur í sér þekkingu og leikni og er samofið siðferðilegum 

viðhorfum nemenda Nám í grunnskóla þarf að taka til allra þessara þátta þar 

sem tekið er mið af aldri og þroska nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013:39) 

Þetta eru áherslubreytingar og tekur tíma fyrir kennara að tileinka sér þá hæfni að 

skipuleggja kennslu sína og kenna á þennan hátt. 
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Kennarar verða að vera færir um að skrifa hæfniviðmið. Áherslurnar eru aðrar en 

þær sem kennararnir nýttu sér í gerð markmiðssetninga. Skilgreining hæfniviðmiða þarf að 

lúta ákvenum reglum um framsetningu. Gott hæfniviðmið er: 

Athafnamiðað – lýsir einhverju sem nemendur munu geta gert. 

Aðlaðandi – nemendur vilja ná tökum á þeirri hæfni sem stefnt er að. 

Auðskilið – nemendur skilja hvað hæfniviðmiðið merkir. 

Viðeigandi – í samræmi við það námsstig sem um ræðir. 

Raunhæft – flestir nemendur munu ná tökum á hæfninni leggi þeir sig fram. 

Metanlegt – það má mæla eða meta hvort og hversu mikill árangur hafi 

náðst. 

Sýnilegt – í kennsluskrá og rafrænu námsumhverfi. 

Samhæft – náms- og kennsluaðferðir, námsmat (Kennslumiðstöð Háskóla 

Íslands, e.d.). 

Lykilatriði í skilgreiningu hæfniviðmiða eru sagnorðin sem notuð eru til að segja til 

um æskilega hæfni. Þau þurfa að vera skýr og byggð á faglegum grunni. Sagnorðin þurfa 

þannig að fela í sér hvers konar hæfni nemandi á að vera fær um að sýna: 

Skilningur: Með skilningsmarkmiðum er lögð áhersla á að nemandinn leggi 

merkingu í þá þekkingu sem hann hefur aflað sér, að hann skilji það sem 

hann sér, heyrir og les.  

Notið sagnir á borð við: Túlka, þýða, áætla, réttlæta, umbreyta, varpa ljósi á, 

verja, greina á milli, útskýra, víkka, alhæfa, skýra með dæmum, gefa dæmi 

um, draga ályktanir, umorða, spá, segja fyrir um, endurskrifa, draga saman, 

ræða, framkvæma, gefa skýrslu, kynna, skýra frá að nýju, koma auga 

á/staðfesta, undirstrika, gefa til kynna, finna, velja, tákna/gefa mynd af, 

nefna, setja fram samkvæmt tiltekinni reglu eða kerfi, skera úr um, benda á 

andstæður, flokka, tjá, bera saman (Kennslumiðstöð Háskóla Íslands, e.d.). 

Nemandinn þarf að öðlast skilning á hvernig best er fyrir hann að vera virkur í eigin 

menntun. Til að skilja hæfnihugtakið betur er gott að athuga hvað námskráin segir um það: 

Hæfnihugtakið…felur í sér þekkingu og leikni og er samofið siðferðilegum 

viðhorfum nemenda. Þekking er bæði fræðileg og hagnýt. Nemandinn þarf 

að læra að ræða þekkingu sínar og leikni, flokka, bera saman og miðla með 

fjölbreyttum hætti, munnlega, skriflega eða á verk- eða listrænan hátt. Leikni 

er bæði vitsmunaleg og verkleg. Hún felur í sé að geta beitt aðferðum, 

verklagi og rökréttri hugsun. Leikni er aflað í gegnum fjölbreyttar aðferðir 

og verklag. Hæfni felur í sér yfirsýn og getu til að hagnýta þekkingu og 

leikni (Mennta- og  menningarráðuneyti, 2013:84). 
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Hlutverk nemandans er skýrt, hann þarf að vera virkur þátttakandi í sinni menntun. 

Kennarar verða að búa til aðstæður þar sem hann getur reynt á hæfni sína. Myndin hér fyrir 

neðan lýsir ferli þar sem kennarar hafa kost á að búa til og benda á aðstæður fyrir 

nemendur til þess að átta sig á hæfni sinni. Nemandinn þarf að geta greint hvað hann veit 

og hvað hann veit ekki. En það gerist ekki nema með umræðu og tækifærum til að kynnast 

nýjum aðstæðum, spyrja, greina og gagnrýna. Með því að vera meðvitaður um ferlið sem 

lýst er hér fyrir neðan í mynd 4, öðlast nemandinn færni á að taka þátt hverju sinni og nýta 

þekkingu og leikni sína til að búa til hæfni: 

  

Mynd 4. Skýringamynd sem sýnir hvernig hægt er að auka hæfni (Mennta- og menningamálaráðuneyti 2013:85). 
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Eisner (2002) fjallar um mikilvægi þess að tryggja að nemendur átti sig á því að 

engin námsgrein stendi alveg ein. Allt sem við gerum er byggt á fjölbreytilegum grunni. 

Listirnar kenna okkur að það eru margar leiðir til að leysa þrautir og að það er ekki 

endilega eitt rétt svar. Þegar þú ert að reikna í stærðfræði þá getur það ferli verið mjög 

skapandi. Listirnar kenna okkur einnig að við erum með mörg verkfæri sem hægt er að 

beita á mismunandi hátt og samspil þessara verkfæra getur skapað eitthvað nýtt og 

áhugavert.  

 

3.1.1.3. Lykilhæfni 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna er lykilhæfni byggð á grunnþáttunum sex og 

áhersluþáttum grunnskólalaganna. Menntagildi lykilhæfniþátta er lýst í aðalnámskránni á 

þennan hátt: 

Menntagildi lykilhæfni felst meðal annars í því að þroska skjálfsvitund og 

samskipahæfni nemenda og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi 

og getu til að nýta sér styrkleika sína til áframhaldandi náms og starfsþróunar 

þegar þar að kemur. Með því að skilgreina hæfniviðmið í lykilhæfni í öllu 

námi frá upphafi skólagöngu er lagður grunnur að alhliða þroska nemenda. 

Hæfni til tjáningar, gagnrýninnar hugsunar, hæfni til samstarfs við aðra, 

sjálfsþekkingar, ábyrgðar og sjálfstæðis, frumkvæðis og skapandi hugsunar 

eru meðal þeirra þátta sem leggja grunn að heildstæðri almennri menntun 

alla ævi (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2013: 86). 

Þessi nýjung í námskránni er mjög víðtæk og skilgreinir í raun almenna menntun 

samkvæmt 2. grein laganna um grunnskóla. Hún hefur áhrif á alla þætti starfsins, ekki bara 

kennslunnar. Líklegt er að það megi rekja áherslur lykilhæfnis til áherslu í riti UNESCO 

(1996) um fjórar stoðir menntunar. Stoðirnar heita: að læra að þekkja (e. learning to know), 

að læra að gera (e. learning to do), að læra að vera (e. learning to be), og að læra að búa í 

sátt og samlyndi (e. learning to live together). Þessar stoðir eiga að lita allt líf fólks, m.ö.o. 

þú getur ekki hakað við að þessi hæfni sé í höfn við lok grunnskóla. Alla ævi er fólk að 

endurskoða og bæta hæfni sína til að átta sig á því að það hafi lært eitthvað og ekki síst að 

átta sig á hvað vantar. Líklega má segja að þetta rit, Learning: The treasure within. Report 

to UNESCO of the international commission on education for the twenty-first century, hafi 

sýnt þó nokkra framsýni (UNESCO, 1996). Hæfniviðmið lykilhæfni í aðalnámskrá 

grunnskólanna skiptast í fimm flokka: Tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýnin hugsun, 

sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi. Þetta 
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eru breyttar áherslur og áhugavert að bjóða nemendum að nýta sér þessa þætti til að átta sig 

á til hvers er ætlast af þeim. Allir skólar í landinu fengu veggspjöld (mynd 5) sem áttu að 

fara í kennslustofurnar í grunnskólunum: 

 

Mynd 5. Veggspjald: Lykilhæfni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) 

 

Eins og sést eru lykilfhæfniviðmið fyrir nemendur þegar þeir ljúka 4. bekk, 7. bekk 

og 10. bekk. Veggspjöldin áttu að nýtast kennurum í kennslu sinni til að aðstoða nemendur 

við að átta sig á hvenær og hvaða lykilhæfni væri nýtt hverju sinni. Það átti að meta hvern 

og einn lykilþátt. Ekki bara einn kennari heldur allir sem komu að hverjum nemanda áttu 

að meta hvert einasta barn í skólanum eftir matsviðmiðum lykilhæfni. Þetta ferli átti einnig 

að meta og fylgja nýju matskerfi sem byggt er á bókstöfum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Mjög margir gagnrýndu þennan hluta námskrárinar meðal annars á þeim forsendum 

að skólar gætu ekki ábyrgst það að nemandi væri með framúrskarandi hæfni í 

siðferðislegum hugsunarhætti sem dæmi. Blaðamaður hjá Fréttablaðinu tók viðtal við 

Hilmar Hilmarson og Jón Pétur Zimsen, sem voru þá skólastjóri og aðstoðarskólastjóri í 

Réttarholtsskóla, sem birtist í blaðinu 22. janúar 2014. Þar er fjallað um lykilhæfni og 

vandann við að meta þau. Hilmar og Jón Pétur benda á ábyrgðarþátt kennara sem hefur 

sagt að nemandi sé með A í siðvitund svo fer hann út og brýtur alvarlega af sér, er það þá 
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skólanum að kenna? Eða það að 15 kennarar eigi að koma sér saman um að meta hvort 

nemandi hafi náð A,B eða C í skapandi og gagnrýnni hugsun. Í viðtalinu koma fram 

áhyggjur beggja: 

Hilmar bendir á að í aðalnámskrá grunnskóla sem á að koma til framkvæmda 

á næsta skólaári eigi skólinn að móta leiðir til að meta siðgæði og siðferðileg 

viðhorf, jafnrétti, lýðræði, mannréttindi, borgaravitund, sjálfbærni og 

heilbrigði. „Ég veit ekki hvort það er á færi nokkurs kennara að meta þessa 

þætti til einkunna. Það er hins vegar gott að ræða þessa hluti við krakkana en 

að ákveða hvort þú fáir A, B, eða C fyrir þessa þætti, orkar tvimælis að mínu 

mati,“ segir Jón Pétur Zimsen, aðstoðarskólastjóri Réttarholtsskóla (Jóhanna, 

2014). 

Ef við skoðum kröfurnar betur vakna spurningar um hvernig hægt sé, á réttmætan og 

áreiðanlegan hátt: „að meta þætti eins og hvort nemandi geti gert sér grein fyrir hvernig 

hann nýtir styrkleika sína og hefur skýra sjálfsmynd (Mennta- og 

menningarmálaraðurneyti, 2013)?“ Eða hvað þá: „að nemandi geti sýnt ábyrgð í meðferð 

upplýsinga og heimilda og verið meðvitaður um siðfeðisleg gildi ábyrgrar netnotkunar“ 

(Mennta- og menningarmálaraðurneyti, 2013)? 

Mikil umræða hefur verið um hvernig hægt sé að meta lykilhæfni nemenda. Eins og 

kom fram í kynningu á hæfniviðmiðum þá verða þau að vera metanleg. Hvernig er hægt að 

standa við námsmat sem byggt er á því að allt að 15 kennarar ræða saman um einn 

nemanda og koma sér saman um eina einkunn? Ef við skoðum matsviðmiðin fyrir 

skapandi og gagnrýna hugsun kemur fram að til þess að fá bókstafinn A þarf nemandi að 

geta: 

Spurt gagnrýninna og rannsakandi spurninga og farið eigin leiðir við 

úrvinnslu verkefna. Gert skýra og vel rökstudda grein fyrir hvað liggur að 

baki árangri og nýtt sér á skapandi hátt möguleika sem felast í mistökum og 

óvæntum niðurstöðum. Unnið af gagnrýni með upplýsingar og dregið 

rökstuddar álykanir, sýnt frumvæði og beitt mismunandi sjónarhornum við 

mótun og miðlun viðfangsefna (Menntunar- og menningarmálaráðuneyti, 

2013: 93). 

Í aðalnámskrá grunnskólanna kemur fram að ekki sé líklegt að margir nemendur fái 

A, flestir munu lenda í B. Mikil óánægja varð vegna kröfu um matsviðmiðin um lykilhæfni 

og eins og kom fram í viðtalinu við Hilmar og Jón Pétur, telja þeir ekki eðlilegt að það sé 

hægt að meta þessa þætti til einkunna þannig að byggt sé á áreiðanleika og réttmæti. Í grein 

í Vísi í september 2015 kemur skýrt fram að Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur 

hætt við einkunnargjöf í lykilhæfni. Illugi Gunnarson mennta- og menningamálaráðherra 
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lýsti því yfir að hætt hefði verið við lokaeinkun í lykilhæfni enda væru deilur um huglægni 

matsins. Hann sagði:  

Við vitum ekki hvaða veruleika ungt fólk sem er að ljúka námi verður í. 

