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Formáli 

Það má segja að sköpun í einu eða öðru formi sé líf mitt og yndi. Skapandi hugsun gerir 

lífið skemmtilegra og gerir mig færari í að takast á við það. Ég get ekki annað sagt en að 

reynsla mín við gerð þessa verkefnis hafi rennt enn frekari stoðum undir þessar 

hugmyndir mínar. Um er að ræða heimildarannsókn en hún fjallar í stuttu máli um 

sköpun í skólastarfi en meðfylgjandi eru kennsluleiðbeiningar í formi vefsíðu um 

bókagerð með börnum sem nálgast má á slóðinni bokagerd.is. 

Við ritgerðarsmíðina var mér hugleikið að nýta þær kenningar og hugmyndir sem ég 

las um með því að beita tilteknum viðhorfum á meðan á rannsóknarvinnu og úrvinnslu 

stóð.  Viðhorf mín og úrvinnslu á því efni, sem ég vann með, má meta til jafns við 

samstarf við gott fólk. Ég hefði ekki getað unnið þetta verkefni án þeirrar góðu aðstoðar 

og leiðsagnar sem ég varð aðnjótandi. Ég leitaði til annarra með það sem ég átti erfitt 

með ein míns liðs. Stuðningur og aðstoð þessa góða fólks hjálpaði mér að komast í 

gegnum þróunar- og sköpunarferli, en umfram allt er ég svo lánsöm að hæfileikar þeirra 

settu einnig svip sinn á verkefnið.  

Eiginmanni mínum, Bjarnþóri Sigurðarsyni, vil ég þakka fyrir ómetanlega aðstoð á 

sviði sem ég vil líkja við óskiljanlegan töfraheim. Snilldarleg þrautseigja og útsjónarsemi 

hans gerðu vefsíðuna að veruleika. Foreldrum mínum, Önnu Gunnlaugsdóttur og Rúnari 

Sveinbjörnssyni, á ég margt að launa en ekki síst þegar viðkemur meistaraverkefni 

þessu. Föður mínum vil ég þakka tæknilega aðstoð við gerð myndbandanna en hann 

gerði mér kleift að hrinda þeirri vinnu í framkvæmd. Heiðurinn af grafískri hönnun 

vefsíðunnar á mín ástkæra móðir sem hefur ávallt stutt við bakið á mér í hverju sem ég 

tek mér fyrir hendur. Því vil ég  ekki síst þakka henni fyrir þann andlega stuðning og 

hvatningarorð hennar í námi mínu sem er ómetanlegt. Lilju M. Jónsdóttur, leiðbeinanda 

mínum, vil ég þakka sérstaklega fyrir frábæra samvinnu, stuðning og umfram allt 

skilningsríkt og jákvætt viðmót. Hæfileikar og kunnátta þessa fólks gera það að verkum 

að ég skila þessu verki af mér full af stolti og þakklæti.  

Ég kemst ekki hjá því að þakka einnig öllum þeim sem komu óbeint að gerð þessa 

verkefnis. Dætur mínar, Vera Rún og Auður Lóa Bjarnþórsdætur, sem eru mér stöðugur 

innblástur skapandi hugsunar, ber þar fyrst að nefna. Í gegnum samtöl, samvinnu, 

vangaveltur, efasemdir, rökræður, stuðning og hvatningu hafa mínir kæru 

samnemendur gert námið að því sem það er. Í samskiptum við þetta frábæra fólk 

vöknuðu margar hugmyndir og mun ég búa að þessum góðu samskiptum alla ævi. 
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Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 
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Hanna Kristín Rúnarsdóttir 
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Ágrip  

Markmið verkefnisins var að rýna í hugtakið sköpun og hvað það er sem felst í skapandi 

kennslu og skapandi skólastarfi, en einnig að tengja fyrrnefnd atriði við bókagerð með 

börnum. Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 er lögð áhersla á sex grunnþætti 

menntunar og er sköpun þar á meðal. Sköpun einskorðast ekki við listgreinar, en allir 

geta verið skapandi sé hugtakið skilgreint í anda þeirra hugmynda sem hér eru kynntar. 