Mörg þeirra starfa sem við sinnum í dag, þau verða horfin. þess vegna skiptir 

miklu máli að byggja upp lykilhæfnina, svo þau geti orðið virkir 

þátttakendur í samfélagi framtíðar (Kristjana Björg Guðbrandsdóttir, 2015). 

Á vefsíðu Námsmatsstofnunar finnst þessi klausa, „Það er mikilvægt að vinna með 

lykilhæfni í tengslum við öll námssvið grunnskólans og flétta hana inn í allt nám eins og 

lýst er í 18. kafla aðalnámskrár. Hins vegar er horfið frá því að lokaeinkunn í lykilhæfni 

komi fram á útskriftarskírteini við lok grunnskóla“ (Menntamálastofnun, e.d., áherslur eru 

höfundar). Þó að hætt hafi verið við að meta lykilhæfni þá er hún enn mikilvægur hluti 

námskrárinnar. 

 

3.1.1.4. Matsviðmið 

Það kemur skýrt fram í umræðunni um hæfniviðmið að það þarf að vera hægt að meta þau. 

Eins og fram kom í umræðunni um lykilhæfni hefur verið tekin sú ákvörðun að það eigi 

ekki að meta lykilhæfnina til einkunna. Hins vegar á að meta hæfniviðmið allra faggreina. 

Við lok hvers greina kafla eru matsviðmið greinarinnar útlistuð. Róttæk breyting er boðuð í 

þessari námskrá sem er að hverfa frá tölustöfum sem oftast voru byggðir á prósentum í 

bókstafi sem megi helst ekki byggja á prósentum. Bókstafurinn finnst með því að 

nemandinn sýni í verki hversu vel hann eða hún hefur náð hæfniviðmiðum hverrar greinar. 

Til þess að fá A þarf nemandinn að sýna framúrskarandi vinnu. Þar sem þessi rannsókn 

snýr að list- og verkgreinum verður unnið með matsviðmið listgreina (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Í hverjum einasta kafla um greinasviðin hefst þátturinn um matsviðmiðin með 

nákvæmlega sömu orðum. Það er líklega gert til þess að tryggja að allar greinar hefji 

vinnuna við námsmat á sama hátt. Áhugaverð og hjálpleg upptalning er sett fram til þess að 

aðstoða kennara við að gera námsmat sitt sem réttmætast og áreiðanlegast. Í Aðalnámskrá 

grunnskólanna eru þættirnir sem allir kennarar í grunnskólanum eiga að hafa til hliðsjónar 

við gerð námsmats skilgreindir þannig: 

Setja skýr viðmið eða gera grein fyrir því hvað á að meta. 

Velja matsþætti sem hæfa vel hæfniviðmiðum, námsefni og 

kennsluaðferðum. 

http://vefir.nams.is/namsmat/pdf/lykilhaefni.pdf
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Undirbúa lýsingu á því sem á að meta eða sýna dæmi um vel unnin verkefni. 

Huga vel að því að verkefni séu í samræmi við viðmið. 

Vera vakandi yfir atriðum sem geta skekkt niðurstöður. 

Hafa skýrar leibeiningar um matsaðferðir, úrvinnslu og túlkun gagna 

(Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2013: 118). 

 

Ekki er hægt að ræða um matsviðmiðin án þess að sýna hvernig þau eru sett upp. Hér fyrir 

neðan eru lýsingar á hluta af því sem nemandi getur sýnt til að fá einkunnina A, B, eða C 

fyrir listgreinar: 

A 

Nemandi getur sýnt frumkvæði og þor, gert tilraunir í listsköpun og valið og 

beitt mjög vel viðeigandi aðferðum og tækni. Beitt fjölbreyttu formi og stíl 

til þess að skapa á sjálfstæðan hátt verk byggðu á eigin hugmyndum, útskýrt 

og rökstutt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki. Túlkað verk með góðri 

tilfinningu fyrir hrynjandi og blæbrigðum. 

B 

Nemandi getur sýnt frumkvæði og þor, gert tilraunir í listsköpun og valið og 

beitt viðeigandi aðferðum og tækni. Beitt fjölbreyttu formi og stíl til þess að 

skapa verk byggðu á eigin hugmyndum, útskýrt vinnuferli frá hugmynd að 

lokaverki. Túlkað verk með nokkurri tilfinningu fyrri hrynjandi og 

blæbrigðum. 

C 

Nemandi getur sýnt nokkurt frumkvæði og þor, gert tilraunir i listsköpun og 

valið og beitt viðeigandi aðferðum og tækni á nokkurn hátt. Beitt sæmilega 

fjölbreyttu formi og stíl til þess að skapa verk byggðu á eigin hugmyndum, 

lýst vinnuferli frá hugmynd að lokaverki. Túlkað að vissu marki blæbrigði 

verka (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2013: 164-165).  

Sagnorð sem notuð eru til að afmarka sérkenni hverrar einkunnar hafa verið tekin saman. 

Þau eru sett í töflu 3 hér fyrir neðan: 

Tafla 3. Sagnorð sem notuð eru í matsviðmiðum.(Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2013: 164-165) 

A B C 
Fjölbreyttum aðferðum 

Mjög vel 

Á sjálfstæðan hátt 

Af öryggi 

Á gagnrýnin hátt 

Greint og rætt af nákvæmni 

Af innsæi 

Nokkrum aðferðum 

Vel 

Sjálfstæði 

Greint og rætt 

Einföldum aðferðum 

Nokkuð vel 

Með leiðsögn 

Að nokkru leyti 

Að vissu marki 
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Til þess að fá A þarf nemandi 

að sýna fram á mikið 

sjálfstæði í vinnu, frumkvæði 

og færni til að greina og 

gagnrýna það sem hann vinnur 

með. 

Til þess að fá B þarf nemandi 

að gera það sem hann er 

beðinn um en minni um að 

greining og gagnrýni eigi sér 

stað. 

Til þess að fá C þarf nemandi 

að sýna fram á að hann eigi 

erfitt með að tileinka sér 

námsefnið og sé hvorki fær 

um að greina né gagnrýna 

neitt. 

Grunnskólarnir vinna í samstarfi við Mentor sem er fyrirtæki sem sérhæfir sig í að 

hanna og reka gagnagrunna sem skólar geta nýtt til að halda utan um allar skráningar um 

nemendur. Unnið er að því að koma hæfniviðmiðum skólanna í gagnagrunn sem hægt er 

að nýta til að auðvelda kennurum að skrá námsmat og gera það gegnsærra fyrir nemendur 

og foreldra. Þetta er allt í vinnslu og ekki eru allir skólar farnir að nota þetta hjálpartæki 

enda enn eingöngu krafa um að nemendur sem útskrifast úr 10. bekk í vor 2016 fái 

burtfarareinkunn í bókstöfum (Mentor, e.d.; Menntamálastofnun, 2016.). Það sem vekur 

athygli er að sumir skólar velja að túlka nýju einkunnagjöfina þannig að það verði hægt að 

umreikna bókstafina í einkunnir birtar í tölustöfum sem er ekki yfirlýst hugmyndafræði 

námskrárinnar. Það er lögð áhersla á að þetta námsmat krefjist annarra kennsluhátta til að 

nemendur átti sig á til hvers er ætlast af þeim (Menntamálastofnun, 2016). Ef til vill má 

spyrja af hverju 10. bekkur er fyrsti árgangurinn til að fá þetta námsmat. Ef farið er eftir 

námsskránni þá er skýrt að nemendur þurfa að vera meðvitaðir um hvernig námsmatið er 

gert. Ef tekið er tilliti til þess sem kemur fram í aðalnámskrá grunnskólanna hefði líklegast 

verið sterkara að láta yngri nemendur eins og til dæmis 8. bekk ríða á vaðið og þá þegar 

þeir útskrifast úr 10. bekk eða á því ári sem þeir ljúka námi við grunnskólann skilja þeir 

kerfið og geta haft markvisst áhrif á eigin einkunnir með framlagi sínu. 

Hér fyrir neðan er sýnishorn af lausn sem birtist í Vísi. Þessi túlkun er hvergi 

staðfest í riti sem Menntastofnun gaf út um námsmatið og hvernig eigi að framkvæma það 

(Menntastofnun. 2016). Það er hins vegar áhugavert að í grein sem er viðtal við Illuga 

Gunnarsson Mennta- og menningarmálaráðherra komi fram eftirfarnandi texti: „Að baki 

bókstöfunum liggja töluleg gildi sem hafa ekki verið gerð opinber. Tölugildin eru frá 

fjórum og niður í einn og eru ekki fyrir einkunnagjöf heldur hugsuð sem tæki fyrir kennara 

við einkunnagjöf í bókstöfum.“ (Vísir, 19. 9. 2015). Skýringamynd 6 lýsir þessari sýn: 
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3.1.1.5. Greinasvið: 

Það er áhugavert að sjá í köflunum um faggreinarnar að þær nálgast markmið sín á ólíkan 

hátt þó að það sé margt líkt með þeim eins og uppsetningin og útlitið. Sumir kaflar sinna 

fleiri greinum en einni og það getur verið áhugavert að kynnast áherslum greinanna. Sem 

dæmi um skipulag, er hægt að skoða kaflann um list- og verkgreinar, hann hefst með 

sameiginlegum hæfniviðmiðum sem eru opin og umfangsmikil. Þau fjalla um vinnubrögð 

og færni nemenda til að skipuleggja vinnu sína, samvinnu, menningarlegt samhengi og 

færni til að meta eigin vinnu og vinnubrögð. Þetta eru þættir sem allar list- og verkgreinar 

eiga sameiginlegt. Síðan fær hver og ein list- og verkgrein sinn hluta af kaflanum. Erlend 

tungumál eru einnig með sameiginleg hæfniviðmið. Allar greinarnar leggja fram 

hæfniviðmið greinarinnar og er það gert á mismunandi hátt. Flestar greinar flokka 

hæfniviðmið sín eftir verkþáttum eða öðrum skilgreiningum. Íslenskan er með fjóra flokka: 

Talað mál, hlustun og áhorf mynda, lestur og bókmenntir, ritun og síðast málfræði. 

Hæfniviðmið í listgreinum eru ekki flokkuð eftir neinum slíkum kerfum. Erlend tungumál 

eru með sameiginleg hæfniviðmið sem eru flokkuð í 7 flokka. Þegar við skoðum áfram 

uppbyggingu kaflanna þá er áhugavert að segja frá því að erlend tungumál og stærðfræði 

birta matsþættina sem fylgja hverjum þætti fyrir sig í sömu töflu og hæfniviðmiðin. Það er 

skýr framsetning og auðvelt að sjá til hvers er ætlast án þess að leita aftast í kaflann eftir 

matsviðmiðunum. Þau koma líka síðast í kaflanum og þar eru ítarlegri skýringar eins og í 

öllum greinunum á því hvaða hæfni nemandi þarf að sýna til að fá A, B eða C.  

 

3.1.1.6.  Kafli um list- og verkgreinar  

Kaflinn um list- og verkgreinar er 27 blaðsíður og skiptist í inngang um það sem allar 

greinarnar eiga sameiginlegt og það sem átta greinar eiga ekki sameiginlegt . Það fyrsta 

sem vekur athygli við lestur kaflans um list- og verkgreinar er að þó að list- og verkgreinar 

Mynd 6. Afar erfitt að fá A í nýju einkunnarkerfi. (Vísir: 19.9.2015) 
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séu saman í kafla þá eru listgreinarnar og verkgreinarnar aðskildir flokkar. Listgreinar eru 

sviðslistir (dans og leiklist), sjónlistir og tónmennt. Verkgreinarnar eru heimilisfræði, 

hönnun og smíði og textílmennt. Flokkunin í sjálfri sér ætti ekki að skipta neinu máli nema 

til að segja eða gefa í skyn að sumar greinar eru listrænar en aðrar ekki. Sumt er hægt að 

vinna á bæði listrænan og verklegan hátt. Flokkunin kemur ekki í veg fyrir það að stundum 

er myndlist verkgrein og stundum er textílmennt listgrein. En það sem er sérstakt er að í 

námsmatinu við lok 10. bekkjar er ætlast til að nemandi fái eina einkunn fyrir listgreinar og 

aðra fyrir verkgreinar. Allir þeir kennarar sem kenna þessar greinar þurfa að koma sér 

saman um eina einkunn í hvorum flokki fyrir hvern nemanda.  

Kaflinn hefst með umræðu um hvað það er sem þessar ólíku greinar eiga 

sameiginlegt. Þar segir: „List- og verkgreinar eru margar, ólíkar námsgreinar. Þótt ýmislegt 

tengi þessar greinar saman þá er margt sem greinir þær að.“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013: 139). 

Sameiginleg hæfniviðmið eru birt og byggð á tækni, sköpun, vinnubrögðum, 

verksviti, fagurfræði og öðru sem þessar greinar eiga sameinlegt eins og menningu. Síðan 

er umræða um hversu mikilvægar list- og verkgreinar eru í menntun barna og 

menntunargildi þeirra. Það er bent á mikilvægi þess að standa vörð um þessar greinar þar 

sem þær eru tvinnaðar daglegu lífi okkar:  

Að tjá sig myndrænt, í handverki, hreyfingu, leik og tónum er manninum 

eðlislægt. Afrakstur þess má finna í mannkynssögunni og hefur mótað hana 

til dagsins í dag. Einstaklingar þurfa að vera meðvitaðir um þessi mótunaröfl 

innan hvers samfélags til að geta notið þeirra á uppbyggjandi og gagnrýninn 

hátt samhliða því að nýta þau og þróa áfram, sér og komandi kynslóðum til 

góðs (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013: 140). 

Ef við skoðum kaflann nánar kemur í ljós að hver list- og verkgrein hefur sitt svæði og þar 

kemur fram góð skýring á því hvernig unnið er með greinina, sérstöðu og sérkenni hennar. 

Fram kom í kaflanum um matsviðmið að allar greinar sem kenndar eru í grunnskólanum 

eru metnar út frá sömu forsendum en hæfniviðmið greinanna eru ekki sett fram undir sömu 

skilyrðum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna er menntagildi list- og verkgreina mikið. 

Þær mynda tækifæri nemenda til að nota allt sem þeir læra annars staðar á annan hátt. 

Samkvæmt aðalnámskrá er: 

Megintilgangur með námi í list- og verkgreinum í grunnskóla er að allir 

nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á 
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verkkunnáttu, sköpunarkraft, samhæfingu hugar, hjarta og handar og margar, 

ólíkar tjáningarleiðir. Þar fá þeir tækifæri til að skapa hluti í handverki, vinna 

með tákn, tóna, matarmenningu og líkamann í tíma og rúmi og tengja þannig 

milli hugmyndar, verka og hluta. Allt þetta þroskar og eykur hæfni fólks til 

að tengja milli hlutbundinnar og óhlutbundinnar hugsunar og takast á við 

síbreytilegan heim á persónulegan, gagnrýninn og skapandi hátt. Jafnvægi 

milli bóklegs og verklegs náms stuðlar að jafnrétti nemenda til að finna 

hæfileikum sínum farveg (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013:141). 

Matsviðmið hafa valdið list- og verkgreinakennurum áhyggjum. Borið hefur á 

óánægju kennara vegna kröfu Menntamálaráðuneytis að allar listgreinar og allar 

verkgreinar fái eina einkunn hver. Það er að segja ef nemandi er í myndmennt, keramík og 

tónlist í 10. bekk þá þurfa þeir sem kenna þessar greinar að setjast saman og samþykkja 

eina einkunn. Oft er það í lagi ef nemandinn er jafnvígur í öllum greinunum en hvað með 

þann sem sýnir slaka frammistöðu í einni en er afburðanemandi í annarri? Menntastofnun 

hefur komið með það ráð að þar sem þessar greinar eru yfirleitt valgreinar í 10. bekk megi 

færa lokið/ólokið á einkunnaspjaldið.  

 

3.1.1.7. Sjónlistakaflinn 

Við greiningu á myndlistarhluta námskrárinnar var ljóst að hún tengist kennslufræði sem 

byggð er á fagmiðaðari myndlistakennslu (e. Discipline Based Art Education). Þeir sem 

innleiddu þá kennslufræði töldu hana endurspegla það ferli sem maðurinn fer í gegnum 

þegar hann er að búa til myndlist. Í fyrsta lagi að búa til eða fremja list með tækni, 

aðferðum og hugmyndum sem til þarf hverju sinni. Í öðru lagi að geta metið gæði verka á 

fagurfræðilegum grundvelli. Í þriðja lagi að geta talað um listina með þeim orðaforða og 

hugtökum sem hægt er að nota til að miðla skoðunum sínum. Í síðasta lagi að kynnast, 

tengja og þekkja lista- og menningarsögu bæði eigin þjóðar og annarra og geta tengt þetta 

saman á órjúfanlegan hátt (Eisner, 2002). Þessir fjórir þættir, ferlið að búa til eða skapa list, 

listasaga, fagurfræði og gagnrýni voru fléttaðir saman til þess að búa til listgrein sem 

byggð er á traustum grunni. Þessir þættir voru síðan grunnur að skipulagi kennslu.  

Áhersla var lögð á að búa til verkefni sem tengdust á rökréttan hátt (Brandt, 1987). 

Dæmi um þetta er að kenna nemendum litafræði með því að búa til litahring, skoða verk 

eftir listamenn sem nýta sér lit sem innblástur, nota orðaforða litafræðinnar og ræða um 

hvað litir tákna. Næsta verkefni yrði ef til vill byggt á þessum þáttum en færi lengra eða 

dýpra. Eisner (2002) nefnir að í þessu ferli sé vert að hafa í huga flokkunarkerfi Blooms. 

Þar er hægt að byggja á þekkingu, leikni og viðhorfum með því að gera flóknari og 



 

 
39 

flóknari verk byggð á reynslu (Ingvar Sigurgeirsson, 1996). Með því að skipuleggja 

kennsluna út frá fagmiðaðarar listkennslu var verið að gera hana markvissari. Það tryggði 

að fleiri þættir væru skoðaðir, ekki bara að teikna og mála, heldur var kennarinn 

meðvitaður um að tryggja að nemendur skildu tengingar við lista- og mannkynssögu, hvað 

það væri sem gerði þetta áhugavert og hvernig ætti að ræða um listir (DiBlasio, 1987; 

Eisner, 2002). 

Ef við skoðum hvernig hæfniviðmið eru sett fram í verkgreinaköflunum þá sjáum 

við að hæfnin eru flokkuð í þætti eða þemu. Heimilisfræðin er mjög gott dæmi, þar eru 

þættirnir flokkaðir í fjögur þemu: Matur og lífshættir, matur og vinnubrögð, matur og 

umhverfi og matur og menning. Í sjónlistum finnum við tólf hæfniviðmið sem eru sett fram 

í einum löngum lista og er erfitt að átta sig á tengingu þeirra. Það er ekki augljóst hvaða 

hugmyndafræði var beitt við gerð kaflans, en þegar notuð var flokkun fagmiðaðrar 

myndlistakennslu var einfalt mál að koma fjórum hæfniviðmiðum í hvern flokk: Að búa til 

eða kynnast tækni og aðferðum, lista- og menningarsaga og rýni, fagurfræði og færni til að 

ræða um sjónlistir (Eisner, 2002).  

Stærsti munurinn á eldri námskrám og þessari er að í fyrri skránum eru taldar upp 

tillögur að leiðum til að kynna nemendum myndlist og hvaða tækni og aðferðir þeir eigi að 

læra að nota. Þar er tekið fram að þeir skuli kynnast litafræði, málun, teikningu, leir, grafík, 

þvívíddar vinnu svo eitthvað sé nefnt. Þar er einnig tekið fram hvaða listatímabil eigi að 

taka fyrir (Menntamálaráðuneyti, 1989; 1999). Nú er það ekki gert á sama hátt. Það er 

kennarans að velja hvað og hvernig hann kennir. Í raun er því gengið út frá aukinni 

fagmennsku kennara og faglegri þekking. En kennaramenntun hefur breyst og erfitt að ætla 

hvaða áhrif það getur háft á greinina. 

Með nýrri námskrá koma nýjar áherslur. Sjónlistakafli námskrárinnar hefst með 

þessum orðum: „Allir hlutir og öll verk byrja með hugmynd sem ekki verður virk nema 

henni sé miðlað á einhvern hátt.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013:147). 

Hugtakið sjónlist er nýmæli í aðalnámskránni og er hægt að skilja það þannig að það sé allt 

sem við sjáum. Myndlist er mjög vítt hugtak en ef til vill er sjónlist víðara. 

Áherslubreytingu má greina í þessari mynd hér fyrir neðan. Hringurinn leiðir alla vinnu í 

sjónlistum. Myndin er útskýrð á þennan hátt í námskránni: 

Þegar nemendur skapa sjónræn verk vinna þeir ýmist út frá eigin 

rannsóknum og greiningu eða með virkjun ímyndunaraflsins þar sem þeir 

tengja við fyrri reynslu, menningu og umhverfi. Í umræðum um myndlist 

skapast tækifæri til að þjálfa orðaforða myndlistar, samkennd og 
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umburðarlyndi í tengslum við gagnrýna umræðu um upplifun nemenda á 

völdum listaverkum og eigin verkum. Með því að tengja við eigin reynslu 

þjálfast nemendur í læsi á eigið umhverfi (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti, 2013:148). 

Hringurinn (mynd 7) er tvíþættur, annars vegar 

er lögð áherslu á skapandi hugsun, gagnrýna 

hugsun og tengsl við menningu og umhverfi. Það 

tengist lykilþáttum fagmiðaðrar 

myndlistakennslu og væri hægt að flokka 

hæfniviðmið sjónlista með þeim áherslum og 

hins vegar innri hringurinn sem leggur áherslu á 

að nemendum sé gefið tækifæri til að greina, 

rannsaka og skapa. Áhersla er lögð á ferli og 

tækifæri til að skapa eigin þekkingu. Þessi 

breyting kallar á breytta kennsluhætti. Kennarinn þarf að tryggja að nemendur fái tækifæri 

til að prófa sig áfram, til að átta sig á hvort tilraunirnar hafi skilað sér og til að endurskoða 

þær tilraunir.  

 

 

  

Mynd 7. Rannsaka-skapa-greina 
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3.2. Viðhorf kennara til námskrár 

Eins og fram kemur í kafla 1 lagði ég upp með tvær rannsóknarspurningar og sneri sú 

seinni að því að kanna viðhorf myndmenntakennara til innleiðingar námskrár og kennlsu 

þeirra tengda henni. Viðtölin voru notuð til að staðfesta og dýpka enn frekar það sem kom 

fram í greiningu námskrár.  

Viðtölin voru tekin á þriggja mánaða tímabili, frá janúar 2016 til mars 2016. Allir 

viðmælendurnir kenna við rótgróna skóla í Reykjavík. Hins vegar virðast skólarnir fjórir 

ólíkir hvað námskrárvinnu varðar. Ólíkar stofnanir og ólík skólamenning. Tafla 4 sýnir 

viðmælendur og bakgrunn hvers og eins: 

Tafla 4. Lýsing á viðmælendum 

Anna (ekki rétt nafn) Björk (ekki rétt nafn) Dagný (ekki rétt nafn) Jóna (ekki rétt nafn) 

Útskrifaðist úr Mynd- 

og handlistaskólanum 

og bætti við sig 

kennsluréttinda námi í 

Háskóla Íslands. 

Lauk námi sínu við 

Kennaraháskóla 

Íslands bætti við sig 

nám við Listaháskóla 

Íslands í textíl 

útskrifaðist með 

meistaragráðu í list- 

og verkgreinum frá 

Háskóla Íslands  

Útskrifaðist fyrir 

mörgum árum frá 

Kennaraháskóla 

Íslands með BEd 

gráðu hún er einnig 

með diplóma nám í 

rekstrarfræði. 

Útskrifaðist sem 

sérkennari en bætti við 

sig myndmennt 

nokkru seinna í 

Kennaraháskóla 

Íslands 

Með réttindi til 

kennslu á báðum 

skólastigunum 

Réttindi á 

grunnskólastigi 

Réttindi á 

grunnskólastigi 

Réttindi á 

grunnskólastigi 

15 ára kennslu reynsla 25 ára kennslu reynsla 9 ára kennslu reynsla 22 ára kennslu reynsla 

 

3.2.1. Niðurstöður viðtala 

3.2.1.1. Hvernig kennarar kynntust námskránni 

Viðtölin hófust öll á umræðu um hvernig hver skóli hefði hafið innleiðingu námskrárinnar. 

Það var greinilegt að í skólum allra viðmælenda hafði verið haft svipað lag á vinnunni. Það 

voru haldnir margir fundir bæði í skólunum og í hverfunum, Jóna sagði: „Mig minnir að 

við værum alltaf að fara á fundi.“ (4:1). Svo lásu allir kennarar námskrána sjálfa og ræddu 

innihald hennar. Það kom fram hjá flestum að kennararnir hefðu skipt námskránni á milli 

sín og þannig lesið, túlkað, greint og skipst á skoðunum. 
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Björk sagði: 

… við lásum hana yfir spjölluðum saman, skrifuðum niður það sem okkur 

fannst. Ég meina það eru skiptar skoðanir, sumum finnst hlutir góðir og 

öðrum ekki. Þetta var svona skeggrætt … fundargerðir [sendar] á milli 

þannig að allir vissu hvað hinir voru að gera og hvaða niðurstöður voru 

dregnar af hinum sem voru í hverjum hóp og já síðan hittust stundum allir og 

þá var talað saman um hvernig fólk hefði svo … túlkað ekki allir hlutina á 

sama hátt, það sem einn skilur svona, skilur annar einhvern veginn öðruvísi, 

við vorum að reyna að koma okkur niður á sameiginlegan skilning á þessu 

öllu saman líka. Og það held ég að hafi komið mörgum á óvart að við erum 

ekki að skilja hlutina eins (2:2). 