Fjallað er um hvernig sköpun nær ekki eingöngu til eiginlegrar útkomu eða afraksturs, 

heldur skiptir sköpunarferlið sjálft höfuðmáli og lögð er áhersla á skapandi viðhorf sem 

leið til að takast á við áskoranir framtíðarinnar. Skapandi kennsla er skoðuð í ljósi þeirra 

kennsluaðferða og kennsluhátta sem geta hentað til að efla sköpun meðal nemenda, en 

einnig er fjallað um atriði sem mikilvægt er fyrir kennara að hafa í huga svo nemendur 

þeirra fái tækifæri til að læra á skapandi hátt. Með lokaverkefni þessu fylgja 

kennsluleiðbeiningar um bókagerð í formi vefsíðu, bokagerd.is, sem hugsaðar eru fyrir 

alla kennara sem hafa áhuga á að nýta handgerðar bækur sem leið til að vinna með 

sköpun í kennslu bóklegra greina. Kennsluleiðbeiningunum er ætlað að vera eins 

aðgengilegar og auðið er. Þær taka mið af þeim efnivið sem alla jafna er að finna innan 

skólastofunnar og  á vinna nemenda við bókagerðina sjálfa að geta farið alfarið fram 

þar. Meginniðurstöður verkefnisins eru þær að sköpun á heima alls staðar, því hún 

snýst fyrst og fremst um skapandi viðhorf til þeirra verkefna og viðfangsefna sem við 

okkur blasa hverju sinni. Skapandi ferðalag mitt í gegnum gerð þessa verkefnis hefur átt 

sér samhljóm í mörgum af þeim heimildum sem ég hef leitað fanga í. Ég nefni hér 

skapandi ferðalag þar sem niðurstöður verkefnisins eru ekki síst á þann veg að sköpun 

snúist að öllu leyti um ferðalagið í gegnum tilraunir og hugsanir. Sköpun snýst um 

viðhorf til að halda út ákveðið ferli, læra af mistökum, sættast við sjálfan sig og halda 

svo ótrauður áfram.  
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Abstract 

Bookmaking with Children : Creativity in School Work 

The goal of this thesis is to examine the concept of creativity and how it figures into 

creative teaching and creative school work, and investigate how these emphases can 

be applied in bookmaking with children. In the current National Curriculum, from 2011, 

creativity is listed as one of the six central aims of education. The ideas presented in 

this thesis show that creativity is not limited to arts and crafts, on the contrary, 

everyone has the potential of being creative. The thesis will bring to light how the 

creative process itself is integral to creativity, rather than being solely defined in terms 

of outcomes or results, where a particular emphasis is placed on the importance of 

creative perspectives as a means to engage with the challenges of the future. The 

emphasis on creative teaching is viewed in light of teaching methods that are 

potentially fruitful with regard to facilitating creativity among students. Moreover, the 

thesis will focus on the aspects that are important to keep in mind when teachers seek 

to provide their students with opportunities for creative learning. The thesis is 

accompanied by a website, bokagerd.is, where teachers’ guide on bookmaking is 

presented. The teachers’ guide is designed to be as accessible as possible and intended 

for all teachers who are interested in utilising handmade books as a way to work with 

creativity in the teaching of academic subjects. There it is recommended that teacher 

use material that can commonly be found inside classrooms and the children’s 

bookmaking should therefore be able to take place entirely within the classroom 

settings. The central findings of the project are that creativity belongs everywhere 

because it revolves predominantly around creative perspectives on any activity or work 

faced with at any given time. My creative journey through this process accords with 

many of the findings that I relied on in carrying out the thesis. I refer to the process as a 

creative journey not least due to the fact that the findings of the thesis reveal that 

creativity is very much a journey through experimentation and thinking. Creativity 

concerns the determination to follow through with a specific process, learning from 

mistakes, coming to terms with oneself, and then continuing forward.  
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1 Inngangur   

Sköpun er mikilvægur hluti  af öllu námi en í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla frá 

2011 er lögð áhersla á sex grunnþætti menntunar og er sköpun þar á meðal (2011, bls. 