Það kom fram hjá öllum viðmælendunum að samtalið innan kennarahópsin var mikilvægt, 

sérstaklega þegar í ljós kom að kennarar túlkuðu hugtök á mjög svo mismunandi veg. 

Skilningurinn kom ekki af sjálfu sér. Það kom einnig fram að myndmenntakennararnir, 

sem gjarnan eru einu kennararnir í sínu fagi, upplifðu sig einangraða. Anna sagði: „Það er 

svo erfitt að vinna svona og fá ekki að tala upphátt við einhvern.“ (1:3). „… af því að það 

er alltaf samtalið sem vantar hérna þegar maður er svona einn með eitt fag.“ (1:6). Það 

skein í gegn að myndmenntakennararnir töldu gott að vinna með öðrum kennurum og að 

sumir skólar hefðu markvisst unnið þvert á fög en þegar kom að greinahlutanum sjálfum, 

hæfniviðmiðunum og matsviðmiðunum þá fannst þeim þeir vera einir á báti. Eins og 

Dagný kemst að orði: „Maður er svolítið einn í sínu horni einhvern veginn, ég á voða lítið 

sameiginlegt með heimilisfræði kennaranum, ég get lítið eða ekkert talað við hana.“ (3:5). 

 

3.2.1.2. Grunnþættir menntunar 

Þegar kennararnir voru beðnir um að lýsa innleiðingarferlinu voru þrír sem nefndu 

svokölluð þemahefti. Þá er verið að tala um bækur sem gefnar voru út af Mennta- og 

menningarráðuneytinu sem innlegg í nýja hugsun. Hver bók bar nafn grunnþáttar, sem 

dæmi hétu bækur Læsi, Sköpun og Sjálfbærni. Þar birtist nýtt hugtak sem er grunnþættir 

menntunar. í viðtölum við kennarana kom i í ljós að þeir voru almennt ekki með á hreinu 

hvað allir grunnþættirnir hétu eða réttara sagt gátu ekki talið þá upp þó þeir könnuðust við 

alla þegar þeir voru nefndir á nafn. Hins vegar virtust kennararnir sáttir við þá 

meginhugsun sem grunnþættir boða, fannst þar liggja ný hugsun sem þeir töldu mikilvæga:  

Mér finnst þetta bara svo áhugavert, mér finnst þetta svo flott hugsun, mér 

finnst … þessi þema hefti, ég sökkti mér alveg ofan í þau og las þau staf fyrir 

staf, hvert einasta hefti með áherslupenna í hönd og mér fannst ég bara finna 

í hverju hefti eitthvað flott! Þetta var skemmtilegt, ég tek þetta bara opnum 

örmum allt þetta, allri þessari hugsun (1:14). 
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Þó að kennararnir gætu ekki endilega talið upp alla grunnþættina voru þeir allir sammála 

um að þeir eða sú hugsun sem býr að baki þeim hefði haft áhrif á skólaandann. Björk 

sagði: „Þetta smá saman síast inn. Maður heyrir það bara eins og orðræðan er. Börnin eru 

farin að segja orð sem þau sögðu ekki fyrir námskrá.“ (2:11). Dagný staðfestir þessa 

niðurstöðu með orðum sínum, 

… börnin eru orðnir meðvitaðari um bara umhverfi sitt og bara mengun og 

hugsa vel um heilsuna og allt þetta, þetta einhvern vegin síast inn og maður 

reynir að tengja þetta ínn á þetta þegar maður er að kenna. Læsi er líka, 

maður merkir allt [alla hluti] inni hjá sér og … þau eru að lesa á meðan þau 

eru að vinna þetta er svona meðvitað og ómeðvitað (3:9). 

Það kom einnig fram hjá kennurunum að túlkun á grunnþáttunum væri eitthvað sem þróast 

og breytist með tímanum. Kennararnir voru sammála um það að sköpunarþáttur 

grunnþáttanna væri auðfundinn í myndmenntastofunni. Læsi var einnig grunnþáttur sem 

var oftar nefndur en til dæmis jafnrétti og lýðræði. Björk sagði: „Við erum farin að setja 

orðið læsi í miklu víðara samhengi, held ég, en fyrir námskrá þannig að við erum farin að 

horfa á læsi eins og menningarlæsi og alls konar, hvernig upplifirðu umhverfið þitt, þetta er 

ekki bara fjöldi atkvæða á mínútu.“ (2:9). Það þarf tíma fyrir bæði kennara og nemendur að 

átta sig á til hvers er ætlast af þeim og hvernig á að gera þessa þætti að ómeðvituðum hluta 

af náminu. Björk dregur þetta saman á snyrtilegan hátt: „Ég held að þetta sé svona smátt og 

smátt að tikka inn … þetta eru náttúrulega þær áherslur sem á að beita og ég held að allir 

séu svolítið að reyna … en að það taki tíma, ekki spurning.“ (2:9). 

 

3.2.1.3. Lykilhæfni 

Lykilhæfni er einnig nýtt hugtak í aðalnámskrá grunnskólanna. Kennararnir höfðu 

mismunandi upplifun af þeim. Jóna var með veggspjaldið uppi á vegg í stofunni sinni og 

benti á þætti sem henni líkaði. Hinir kennararnir nýttu sér ekki veggspjaldið á þann hátt. 

Björk var mjög meðvituð um áhrif þess á kennslu sína og sér í lagi námsmat byggt á 

lykilhæfniþættinum „ábyrð á eigin námi“ sem list- og verkgreina kennarar í hennar skóla 

hafa lengi beitt. Hún taldi þessi viðmið gera nemendur ábyrgari fyrir námi sínu og Jóna 

benti einnig á að kennararnir styddu þessa hegðun í sinni kennslu. Björk var stolt af því að 

kennarar í öðrum greinum væru farnir að tileinka sér þessa þætti.  
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Í viðtölum við kennara kom fram ákveðinn misskilningur með stöðu 

lykilhæfniviðmiða í námskrárferlinu. Sá misskilningur virðist eiga rætur sínar að rekja til 

ákvörðunar menntamálaráðherra um að ekki þurfi að leggja formlegt mat á frammistöðu 

nemenda. Þannig töldu sumir kennarar að ákvörðun Mennta- og menningarmálaráðuneytis 

væri að hætta við innleiðingu lykilþáttanna. 

Áhugavert var að flestir töluðu um lykilhæfniviðmiðin sem eitthvað sem ætti ekki 

að leggja áherslu á lengur vegna umræðna í blöðum og ákvörðun menntamálaráðherra um 

að ekki ætti að meta þá. Jóna segir,  

… mér finnst þetta flottir þættir, tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýnin 

hugsun, sjálfstæði og samvinna, og sem sagt ábyrgð og mat á eigin námi. 

Hvenær komum við þessu á? Mér finnst það svolítið langt í land með það … 

[Þegar spurð af hverju] ég held … að þetta liggi einhvern veginn í 

þjóðarsálinni og að það er hægt að gera allt með vinstri (4:10).  

Þetta svar gaf til kynna litla trú á færni barna að tileinka sér lykilhæfni. Á meðan kennarar 

áttu erfitt með að skilja hvernig túlka og nota ætti lykilhæfniviðmið var ekki undarlegt að 

Anna lýsti því þannig að hún hefði viljað fá betri stuðning frá vinnuveitandanum, 

Reykjavíkurborg. Hún sagði: „Við vorum í svo lausu lofti þannig að það vantaði eitthvað 

til að…hjálpa okkur áfram … það voru allir í sínu hverfi að uppgötva hjólið … allir að 

túlka þetta á sinn hátt og fara misdjúpt í þetta …“ (1:6).  

 

3.2.1.4. Námsmat –Hugmyndafræði vs. tæknileg atriði  

Námsmat var rauður þráður í viðtölum þriggja kennara, það sem smaug inn í alla umræðu. 

Áherslur þeirra voru þó nokkuð ólíkar. Jóna og skólinn hennar höfðu tileinkað sér vinnu 

við námsmat áður en námskráin kom út og gegnir Jóna lykilhlutverki í því ferli. Í skóla 

Jónu nota kennararnir Mentor til að skrá námsmatið sitt sem er byggt á umsögnum en þeir 

eru ekki búnir að innleiða nýja Mentor umhverfið sem er byggt á hæfni- og matsviðmiðum. 

Björk nefndi miklar áhyggjur af námsmati og harmaði hvað lítið væri að treysta á stuðning 

þeirra sem bjuggu til námskrána. Hún telur námsmatið eiga að gjörbreyta skólastarfinu og 

kennsluháttum og segir: 

… það er misjafnur skilningur…og skiptar skoðanir á hlutum, sérstaklega á 

námsmatinu … hverju erum við að bæta við? Erum við að bæta við  

einhverju góðu með því að breyta námsmatinu, græða nemendur á því? ... 

Mér finnst svona mesti … pirringurinn í fólki snúa að námsmati. Ég finn það 

bara, fólk er óöruggt, það veit ekki hvernig það á að gera þetta, það leggur 

enginn línurnar almennilega og svo er hver skóli að paufast í sínu horni að 
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reyna að koma einhverju skikki á hlutina. Mér finnst það svolítið þannig en 

að öðru leyti er námskráin … opin og býður upp á ýmsa möguleika, hvernig 

þú vilt nýta þér hana, hún er leiðandi en hún er ekki endilega stýrandi. Nema 

í námsmatinu (2:3-4).  

Dagný var einnig mjög upptekin af námsmatinu. Hennar áhugi og áhyggjur snéru aðallega 

að tæknilega þætti námsmatsins þ..e.a.s. Mentor. Eins og nefnt var áður er Mentor 

gagnagrunnur sem var hannaður til að halda utan um allar skráningar sem grunnskólar 

þurfa að nota til að halda utan um upplýsingar um og fyrir nemendur. Mentor er að koma 

af stað uppfærðum grunni sem byggir á áherslum nýju aðalnámskrárinnar. Dagný lýsti því 

hvernig fullrúar Mentors komu í skólann og kynntu breytingarnar. Síðan nokkru síðar 

komu þeir aftur til að halda námskeið þar sem kennararnir sátu við tölvur og æfðu sig að 

færa inn upplýsingar og nota gagnagrunnin. Hún sagði: „ Við fengum kynningu frá Mentor 

… fyrst var bara svona almenn kynning á sal fyrir alla kennara og svo í seinna skiptið þá 

kom einn kennari frá Mentor að kenna okkur á námsmatið … allir röðuðu sér fyrir fram 

tölvu og vora að fikta í kerfinu svo liðu vikur… maður var ekki tilbúinn að setja neitt í 

kerfið af því að maður er ekki búinn að búa til námslotur eða neitt …“ (3:4). Þegar það 

kom loksins utanaðkomandi aðstoð þá kom hún á skjön við þörfina. Kennararnir í þessum 

skóla sitja enn óöryggir og ekki tilbúnir að takast á við verkefni vorsins. Anna var sú eina 

sem nefndi ekki námsmat. 

Þegar umræðan snerist um námsmat sýndu allir þrír kennararnir mjög ólíkar 

skoðanir Jóna taldi skóla sinn í sókn og að það þyrfti ekki neina utanaðkomandi aðstoð 

þangað en svörin hennar gáfu til kynna að námsmat skólans hefði ekki þróast með nýju 

námskránni en fengi að vera með af því að það var búið að koma því á. Bæði Björk og 

Dagný upplifðu mikið óöryggi vegna þess að þeim fannst þær ekki fá svör við áhyggjuefni 

sín. Björk nálgaðist námsmatið faglega en fyrir Dagnýju var það tæknin sem fyllti hana 

áhyggjum á þessu stigi. Af svörunum að marka þá er þetta þáttur sem á eftir að vinna mikið 

úr og getur tekið miklum breytingum næstu árin. Þær telja mjög mikilvægt að skólarnir fái 

markvissari stuðning. 

 

3.2.1.4. Skilningur/misskilningur kennara á hugtökum   

Kennararnir voru spurðir um viðhorf sitt til sjónlistakaflans. Það kom á óvart hversu mikill 

munur var á skilningi þeirra á því sem er að finna þar. Skilningur og túlkun kennaranna á 

hæfniviðmiðum og hlutverkum þeirra var ólíkur. Viðhorf þeirra til námskrárinnar í heild 

sinni er einnig mismunandi,  Jóna sagði: „Ég tek þetta ekki svo bókstaflega ekki eins og 
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biblíuna í gamla daga, þetta er uppflettirit þetta er … ritið okkar kennaranna til að flétta 

upp í.“ (4:16). Þegar hún var spurð sérstaklega um sjónlistakaflann þá sagði hún: 

… mér finnst þetta … ágætt, þetta eru kannski mörg orð þetta er svolítið 

mikill texti það væri kannski hægt að þjappa og einfalda svolítið og fá 

skýrari línur en ég gerði það, ég strikaði undir það sem ég skildi og gat tengt 

við og … finnst að þetta nýtist manni … [Þetta eru] langar klausur fyrir 

mann að vinna úr … pikka úr … það sem maður kemst yfir og miðað við 

krakkana sem maður er með held ég að allir geti nýtt sér þetta. Ég held að 

þetta sé ekki hugsað sem umferðareglur heldur sem einhverjar meginlínur 

(4:5). 

Það var ljóst og kom fram víðar í viðtalinu að Jónu finnst eðlilegt að velja úr 

hæfniviðmiðum sjónlista það sem höfðar til hennar hverju sinni og það sem hún telur sig 

skilja. Dagný aftur á móti var með allt aðra nálgun. Þar sem hæfniviðmiðin voru ekki 

komin inn í Mentor þá sagði hún: 

Já það er bara að síast inn, þetta er bara svo ný hugsun, þetta er ekki orðið 

tamt ennþá … ég er með á borðinu hjá mér [afrit af hæfniviðmiðum 

sjónlista] ég merki við það sem ég er búin að fara í gegnum af því að ég er 

ekki farin að færa allt í Mentor til að vera viss um að ég sé að fara yfir öll 

hæfniviðmiðin og klára allt fyrir … hvert aldurstig fyrir sig, þá Xa ég bara 

við … svo að ég er ekki að gleyma neinu en hvernig á ég að gera þetta 

öðruvísi (3:6) 

Það er mikill munur á hvernig Jóna upplifir samskipti sín við námskrána og hvernig Dagný 

lýsir sinni reynslu. Fyrir Jónu er námskráin sem má velja úr eftir hentugleika en fyrir 

Dagnýu er nauðsynlegt að vera með öll hæfniviðmiðin hjá sér og tryggja að hún sinni þeim 

öllum. Ef til vill er þetta reynslan sem hefur áhrif á þeirra sýn, Jóna er búin að kenna í 22 ár 

en Dagný í átta. 

Bæði Anna og Björk sem eru einnig með langa reynslu skildu hæfniviðmið sjónlista 

á annan hátt en hinir tveir kennararnir. Þær töldu báðar allan kaflann hafa áhrif á kennslu 

sína og kalla á allt aðra nálgun í kennslu. Viðhorf Önnu til kafla sjónlista var mjög jákvæð. 

Hún sagði sjálf frá því að hún hefði tekið þátt í vinnu við að undirbúa þennan kafla. Hún 

nefndi það sérstaklega hvernig hringurinn sem lýsir ferli myndlista, rannsaka, greina og 

skapa, hefur haft jákvæð áhrif á kennslu hennar. Hún lýsir því svo: 

… jafnframt að taka inn nýja hugsun eins og að rannsaka, greina og skapa 

sem er megin stefið. Það er það sem er kannski erfiðast að skipta um, finnst 

mér það er að rannsaka, það er sems sagt að breyta verkefninu í meiri 

rannsókn en að gera það sem sagt er kannski bæði erfitt fyrir nemandann að 

skilja að það skipti máli og kennarann að setja verkefnið upp til þess að gefa 
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fleiri tækifæri til þess að rannsaka hlutina. Sem sagt í raun og veru að opna 

verkefnin miklu meira (1:7). 

Hún var meðvituð um það að ekki öll verkefni sem hún hafði notað áður hentuðu 

nálguninni sem hún er nú að temja sér, en þegar þau ganga upp: „Þá finnst mér svo gaman, 

þegar ég uppgötva að verkefni sem ég er með er alveg í samræmi við [hæfniviðmið 

sjónlista] segi ég, já þetta er bara flott að það passi svo vel inní.“ (1:10). Hún er gagnrýnin 

á þau verkefni sem hún nýtir sér áfram og er meðvituð um það að þurfa að endurskoða sína 

kennslu: 

… og sum hef ég bara aðeins víkkað út sérstaklega með val á efnum og 

pappír … fleiri möguleika með myndasýningum og fleiri leiðir, þá eru þau 

verkefni alveg að smella inn í grunninn sem maður hafði. Það er svo gaman 

að sjá hvernig þetta gengur allt upp, það styrkir bara verkefnin sem ég var 

með. Sem sagt það bara víkkar þau og þau verða bara betri og það er til góðs 

að hafa stúderað … maður á nokkur góð verkefni sem eru bara að virka með 

þessu að opna aðeins en svo eru líka önnur sem er bara ekki í lagi sem ég 

segi þú hendir þessu bara út þetta er ekki í góðu lagi en svona er þetta bara 

(1:10). 

Þegar Björk ræddi sjónlistakaflann var hún eins og Anna spennt fyrir þrískiptingunni sem 

finnst í upphafi kaflans. Hún sagði: „Mér finnst þetta orð rannsókn það er rosalega stórt, … 

og þarft, alla vegana finnst mér þegar nemendur fá að gera pínu rannsókn, skoða og gera 

tilraunir, það bætir rosalega miklu við námið þeirra.“ (2:12). Hún lýsti verkefni sem hún 

var að vinna þarna um morguninn og rödd hennar gaf til kynna að hún væri mjög spennt 

fyrir ferlinu. Það kom fram að henni finnst áherslan á rannsóknina gera það að verkum að 

myndmenntakennsla er ekki eins afurðamiðuð. Hún bætti samt við að það tæki tíma til að 

breyta viðhorfum, yngri krakkarnir ættu auðveldara með það en þeir eldri. Björk sýnir að 

hún hefur góðan skilning á því sem hefur breyst í námskránni:  

Það er önnur stór breyting að við megum ekki lengur tala um markmið eða 

svona við megum tala um markmið en hæfniviðmiðin hafa tekið við af 

þessum þrepamarkmiðum. Og ég held kannski að það sé bara gott fyrir 

okkur ef við setjum alltaf nemandi getur þetta og þetta og þetta þá hjálpar 

þetta okkur að meta það (2:13).  

Hún er meðvituð um tengingu hæfniviðmiða og matsviðmiða og sú eina sem nefndi hana 

svona skýrt. Hún hefur einnig góðan skilning á hvað það er sem hæfniviðmiðin bæta við 

kennsluna. Hún lýsir hvernig námsferlið verður heildstæðara fyrir vikið: 

Þannig að mér finnst hæfniviðmiðin góð og kannski betri leið til að meta í 

sjónlistum en við höfðum áður gert af því að það var loðnara það er ekki nóg 

að segja kynnist Picasso maður verður að segja getur skilgreint á einfaldan 
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hátt orðið kúbismi … það er svolítill stigsmunur þarna. Mér finnst 

hæfniviðmiðin fín og hér höfum við gert þetta þannig að námsáætlunin fer á 

netið það er kannski eitthvað verkefni eða viðfangsefni og það á að taka á 

einhverjum hæfniviðmiðum þau þurfa ekki endilega að vera hrá upp úr 

þessari ef að ég er að vinna með eitthvað getur það alveg eins verið „getur 

raðað upp í myndflöt“ af því að þau eru rosalega víð hérna hæfniviðmiðin ég 

held að það þurfi að þrengja þau svolítið og aðlaga þau. Enda er fólki gefið 

leyfi til þess. Þetta er bara svona til viðmiðunar eða ég lít þannig á (2:13). 

 

3.2.1.5. Viðhorf til námsefnis; 

Kennararnir voru spurðir hvort og hvaða námsefni þeir teldu vanta. Það var nokkuð ljóst að 

myndmyndmenntakennarar eru ekki svo uppteknir af bókum, Björk segir: „… það eru ekki 

námsbækur, ég er ekki viss um að maður myndi nota fullt af náms bókum ef þær væru til.“ 

(2:16). Hún taldi viðhorfsbreytingu til greinarinnar og hvernig hún er kennd hafa meiri 

áhrif en útgefið námsefni. Hún nefndi að frekar en kennslubækur gæti hún hugsað sér 

einhvers konar gagnagrunn sem hægt væri að sækja í. Hún taldi það hjálpa greininni ef 

nemendur hefðu meira val um hvað og hvernig þeir væru að læra í myndmennt. Jóna var 

að mörgu leyti sammála: 

Ég er með hér í bunka gömlu bækurnar … handbókina og kennarabókina 

[Myndmennt I og II], mér finnst þær alltaf standa fyrir sínu þó að ég sé ekki 

alltaf að vinna með þær þá kíki ég í þær, kannski er það texti eða myndir sem 

mig langar til að sýna krökkunum eða efni sem ég vil tala um við þau og svo 

líka bókin hans safnforstjórans hvað heitir hún nú aftur æ frá listasafninu ég 

nota hana nú ekki … það eru kannski einhverjar myndir og einhver texti sem 

er ágætt að sýna þeim. Ég nota líka tölvuna mikið og efni þaðan en mér 

finnst ég bara orðin sjálf óbundin þessu (4:8). 

Það kemur skýrt frá hjá Jónu að henni finnist ágætt að hafa námsbækur sem hún getur 

notað sem uppflettirit en hún er alls ekki háð þeim í kennslu. Hún er mjög skýr á því að 

það er reynslan sem hefur mestu áhrifin og að með henni þá veit kennarinn hvað hann þarf 

að sækja og hvert hverju sinni: 

Það er bara ef maður er búinn að kenna svo lengi og maður hefur allan 

tímann verið að breytast sjálfur og ég komin svolítið með mitt og ég geri það 

ekki alltaf eins mér finnst það hafa áhrif á krakkana ef ég er með í þessu ég 

er ekki bara að kenna eitthvað sem ég þarf að koma að heldur að ég er að 

gera eitthvað sem ég hef bæði áhuga á eitthvað svona passion fyrir, ég finn 

það bara þá hef ég þau meira með mér (4:8). 

Anna hefur afgerandi skoðun á þörf fyrir námsefni. Þar einblínir hún nánast eingöngu á 

listasöguna. Hún ræðir um eigin bakgrunn,  
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… það sem hjálpar mér er mín eigin þekking á listasögu af því að ég hef 

farið í gegnum hana af því að ég tók stúdent á listasviði þá var ég alltaf í 

listasögu og ég tek hana aftur alla í myndlistaskólanum þetta er bara það sem 

ég hef og ef fólk hefur ekki þessa menntun á bak við sig sem kannski ekki 

allir hafa og það eru ekki margir með átta ára kennslu á bak við sig í 

listasögu og hvað ætla þeir þá að gera (1:18). 

Hún er meðvituð um það að ekki allir kennarar eru með jafn mikin grunn í listasögu og 

hún. Þegar hún var spurð hvort hún noti bókin sem kom út hjá námsgagnastofnun fyrir 

stuttu sagðist hún mjög ánægð með hana. Þar er samt lítið um íslenska myndlist, Hún segir: 

„… íslenska listasagan þetta er bara algjör brotalöm í  menntun þjóðarinar þetta er bara 

sorglegt ég bara tárast það veit engin neitt um íslenska myndlist og það er af því að 

grunnskólinn hefur engar bækur og ekkert til að styðjast við.“ (1:20). 

 

3.2.1.6. Viðhorf til námskrárnar 

Þó að allir viðmælendurnir hafi mismunandi skilning og sýn á námskrána virðast þeir 

nokkuð sáttir. Lokaorð þeirra lýsir viðhorfinu ágætlega. Anna sagði: „Þetta er mitt 

leiðarljós sem ég næ ekki að framkvæma nema á einhverjum tíma.“ (1:10). Björk sagði: 

„Mér finnst sumt gott, mér finnst margt mjög gott. Ég held að það fari bara eftir því 

hvernig þú notar þessa bók eða þessa námskrá og hvað þú gerir með hana, þú getur, þó að 

þetta sé stýring eða já, vinnuveitendur okkar segja að við eigum að vinna eftir þessu, þá 

held ég að þú notir hana sem leiðarvísi ekki sem biblíu.“ (2:18). Dagný sagði um 

sjónlistakaflann: „Eftir því sem ég les hann oftar og átta mig á honum því sáttari er ég 

vegna þess að hann er opinn og veitir mér frelsi sem kennara.“ (3:19). Og Jóna er sammála 

því að námskráin breyti skólastarfinu: „Já hún hefur opnað, ég er alveg á því að þó að ég 

kunni hana ekki utanað ... Ég held að hún sé alveg nauðsynleg hún ábyggilega breytir mér 

smátt og smátt.“ (4:16). 

 

3.2.1.7. Samantekt 

Í viðtölum við kennara má greina að þeir eru ssáttir við þau nýmæli sem fundust í 

greiningu námskrár. Þessir kennarar eru sammála því að í innleiðingaferlinu hafi verið gott 

að fá fundi með kennurum þvert á faggreinar en voru einnig sammála því að þeir sem 

myndlistakennarar fyndust þeir einangraðir og söknuðu samtalsins sem þeir sáu hjá 

kennurum í öðrum greinum. Það kom fram að kennarar skildu hugtök námskráarinar á 

mismundandi hátt. Sumt skildu þeir mjög vel eins og hæfniviðmið og hvernig þeim er beitt 

og einnig höfðu þeir góðan skilning á hvernig grunnþættir menntunar hafi áhrif á 



 

 
50 

skólastarfið og skólabragin. Þeir virust ekki eins öryggir með hlutverk lykilhæfnis í 

kennslu þeirra, framkvæmd námsmats og áhrif þess á nemendur.  