18). Sköpun einskorðast því ekki við listgreinar og ýmist er talað um að hægt sé að 

kenna, þjálfa, hlúa að eða rækta sköpun. Málið vandast heldur þegar kemur svo að því 

að skilgreina hvað felst í því að vera skapandi. Mikið hefur verið skrifað um sköpun á 

hinum fræðilega vettvangi en óhætt er að segja að hugmyndir fólks um hugtakið hafi 

um margt breyst frá því sem áður var. Sköpun virðist ekki lengur sveipuð dularfullri hulu 

sem náðargáfa fárra útvaldra heldur eru hugmyndir á lofti sem styðja við það að allir 

séu eða geti verið skapandi (Brinkman, 2010, bls. 48; McWilliam og Dawson, 2008, bls. 

634; Miller, 2015, bls. 27). Hugmyndir þessar endurspeglast í skilgreiningu 

Aðalnámskrár (2011, bls. 24) sem gefur í skyn að sköpun teygi sig yfir víðfemt svið 

gjörða og hugsana sem nær ekki eingöngu til eiginlegrar útkomu eða afraksturs, heldur 

skiptir sköpunarferlið sjálft höfuðmáli. Það má því segja að sköpun snúist fyrst og 

fremst um þau viðhorf sem hver og einn tileinkar sér við lausn hinna ýmsu mála. Flókin 

vandamál framtíðarinnar kalla á skapandi lausnir og því ber að efla skapandi hugsun 

hvers og eins í hinu daglega lífi (McWilliam og Dawson, 2008, bls. 634). Það er ekki 

sama hvernig staðið er að menntun barna og unglinga og fjölmargar hugmyndir eru á 

lofti um það hvernig efla megi skapandi hugsun þeirra á hverjum tíma. Niðurstöður 

rannsóknar sem gerð var á starfsháttum í grunnskólum við upphaf 21. aldar stangast að 

mörgu leyti á við áhersluþætti Aðalnámskrár, þ.m.t. sköpun, en í rannsókninni kemur 

fram að notkun námsbóka sé meðal algengustu kennsluaðferða sem kennarar noti 

(Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir  og Kristín 

Jónsdóttir, 2014, bls. 153). Kennarar geta farið margar leiðir til að gera nemendum 

kleift að læra á skapandi hátt. Þó svo að sköpun einskorðist ekki við listir eru aðferðir 

list- og verkgreina vel til þess fallnar að auka vægi sköpunar í öllu skólasarfi og á það 

ekki síst við um bóknámsgreinar. Meistaraverkefni þessu er ætlað að varpa ljósi á 

sköpunarhugtakið í kennslufræðilegum tilgangi sem og eru meðfylgjandi 

kennsluleiðbeiningar um bókagerð í formi vefsíðu. Þær eru hugsaðar fyrir kennara sem 

vilja auka sköpunarþáttinn í starfi sínu með því að nýta aðferðir list- og verkgreina í 

kennslu bóknámsgreina. 
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1.1 Val á viðfangsefni 

Þegar skipuleggja á kennslu bóklegra greina í grunnskóla má segja að möguleikarnir séu 

óteljandi. Stundum virðist svo lítið þurfa til að viðhorf og upplifun nemenda af 

tilteknum bóknámsgreinum taki stakkaskiptum sem leiðir svo til aukinnar jákvæðni 

gagnvart viðfangsefninu. Þar af leiðir er mikilvægt að kennarar tileinki sér fjölbreytta og 

skapandi kennsluhætti og kenni nemendum að vera skapandi með því að flétta sköpun 

inn í bóklegt nám. Ég hef ávallt verið þeirrar skoðunar að skapandi hugsun og 

fjölbreytileiki í námi sé af hinu góða. Þegar ég hóf nám við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands var ég staðráðin í því að minn starfsferill að loknu námi yrði eingöngu bundinn 

við mitt kjörsvið sem er myndmennt. Síðan þá hefur margt breyst, ekki síst eftir að hafa 

kynnst umsjónarkennslu í vettvangsnáminu á námskeiðinu Nám og kennsla: 

Fagmennska í starfi. Þar kviknaði áhugi minn á umsjónarkennslu. Ég sé fyrir mér hafsjó 

tækifæra til að koma til móts við þarfir ólíkra nemenda með því að nýta sköpun og 

aðferðir list- og verkgreina í bóklegu námi í bekkjarkennslu.  