 Yfirhöfuð voru þessir fjórir myndmenntakennarar sáttir við námskránna og hvernig 

hún leiðir kennslu þeirra. Grunnþættirnir sköpun, læsi og sjálfbærni voru nefndur sem 

þættir sem myndlistakennsla ætti auðvelt með að sinna. Kennararnir töluðu um reynslu 

sína og fagvitund sem grunn fyrir kennslu sína. Þar sem það er ekki hefð fyrir því að 

treysta á kennslu bækur í myndlistakennslu þá hafa kennarar tamið sér aðrar leiðir til að 

miðla efni til nemenda. Þessir fjórir kennarar voru sammála um að aðrar bjargir gætu nýst 

þeim og þá með áherslu á listasögu og einhvers konar gagnagrunn sem þeir gætu valið 

hverju sinni.  
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4. Umræður 

4.1. Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að greina aðalnámskrá grunnskólanna frá 2013, leita að 

nýmælum í henni, greina þau og skoða hug starfandi kennara til þeirra nýmæla. Fjórar 

nýjungar fundust. Í fyrsta lagi eru það grunnþættir menntunar, í öðru lagi hæfniviðmið, í 

þriðja lykilhæfni og í fjórða lagi matsviðmið. Þessir fjórir þættir tvinnast saman til þess að 

búa til róttæka námskrá með áherslum sem hafa ekki sést áður í fyrri námskrám á Íslandi. 

Kennararnir sem rætt var við höfðu nokkuð skýra sýn á eigin kennslu og höfðu allir fundið 

sér leið til að takast á við þessar breytingar.  

 

4.1.1. Flókin hugtök námskrárnar: 

Eins og kemur fram í kafla 1.1. um námskrár er hlutverk þeirra að vera stýrandi og segja 

kennurum hvað og hvernig eigi að starfa og kenna í skólanum. Þessi námskrá býður 

kennurum og skólasamfélaginu upp á mörg tækifæri til að hlúa að sinni sérstöðu en geta 

samt fylgt námskránni. Ef til vill má segja að þessi námskrá geri ráð fyrir meiri 

sveigjanleiki og frumkvæði frá hendi kennara og stjórnenda en fyrri námskrár hafa gert 

(Mennta- og menningarráðuneyti, 2013). Viðmælendur mínir staðfestu það að þeir upplifi 

námskrána líklegri til að skapa þeim fleiri tækifæri en að hefta leiðir sem þeir gætu nýtt sér 

í kennslunni. 

Eins og kemur fram í kafla 1.2. gegna kennarar lykilhlutverki í innleiðingu 

námskráa í skólum (Eisner, 2002; Hargreaves og Fullan; 2012, Fullan; 2016). Hugtökin í 

þessari námskrá eru mörg svo flókin að kennarar virðast ekki allir með fullt vald á þeim. 

Með aðalnámskrá grunnskóla og áherslur á grunnþætti menntunar og lykilhæfni er verið að 

draga fram og gera sýnilegt það sem þarf að vera til staðar í menntun barna. Samkæmt 

þeim Kelly (2005) og Eisner (2002) eru íslensk menntamálayfirvöld að flytja hæfni og 

leikni sem áður var hluti af hinni óformlegu og jafnvel duldu námskrá yfir í þá kenndu. 

Rannsókn mín gaf til kynna að fyrir viðmælendur mína er það talsvert nýmæli að skapa 

nemendum sínum aðstæður til að tjá sig og miðla, að sýna skapandi og gagnrýna hugsun, 

að vera með sjálfstæð vinnubrögð og geta unnið saman, að nýta miðla og upplýsingar og 

að bera ábyrgð og mat á eigin námi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Starfskenningar kennara eru ólíkar (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004) og hugmyndir nýrrar 

námskrár kunna að falla misvel að þeim. Innleiðing slíkra hugmynda kann því að reynast 

kennurum misauðvelt ferli. 

Grunnþættir menntunar sem virðast byggðir að einhverju leiti á menntastefnu 

UNESCO (2014) eiga það hlutverk að hafa áhrif á og lita allt skólastarf. Það sem er 

áhugavert við grunnþættina og gögnin staðfesta, er að þarna er verið að tryggja að 

nemendur verði meðvitaðir um þessa þætti frá unga aldri og geti notað orðræðu hvers 

þáttar til að útskýra hvað þeir eru að læra og hvernig það tengist öðrum grunnþáttum 

(Mennta- og menningarmálarráðuneyti, 2013). Viðmælendur lýstu áhyggjum á því sem 

gæti farið úrskeiðis. Þeir höfðu áhyggjur af því að kennarar og þar af leiðandi nemendur 

hefðu ekki nógu sterkan sameiginlegan skilning á grunnþáttunum til þess að hægt væri að 

vinna eftir þeim eins og gert er ráð fyrir í námskránni. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2012). Þetta mega ekki vera þættir sem hakað er við á lista. 

Sem dæmi, í þessu verkefni nota nemendur sköpun; þeir teikna mynd, þeir nota jafnrétti; 

myndin á að vera af bæði strákum og stelpum, og þeir notast við lýðræði; bekkurinn fékk 

að ráða hvort myndirnar yrðu settar fram á gang eða inn í stofuna. Þetta er ekki hlutverk 

grunnþáttanna, þeir þurfa að gera nemendur að skapandi verum, einstaklingum sem leita 

margra leiða til að leysa vanda, sýna mismundandi skoðunum virðingu og sjá það sem 

áskorun að sannfæra aðra um hugmyndir sínar. 

Í nýrri námskrá eru hæfniviðmið nýmæli. Kennurum í rannsókninni finnst 

hæfniviðmið ný leið til að útskýra það sem nemendur eiga að ráða við þegar þeir eru búnir 

að læra eitthvað. Hæfniviðmið eru byggð á þekkingu og leikni sem gefa af sér hæfni, þetta 

er ferli sem krefst oft breyttra vinnubragða. Kennararnir í rannsókninni höfðu ólíka sýn og 

skilning á hugtakinu hæfniviðmið. Tveir þeirra virtust skilja vel þá hugyndafræði sem 

liggur hæfniviðmiðum að baki og töldu sig geta nýtt þau vel í sinni kennslu. Aðrir töldu 

hæfniviðmiðin vera eins og nokkurs konar matseðill sem hægt væri að velja af og líklega 

hefur þetta nýmæli lítil sem engin áhrif á kennslu þeirra. 

Lykilhæfni virðist valda kennurum hugarangri aðallega vegna þess að þeim finnst 

þeir ekki fá skýr skilaboð um hvort og hvernig eigi að vinna með þau. Þar sem 

menntamálaráðherra hefur gefið út yfirlýsingu um að það eigi ekki að meta lykilhæfni eins 

og áður var gert ráð fyrir, átta ekki allir kennarar sig á að þetta er enn mikilvægur þáttur í 

menntun íslenskra barna. Gögnin sýna að kennarar eru meðvitaðir um mikilvægi þessa 

þáttar en það truflar þá. Það kom skýrt fram að kennararnir væru að vinna eftir lykilhæfi í 
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kennslu sinni en upplifðu sig ekki eiga að gera það. Þrátt fyrir skilning þeirra á því að það 

væri búið að fella út lykilhæfniviðmið notuðu kennarar viðmiðin áfram í sinni kennslu. 

 

4.1.2. Innleiðinginn 

Fullan (2016) segir að mikilvægt sé að velja vel hverjir stýra innleiðingu og að það sé gert í 

sátt og samlyndi við þá sem eiga að vinna eftir námskránni hverju sinni. Samkvæmt 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu (2010; 2013) átti að styðja við innleiðingu 

námskrár með ýmsum hætti t.d. með því að útbúa vef til að styðja kennara í starfsþróun, sá 

vefur virðist beinast meira að framhaldsskólum en grunnskólum. Það átti einnig að auka 

skilning kennara á grunnþáttunum með gerð þemahefta um hvern grunnþátt og voru 

viðmælendur ánægðir með þau. Málþing hafa verið haldin um námsmat bæði þvert á 

skólastig og eftir greinasviðum samt sem áður virðast kennarar enn óöryggir með 

framkvæmd þess. Í samtali við Ívu Björnsdóttur, sérfræðingur við Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, lýkur innleiðingaferlinu í vor 2016 þannig að hvorki er búið að 

meta námskránna né innleiðinguna. Þegar henni lýkur hefst matsferlið (Íva Björnsdóttir, 

munnleg heimild, 29. apríl 2016). Niðurstöður sýna að kennararnir sem rætt var við eru 

ekki alveg sáttir við þá kynningu og þær bjargir sem þeim stóð til boða í innleiðingaferlinu. 

Þeir lýsa samlestri og fundum ætluðum að aðstoða þá við að skilja nýmæli námskráarinar 

en muna sumir lítið um umfjöllunarefni þeirra funda. Myndlistakennararnir nefndu það að 

vegna einangrunar þeirra í faggrein ættu þeir erfitt með að hlúa að félagsauði eins og 

kennarar annara greina hefðu ef til vill aðgang að (Hargreaves og Fullan, 2012). Sérstök 

óánægja kennara ríkti hvað varðar kynningar á nýjum áherslum í námsmati. Þeir kennarar 

sem ræddu það gáfu til kynna að þeir upplifðu ekki öryggi né fannst þeim þessar breyttar 

áherslur byggðar á fagmennsku. Þó að innleiðingarferli nýrrar námskrár hafi ekki verið 

þungamiðja þessarar rannsóknar má benda á þá leið sem áströlsk menntamálayfirvöld hafa 

farið sem verður að teljast býsna fagleg í samanburði við þá íslensku (Acara, 2012). 

 

4.1.3. Kennarinn 

Eins og fram kemur í kafla 1.3. þá er kennarinn lykill að farsælli innleiðingu (Eisner, 2002; 

Fullan, 2016). Rannsókn Sambands íslenskra sveitafélaga og Kennarasambands Íslands 

sýnir að kennarar upplifa almennt mikið álag í starfi. Ný námskrá gerir ráð fyrir breyttum 

starfsháttum hjá kennurum. Þeir kennarar sem rætt var við nefndu ekki sérstaklega aukið 
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álag en lögðu áherslu á að þeir hefðu setið mjög mikið af fundum og gefur það til kynna að 

álag hafi verið til staðar. Starfskenning kennara er meðal annars byggð á fagmennsku 

þeirra (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004). Þessi námskrá virðist kalla á aukna samhæfða 

fagmennsku sem byggir á því að kennarar vinni saman og séu sammála um sameiginlega 

sýn (Trausti Þorsteinsson, 2003). Það kom fram að þessir myndmenntakennarar upplifðu 

sig einangraða og gæti verið að þeir upplifðu erfiðleika við að viðhalda þeirri 

fagmennskunni sem námskráin gengur út á.  

 

4.1.4. Breyttar áherslu í listkennslu.  

Langflestir viðmælendur mínir lýstu því yfir að þeim líkaði vel við sjónlistakafla 

aðalnámskrár. Kennarar sem ég ræddi við voru hrifnir af því 

skipulagi sem boðað er í kaflanum um sjónlistir. Sér í lagi 

nefndu þeir: „Hringinn með þrískiptingunni“ sem sést hér til 

hliðar. Að þeirra mati boðar þessi hugsun 

grundvallarbreytingar. Þeir voru sammála því að þessi sýn 

eða hugmyndafræði kallaði á allt aðra kennsluhætti en hafi 

viðgengist. Tveir af fjórum kennurum ræddu sérstaklega 

þennan hring, og lýstu hvernig hann hafði breytt afstöðu 

þeirra til kennslu sinnar. Þeir voru báðir sammála því að 

áherslan sem boðuð er á að rannsaka, greina og skapa sé nýlunda og býður upp á tækifæri 

sem áður voru ekki nýtt. Það að ferlið er jafn mikilvægt og lausnin er að þeirra mati 

spennandi þraut. Ekki má gleyma að erfitt er að alhæfa um myndlistakennara þar sem 

eingöngu var talað við fjóra. 

Eins og fram kom hér að ofan hefur það reynst sumum viðmælendum erfitt að átta 

sig á hæfniviðmiðum og umfangi þeirra í sjónlistum. Með tilliti til hringsins sem hefur 

þegar verið ræddur væri ein lausn að flokka hæfniviðmið fagsins (sjá Viðauka B.). Þegar 

áherslur fagmiðarar listkennslu og þættirnir sem finnast í ytri hringnum hér að ofan eru 

bornir saman sjást tengsl sem stjórnar vinnu í sjónlistum og býður upp á flokka sem hægt 

er að greina hæfniviðmið eftir. Hér er gerð tillaga að flokkum: Skapandi hugsun tengist að 

gera og tæknilegum þættum, tengsl við menningu og umhverfi tengjast lista- og 

menningasögu og síðan gagnrýnin hugsun tengist fagurfræði og gagnrýni. Þessi tillaga að 

flokkun gerir það að verkum að þar sem hver þáttur á eitthvað sameiginlegt verður 

auðveldara að átta sig á til hvers er ætlast af kennaranum og er líklegt að hann eigi 

Mynd 8. Rannsaka-skapa-greina 
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auðveldara með að skipuleggja kennslu sína með betri yfirsýn. Tillagan að flokkunni í 

heild sinni má finna í Viðauka B. 