Á listnámsbraut í framhaldsskóla kynntist ég bókagerð í fyrsta skipti. Þar opnuðust 

fyrir mér nýir heimar. Áhugi minn á bókagerð hefur æ síðan farið vaxandi og þá 

sérstaklega í tengslum við þá möguleika sem bókagerð hefur upp á að bjóða í almennri 

kennslu. Á haustönn 2015 gafst mér tækifæri til að vinna frekar með þetta efni. 

Nemendur í fyrrnefndu námskeiði stunduðu vettvangsnám í grunnskóla yfir eina önn 

auk þess að sitja fyrirlestra og vinna ýmis verkefni tengd starfi umsjónarkennarans. 

Meðal verkefna á námskeiðinu var svo kallað starfsþróunarverkefni. Meginmarkmið 

þess var að kennaranemar legðu áherslu á einhvern þátt í kennslu sinni, dýpkuðu 

þekkingu sína á því sviði og bættu sig á einhvern hátt í starfi. Þar sem kjörsvið mitt er 

myndmennt langaði mig að athuga hvernig ég gæt nýtt aðferðir list- og verkgreina í 

bekkjarkennslu. Það lá því beinast við fyrir mig að kanna þá möguleika sem bókagerð 

býður upp á í kennslu bóklegra greina. 

Í ljós kom að umgjörðin, sem bókagerð veitti í kennslu bóklegra greina, hafði 

áhugahvetjandi áhrif á nemendur í för með sér. Nemendur gerðu sér grein fyrir að um 

væri að ræða tiltekið bóklegt fag, en lærdómurinn virtist á einhvern hátt faldari en ella. 

Verkefnavinnan virtist oft fléttast inn í leik og gleði sem um leið vakti áhuga nemenda 

og virkjaði þá í eigin námi og í mun meira mæli en ég hafði séð í hefðbundinni 

kennslustund eða vinnubókavinnu svo dæmi sé tekið. Hönnun þessara 

bókagerðarverkefna miðaði ávallt að því að hafa þau fjölbreytt. Vinnan við þau 

reyndust nemendum uppbrot á venjulegri kennslu. Ég tel að jákvætt andrúmsloft og 

áhugasemi endurspegli viðhorf nemenda til bókagerðar. Svo virðist sem bókagerðin 
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muni hafa verið hugmyndaauðgandi fyrir nemendur. Þeir kynntust nýjum leiðum til að 

útfæra bókleg verkefni og setja þau fram á persónulegan hátt. Vinnubrögðin í bókagerð 

höfðu áhrif á úrvinnslu verkefna í öðrum greinum sem ég tel merki þess að áhugi 

nemenda á bókagerð hafi aukist á þeim tíma sem  starfsþróunarverkefnið var unnið. 

Bókagerðin reyndist góður grundvöllur til að losna undan því hefbundna og losna við 

fyrirfram gefnar hugmyndir um bóklegt nám. Megin- niðurstöður sem af 

starfsþróunarverkefni mínu hlutust eru því að bókagerð geti hentað vel í kennslu 

bóklegra greina í anda skapandi kennsluhátta.  

Gerðar hafa verið margar bækur um bókagerð og hægt er að finna ógrynnin öll af 

upplýsingum um efnið á  veraldarvefnum. Það er því af nægu að taka vilji kennari kynna 

sér bókagerð og nota hana í kennslu. Það er að mínu áliti afar jákvætt en það getur 

einnig haft ókosti í för með sér. Við vinnslu umrædds starfsþróunarverkefnis fann ég 

fyrir miklum áhuga meðal kennara í vettvangsskóla mínum á bókagerð. Eftir að hafa 

rætt við kennara áttaði ég mig á því að þrátt fyrir þann aragrúa efnis sem til er um 

bókagerð getur reynst snúið að vita hvar eigi að byrja og hvert skuli stefna í 

framhaldinu. Þær leiðir sem hægt er að fara eru fjölmargar eins og minnst hefur verið á 

og ef til vill fallast mörgum hendur sem sjá ekki fram á að hafa nægan tíma til að útbúa 

eða finna leiðbeiningar frá grunni og sníða viðeigandi bókagerð að kennslu sinni. 