Eitt sem kennarar þurfa að hafa í huga út frá hugmyndum námskrár er tenging 

námsgreina. Eisner (2004) telur að námsgreinar eigi alls ekki að standa einar. Með því að 

tryggja að nemendur læri hugtök námsgreinanna þá á að vera hægt að byggja brú milli 

þeirra. Þegar nemandi er í myndmennt og er að vinna með hlutföll þá á hann að geta farið í 

stærðfræði og áttað sig á samhengi hugtakanna. 

 

4.2. Bjargir fyrir myndlistakennara 

Innleiðing aðalnámskrár grunnskóla gerir kröfu um nýjar áherslur í kennslu og þar með 

kröfu til kennara um kennsluhætti. Fullan (2016) bendir á að liður í farsælli innleiðingu og 

skólaþróun sé að kennarar hafi þær bjargir sem þeir telja sig þurfa til að hrinda námskrá í 

framkvæmd. Hér verður gerð grein fyrir námsefni sem styður við hugmyndir námskrár og 

möguleika kennara á samstarfi út fyrir skóla. 

 

4.2.1. Breyttar áherslu í námsefni: 

Ef til vill væri ráð að spyrja: Hvað telja myndlistakennarar sig vanta til þess að vera 

skapandi og farsælir í starfi? Viðtölin mín gáfu til kynna að kennarar væru ekki endilega að 

leita að kennslubókum til að styðja sig í kennslu, þeir teldu líklegra að þeir myndu notuðu 

einhvers konar gagnagrunn eða gætu fundið það sem þeir þyrftu á netinu hverju sinni. Þó 

að fræðin um innleiðingu námskráa gefa til kynna að lykilþáttur í farsælli innleiðingu eru 

námsgögn sem styðja við breytingarnar virðist það ekki vera rétt í tilfelli íslenskra 

myndlistakennara (Eisner, 2002; Fullan, 2016). Hafa þarf í huga að á Íslandi er ekki 

algengt að kennarar hafi aðgang að námsefni fyrir myndlist á íslensku. Þegar svæði 

listkennslu á námsefnisvef Menntamálastofnunar er skoðað er lítið um efni og enn minna 

úrval (Menntamálastofnun, e.d.). Námsefnisleysi gerir miklar faglegar kröfur til kennara 

sem oft þurf að útbúa eigið kennsluefni. Þess vegna þarf að tryggja það að menntun 

kennara sé eins fjölbreytt og hægt er og að símenntunin sem í boði er búi til aðstæður fyrir 

kennara að bæta og styrkja sig í faginu. 

Breyttar áherslur í aðalnámskrá gera kröfur um nýtt námsefni þar sem tekið er mið 

af hugmyndstefnum og áherslum hverju sinni. Þetta hefur haft áhrif á kennslubókagerð og 
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er vert að skoða hvernig. Menntamálastofnun sem hefur tekið við af Námsgagnastofnun er 

mjög meðvituð um þessar nýju áherslur og er í góðu samstarfi við þá sem eru að þróa 

námsefni (Harpa Pálmadóttir, munnleg heimild, 18. mars 2016). 

Gott dæmi um nýtt námsefni sem er samið með hæfniviðmið sjónlista í huga er 

verkefnabók sem fylgir fræðslubók um leirmótun. Bókin „Leirmótun: keramik fyrir alla“ 

eftir Kristínu Ísleifsdóttir (2014), kennara við menntavísindasvið Háskóla Íslands, er 

greinagóð bók um aðferðir og tækni í leirmótun. Hún er handbók fyrir bæði kennara og 

nemendur. Þar er að finna þætti eins og úr hverju leir er, hvernig leirlitir virka, hvað 

glerungar eru, hvernig brennsla fer fram og margt fleira. Hún er hagnýt. Nú á dögunum var 

að koma út fylgirit með hugmyndum að 17 verkefnum í leirmótun. Það er í sjálfu sér ekki 

óvenjulegt. En það er áhugavert að hvert verkefni er byggt á hæfniviðmiðum sjónlista en 

einnig þeirra greina sem eiga við hverju sinni.  

Verkefnin eru misflókin og hönnuð þannig að þó að kennari hafi ekki sterkan grunn 

í leirmótun þá eru nógu miklar upplýsingar sem nýtast honum til að geta lagt verkefnið 

fyrir nemendur. Svo er líka hægt að finna praktísku upplýsingarnar í leirmótunar 

handbókinni. Það er auðvelt að sjá samvirkni greina í þessu verkefni (mynd 8)þar sem 

höfundur hefur fundið til hæfniviðmið annarra greina sem gætu nýst kennara til að styrkja 

enn verkefnið og gerir það þverfaglegt.  

 

 

 
Mynd 9. Leirmótun- verkefni fyrir alla. 
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Öll verkefnin eru byggt þannig upp að auðvelt að átta sig á hvaða hæfni nemandi á að 

öðlast við gerð hvers verkefnis. Næst kemur kveikja eða hugmyndir um hvernig hægt er að 

gera nemendur spennta og upplýsta um það sem þeir eru að fara að gera. Greinagóður listi 

yfir efni og áhöld kemur næst síðan lýsing á framkvæmdinni og margar myndir með 

ítarlegum leiðbeiningum um hvernig best er að búa til hlutina og skýr tenging við 

fræðslubókina. Verkefninu lýkur með tillögum að umræðum og ítarefni sem hægt er að 

nota til að dýpka verkefnið enn meir eða til að fræða kennarann um ýmis efni sem koma 

verkefninu við. Það vekur athygli að báðar þessar bækur eru gefnar út sem vefbækur og 

aðgengilegar frítt þar. Einn kostur við það er ekki bara umhverfissjónarmið heldur einnig 

að uppfærslur á efni eru auðveldar og líklegri en þegar um prentaða bók er að ræða. 

Ég tel að námsefni eins og þetta ætti að nýtast kennurum með mismunandi 

bakgrunn, bæði reynda leirlistamanninum og samfélagsfræðikennara. Þessar bækur eru 

settar fram í anda áhersla sem finnast í aðalnámskrá grunnskólana og ég held að þær muni 

nýtast mörgum, bæði sem kennsluefni til að fara eftir og sem uppflettirit og gagnagrunnur. 
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5. Lokaorð 

Ritgerðin heitir: „Að taka aðalnámskrá grunnskólanna í sátt.“ Þegar ferli eins og innleiðing 

aðalnámskráa fer í gang þá hafa þeir sem eiga að vinna með þær yfirleitt ekki mikið að 

segja um áherslur og innhald. Ef til vill er þetta ferli sem best er að takast á við með 

æðruleysi. Við úrvinnslu á viðtölum við starfandi kennara var mér hugsað til 

æðruleysisbænar AA samtakana: 

… gef mér æðruleysi 

til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, 

kjark til að breyta því sem ég get breytt 

og visku til að greina þar á milli. 

Nýjar aðalnámskrár birtast með reglulegu millibili. Þær setja kennurum vinnureglur og 

geta haft gríðarleg áhrif á skólastarfið og skólaþróun. Tilgangur rannsóknarinar var að 

greina nýmæli nýrrar námskrár og að skoða viðhorf myndlistakennara til þeirra. Dregnar 

hafa verið fram helstu áskoranir sem kennarar standa frammi fyrir og viðtöl við kennara 

sýna hversu flókið en jafnframt spennandi það getur verið að innleiða nýjungar i kennslu. 

Formlegu innleiðingar ferli aðalnámskrár fer, samkvæmt Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, brátt að ljúka. Í þessari rannsókn var sjónum beint að sjónlistum 

og viðhörfum myndlistakennara. Það væri áhugavert að skoða hvernig kennarar annara 

kennslugreina takast á við innleiðingu námskrár. Þó ekki sé hægt að alhæfa út frá þessari 

rannsókn gefa niðurstöður hennar þó ákveðnar vísbendingar sem vert er að hafa í huga 

þegar lagt er faglegt mat á hversu vel hefur tekist til við innleiðingu Aðalnámskrár í 

íslenskum grunnskólum. 
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9.Viðauki 

Viðauki A  

Um hvern grunnþátt menntunar 

Læsi 

Læsi hefur oft verið skilgreint sem færni til að takast á við táknkerfi hvers menningarkima 

sem fólk býr í. Það að geta lesið texta, skilið boðskapinn, ritað og túlkað er að vera læs. En 

í skilgreiningu námskrárinnar og í raun kenningar um menntun 21. aldarinar er læsi 

töluvert víðtækara. Nemandi þarf að vera læs á menningu sína, það tryggir að minni líkur 

eru á að hann brjóti af sér, bæði í lagalegum skilningi en einnig í siðferðislegum og 

mannúðlegum skilningi. Nemandi þarf að vera læs á eigin tilfinningar og annarra, við það 

öðlast hann færni til að átta sig á aðstæðum annarra og geta sýnt öðrum tillitsemi, skilning 

og samúð. Samkvæmt aðalnámskránni þá er „Meginmarkmið læsis að nemendur séu virkir 

þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og 

bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og 

tækni sem völ er á.“ (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2011:19). Þessi skýring á 

hugtakinu læsi er töluvert þrengri en sú túlkun sem birtist við lestur aðalnámskrár 

grunnskólanna.  

 

Læsi má túlka á margan hátt. Það þurfa allir að vera læsir á umhverfi sitt. Hvað þýðir það? 

Í Aðalnámskrá grunnskólanna 1989 kom fram í meginmarkmiðum mynd- og handmenntar  

„að stuðla að því að nemendur verði læsir á umhverfi sitt.“ (Aðalnámskrá grunnskólanna, 

1989:86). Margir vöktu athygli á þessari setningu þar sem túlkun hugtaksins læsi var 

víkkað og voru kennarar í starfi þá ekki vanir því. Kennarar áttuðu sig á þessu fljótt og 

þetta hefur verið áberandi markmið í myndmennakennslu síðan. Ef við erum sammála því 

að læsi byggist á hæfni til að túlka og tengja kerfisbundið táknkerfi þá er 

myndrænt/sjónrænt læsi jafn mikilvægt og að lesa bókstafi. Þar er einnig verið að nota 

þekkingu og skilning á menningunni, félagslegan grunn og færni til að búa til tengingar 

(Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2011). 

 

Sjálfbærni 

Í aðalnámskránni er hugtakið sjálfbærni skilgreint á þennan hátt: 
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Algengasti skilningur á sjálfbærni og sjálfbær þróun felur í sér að við skilum 

umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara ástandi en við tókum við því og 

við leitumst við að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika 

komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum. Hér er einnig stuðst við þá 

skilgreiningu að sjálfbærni sé jafnvægisástand og sjálfbær þróun sé 

breytingarferlið þegar verið er að breyta þjóðfélagi, eða minni einingu, og 

færa það til sjálfbærni. Munur á hefðbundinni skilgreiningu og 

skilgreiningunni, sem hér er notuð, er fremur áherslumunur en 

merkingamunur. Þessi áherslumunur hefur þó þá þýðingu í skólastarfi að 

leggja má áherslu á að margt smátt gerir eitt stórt, ekki þarf að bíða eftir 

stóru breytingunum til að geta fagnað þeim smærri Mennta- og 

menningamálaráðuneyti, 2011:20). 

Með því að mennta til sjálfbærni eflum við vitund þeirra sem munn erfa heiminn og gefum 

þeim þau skýru skilaboð að það er ekki ásættanlegt að taka endalaust af auðlindum, það 

þarf einnig að tryggja endurnýjun. Grunnstoðir menntunar til sjálfbærni eru fjórar, það er 

félagsleg-, efnahagsleg-, vistræðileg- og menningarleg stoð og með það í huga er hægt að 

koma þessu málefni fyrir í flestum greinum grunnskólans (Ásthildur Jónsdóttir, 2011).  

Við Íslendingar eigum það til að vera sérlega ómeðvituð um hlutverk okkar að geta 

þeirra auðlinda sem við treystum á eins og hitaveiturnar okkar og aðgengi að rafmagni. Það 

sem þessi þáttur bætir við menntun unga fólksins er að ábyrgðin er okkar og við getum 

tekið ákvarðanir sem gera heiminum gott. Þegar við erum meðvituð um ruslið okkar og 

hvernig við flokkum og förgum erum við að hafa áhrif og það geta allir, meira að segja 

þegar maður er bara fimm ára. Sjálfbærni er í eðli sínu mjög pólitískt málefni. Lokaorð 

kaflans lýsa hlutverki sjálfbærni fullkomlega: 

Í sjálfbærnimenntun felst einnig að börn og ungmenni takist í námi sínu á við 

margvísleg álitamál og ágreiningsefni. Kennsla og starfshættir innan skólans 

skulu fléttast saman við það viðhorf að markmið menntunar sé geta til 

aðgerða. Í því felst þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og því að stuðlað 

sé að áhuga og vilja til þess að börnin og ungmennin taki þátt í samfélaginu 

(Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2011:20-21). 

Það að vera meðvitaðari um þætti sjálfbærni í nútíma samfélagi stuðlar að samábyrgð, 

samkennd, samvinnu, samstarf.  

 

Lýðræði og mannréttindi 

Grunnþátturinn lýðræði og mannréttindi fræðir nemendur um hlutverk sín sem 

samfélagsþegna. Lýðræði þýðir ekki bara að lýðurinn ráði heldur að lýðurinn hafi áhrif á 

heildarstefnur samfélagsins. Mannréttindi koma öllum við þar sem við berum öll ábyrgð á 
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hvert öðru. Nemendur bera ábyrgð á eigin námi og í lýðræðislegu samfélagi er nauðsynlegt 

að gefa þeim tækifæri til að hafa áhrif á námið sem þeir stunda. Þeir þurfa að fá tækifæri til 

að takast á við álitamál, kynnast skyldum og réttindum bæði hér á Íslandi og á alþjóðlegum 

vettvangi. Með því að búa til aðstæður í náminu þar sem nemendur takast á við ýmis 

málefni eru mun meiri líkur á að þegar þeir fara út í lífið láti þeir ekki líðast alls kyns brot á 

bæði lýðræði og mannréttindum. Skólastarf er í eðli sínu ekki mjög lýðræðislegt umhverfi 

þar sem kennarinn skipuleggur og býr til aðstæður fyrir nemendur til náms. Það er að 

sjálfsögðu hægt að búa til lýðræðislegar aðstæður í kennslu en raun lýðræði er líklega ekki 

algengt. (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2011). 

Jafnrétti 

Grunnþátturinn jafnrétti gefur nemendum tækifæri til að leitast við að átta sig á 

hugtakinu jafnrétti. Við verðum að tryggja að nemendur fái tækifæri til að greina mun á 

fólki og aðstæðum til þess að átta sig á muninum a jafnrétti og misrétti.  

Jafnréttismenntun er mjög víðtæk grein og segir í aðalnámskrá: 

Jafnrétti er regnhlífarhugtak sem nær til margra þátta. Hér á eftir er 

upptalning nokkurra þeirra í stafrófsröð: Aldur, búseta, fötlun, kyn, 

kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, 

ætterni, þjóðerni. Á öllum skólastigum á að fara fram menntun til jafnréttis 

þar sem fjallað er um hvernig ofangreindir þættir geta skapað mismun eða 

forréttindi í lífi fólks. (Aðalnámskrá grunnskólanna, 22, 2011) 

Skóli án aðgreiningar gefur mörg tækifæri til að mennta til jafnréttis. Öll erum við 

ólík en öll eigum við rétt á sambærilegri menntun og tækifærum í lífinu. Við erum svo 

heppin að búa í landi sem er mjög framarlega í réttindum hinsegin fólks, það eru fá lönd 

sem telja það jafn sjálfsagt að hinsegin fólk eigi rétt á að giftast og eignast börn og bara lifa 

það sem flestir kalla eðlilegu lífi (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2011).  

Heilbrigði og velferð 

Grunnþátturinn heilbrigði og velferð stuðlar að því að kenna börnum um 

heilbrigðan lífsstíl og hvernig þau geta tryggt eigin velferð sem býr þau undir betri framtíð. 

Það að vera meðvitaður um hvað þarf að gera til að vera heilbrigður einstaklingur er 

dýrmætt. Það myndast mörg tækifæri í skólastarfinu til að ræða um hvernig hægt er að 

tryggja góða heilsu. Sem dæmi má nefna að í íþróttum er kennd hreyfing og mikilvægi 

hennar, í líffræði er skoðað hvað gerist ef maður velur lífsstíl sem er ekki hollur, til að 
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mynda reykingar og óbeinar reykingar, ofát, ofneysla áfengis og annarra fíkniefna og 

margt fleira (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2011).  

Nú hef ég engar tölur sem staðfesta þetta, bara áralanga reynslu í kennslu en það 

virðist sem töluvert stór hluti nemenda okkar séu með greiningar af ýmsum toga, ofvirkni 

með athyglisbrest, ofvirkni án athyglisbrests, athyglisbrest án ofvirkni, kvíða, og alls konar 

aðrar raskanir. Er þetta vegna þess að við erum færari að greina þessa hluti eða er meira um 

þá? Ef svo er hvað er það sem skólinn getur gert til að hjálpa nemendum að takast á við 

þessar áskoranir  

Sköpun 

„Nám á sér stað þegar einstaklingur vinnur með áreiti, tengir það fyrri þekkingu og skapar 

nýja. Þannig er menntun í rauninni sjálfsköpun, leið upplýsts einstaklings til að verða 

„meira í dag en í gær“.“ (Aðalnámskrá 24, 2011). Þegar nemendur fá tækifæri til að búa 

eitthvað til, alveg sama hvað það er þá getur það eflt sköpunargleði og frumkvæði þeirra. 

Að fá í hendur þrautir sem eru hannaðar til að reyna á gagnrýna hugsun og krefjast þess að 

notuð sé vitneskja sem þegar hefur verið aflað og býr til aðstæður sem tryggja að 

nemandinn leitist við að bæta við það sem hann kann og veit er auðvitað mjög spennandi 

áskorun. Að vera skapandi einstaklingur er lífsstíll. Það sem skapandi einstaklingur gerir 

öðruvísi en aðrir getur verið að leita annarra leiða en aðrir, stundum er það að staðfesta það 

sem hann veit á óhefðbundinn hátt, oft er það að gera mistök og best af öllu er að læra af 

þeim. Þessi grunnþáttur reynir á allt nám og allar athafnir lífsins. Að ala upp skapandi 

einstaklinga er ekki auðvelt. Það tekur tíma, tíma fyrir mistök, tíma til að ræða saman um 

álitamál, tíma til að rannsaka, tíma til að skoða aftur mistökin þegar svar er komið, kannski 

var þetta ekki svo galið, en umfram allt er sköpun ferli.  

Í grunnskólakerfinu er skólastarfið byggt upp á jafnlöngum einingum og á allt nám 

að rúmast í þessum hólfum. Einstaka sinnum er starfið brotið upp og ef til vill unnið með 

eitt þema í einu, þá á að fara fram skapandi starf. Kennarar verða oft fyrir vonbrigðum með 

það sem þeir fá úr starfi sem á að vera skapandi. Það sem hefur oft gleymst er að það þarf 

tíma til að skipuleggja og búa til aðstæður sem hvetja til sköpunar, kennarar eru oft 

ómeðvitaðir um þann tíma sem fer í ferlið sem þarf að eiga sér stað og getur það verið 

vegna þess að stór hluti kennara hefur ekki verið þjálfaður í þannig starfsemi. 

Faggreinakennarar í listgreinum hafa þá sérstöðu að átta sig á því, í staðinn fyrir að það sé 

bara eðlilegur þáttur af starfseminni og ef til vill birtist í miðri kennslustund um almenn 

brot að kennarinn stoppar tækifærið og flæðið vegna þess að hann áætlaði ekki tíma í þetta. 
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Það eru meiri líkur á að kennari á yngsta og miðstigi sjái sér fært um að grípa tækifærið en 

á unglingastigi þar sem allt er svo hólfað þá sér maður það ekki oft (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti, 2011). 
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Viðauki B 

Hæfniviðmið sjónlista í öðru samhengi 

Miðað við þessar áherslur er lagt til að hæfniviðmið sjónlista líti svona úr, 

Hæfniviðmið sjónlista 

Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi 

Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi 

* Við lok 10. bekkjar 

getur nemandi 

Skapandi hugsun 

Að búa til myndlist: að læra tækni, kunna að velja sér verkfæri og efni eftir 

verkefnum og notkun skapandi ímyndunarafls og hugmyndaflugs. 

• nýtt sér í eigin sköpun einfaldar 

útfærslur sem byggja 

á færni í meðferð lita- og 

formfræði og myndbyggingar, 

 

• notað mismunandi efni, 

verkfæri og miðla á skipulagðan 

hátt í eigin sköpun, 

• valið á milli mismunandi 

aðferða við sköpun, prófað sig 

áfram og unnið hugmyndir í 

fjölbreytta miðla, 

• skapað myndverk í ýmsum 

tilgangi með margvíslegum 

aðferðum, 

 

• nýtt sér grunnþætti myndlistar 

í eigin sköpun, 

 

• greint og beitt fjölbreyttum 

aðferðum og tækni, 

 

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem 

felur í sér þróun frá hugmynd 

að myndverki, 

 

• unnið hugmynd frá skissu að 

lokaverki bæði fyrir tví- og 

þrívíð verk, 

 

• sýnt og útskýrt vinnuferli frá 

hugmynd að lokaverki sem 

felur m.a. í sér upplýsingaöflun, 

tilraunir og samtal, 

 

• unnið út frá kveikju við eigin 

listsköpun, 

 

• byggt eigin listsköpun á 

hugmyndavinnu tengdri 

ímyndun, rannsóknum og 

reynslu, 

 

• skrásett og sett fram hugmyndir 

á fjölbreyttan hátt 

byggðar á eigin ímyndunarafli 

og / eða rannsókn, myndrænt 

og/ eða í texta, 

 

Skapandi hugsun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013:148-149) 
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Tengsl við menningu og umhverfi 

Að kynnast: lista- og menningarsögu bæði Íslands og heimsins. Að þjálfa hæfileika 

nemandans til að tengja það sem hann sér í umhverfinu við þessa þætti. 

• greint að einhverju leyti á milli 

mismunandi aðferða við gerð 

listaverka, 

 

• greint, borið saman og metið 

aðferðir við gerð margskonar 

listaverka, 

 

• greint hvernig samtímalist fæst 

við álitamálefni daglegs lífs 

með fjölbreyttum nálgunum 

sem oft fela í sér samþættingu 

listgreina, 

 

• skilið mismunandi tilgang 

myndlistar og hönnunar. 

 

• gert grein fyrir margvíslegum 

tilgangi myndlistar og 

hönnunar. 

 

• gert grein fyrir margvíslegum 

tilgangi myndlistar og 

hönnunar og sett hann í 

persónulegt, menningarlegt 

og sögulegt samhengi, 

 

• þekkt og gert grein fyrir völdum 

verkum listamanna. Lýst 

þeim og greint á einfaldan 

hátt yrkisefnið og lýst þeim 

aðferðum 

sem beitt var við 

sköpun verksins, 

 

• gert grein fyrir og fjallað um 

ýmsar stefnur myndlistar með 

því að bera saman stíla og 

tímabil 

tiltekinna verka og 

sett þau í það menningarlega 

samhengi 

sem þau voru 

sköpuð, 

 

• greint, borið saman og lýst 

ýmsum stílum og stefnum í 

myndlist og hönnun, bæði á 

Íslandi og erlendis og tengt 

það við þá menningu sem 

hann er sprottinn úr, 

 

  • greint hvernig sjónrænt áreiti 

daglegs lífs hefur áhrif á líf 

okkar og gildismat. 
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Gagnrýnin hugsun 

Gagnrýni og fagurfræði: að kunna að skoða myndlist út frá ákveðnum forsendum og 

geta rökstutt mál sitt. 

• þekkt og notað hugtök og 

heiti sem tengjast lögmálum 

og aðferðum verkefna hverju 

sinni, 

 

• beitt hugtökum og heitum 

sem tengjast aðferðum 

verkefna hverju sinni, 

 

• notað orðaforða og hugtök 

til að tjá skoðanir sýnar á 

myndlist 

og hönnun og fært 

rök fyrir þeim út frá eigin 

gildismati, 

 

• tjáð tilfinningar, skoðanir 

og hugmyndaheim sinn í 

myndverki á einfaldan hátt, 

 

• tjáð skoðanir eða tilfinningar 

í eigin sköpun með tengingu 

við eigin reynslu, 

 

• tjáð skoðanir eða tilfinningar 

í eigin sköpun með tengingu 

við eigin reynslu og gagnrýni á 

samfélagið, 

 

• fjallað um eigin verk og 

annarra, 

 

• fjallað um eigin verk og verk 

annarra í virku samtali við 

aðra nemendur, 

 

• gagnrýnt af þekkingu, sanngirni 

og virðingu eigin verk 

og annarra bæði einn og í 

samvinnu, 

 

• greint á einfaldan hátt áhrif 

myndmáls í nærumhverfi 

hans, 

 

• greint og fjallað um áhrif 

myndmáls í umhverfinu og 

samfélaginu, 

 

• túlkað listaverk og hönnun 

með tilvísun í eigin reynslu, 

nærumhverfi, samtímann, 

siðfræði og fagurfræði, 
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