Kennsluleiðbeiningarnar eru því hugsaðar fyrir alla kennara sem hafa áhuga á að nýta 

efnið án þess að þurfa sérfræðiþekkingu á því. Kennsluleiðbeiningunum er ætlað að 

taka mið af þeim efnivið sem er yfirleitt að finna innan skólastofunnar og  vinna 

nemenda við bókagerðina sjálfa ætti að geta farið alfarið fram þar. Með því að styðjast 

við kennsluleiðbeiningarnar ætti kennarinn að geta kennt nemendum sínum bókagerð á 

einfaldan en þó fjölbreyttan hátt og fléttað henni saman við kennslu bóknámgreina. 

Von mín er sú að áhugi minn á bókagerð og afrakstur verkefnisins leiði til þess að fleiri 

muni sjá sér hag í því að nýta bókagerð í kennslu bóklegra greina. Það er af 

framangreindum ástæðum sem hugur minn og hjarta hafa leitt mig á þá braut að vinna 

með sköpun og bókagerð í lokaverkefni mínu til fullnaðar M.Ed. gráðu í 

faggreinakennslu í grunnskóla. 

Starfsþróunarverkefnið, sem hefur verið lýst hér framar í stuttu máli, var unnið í 

samræmi við hugmyndir mínar um lokaverkefni til M.Ed. gráðu. Í lokaverkefni þessu 

rýni ég í hugtakið sköpun út frá kennslufræðilegu sjónarhorni og tengi það við bókagerð 

á þann hátt sem bókagerð getur stutt við sköpun í námi og kennslu í bóknámsgreinum. 

Verkefni þetta er því unnið í formi heimildaritgerðar. Hagnýtt gildi verkefnisins felst í 

gerð kennsluleiðbeininga fyrir kennara þar sem sýnt verður fram á að handgerðar 
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bækur er leið sem nýta má til að vinna með sköpun í kennslu bóklegra námsgreina í því 

skyni að virkja áhugahvöt nemenda.  

1.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið verkefnisins er að dýpka þekkingu mína á hugtakinu sköpun, skapandi kennslu 

og hvað það er sem felst í skapandi skólastarfi. Síðast en ekki síst vil ég tengja bókagerð 

við fyrrnefnd hugtök og greina ávinninga þess að nýta handgerðar bækur sem leið til að 

vinna með sköpun í kennslu bóklegra námsgreina í því skyni að virkja áhugahvöt 

nemenda. Í meistaraprófsverkefni mínu mun ég því leita svara við spurningunni: 

Hvernig getur bókagerð stuðlað að skapandi námi í bóklegum greinum?  

Ég leita svara við rannsóknarspurningunni með því að kanna fræði og rannsóknir á 

sköpun í námi og kennslu, þ.m.t. bókagerð, en einnig  með því að útbúa 

kennsluleiðbeiningar fyrir kennara um bókagerð sem getur komið að notum í kennslu 

bóklegra greina. Með því að taka mér þetta verk fyrir hendur vonast ég til að geta veitt 

öðrum innblástur og stuðlað að því að fleiri nýti sér bókagerð til að auka vægi 

fjölbreytileika og sköpunar í skólastarfi. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í sex meginkafla. Að lokinni kynningu á meistaraverkefninu, þ.e. 

hvaða ástæður liggja að baki gerð verkefnisins, markmiðum og rannsóknarspurningum, 

hefst umfjöllun um sköpun. Rýnt er í skilgreiningar á hugtakinu út frá kennslufræðilegu 

sjónarhorni með það að leiðarljósi að svara spurningunum: hvað er sköpun og hverjir 

eru skapandi? Því næst er stuttlega fjallað um skapandi ferli og að því loknu er sett fram 

tilraun til skilgreiningar á hugtakinu sköpun. Kaflanum lýkur svo á umfjöllun um 

mikilvægi sköpunar sem leið til að takast á við áskoranir framtíðarinnar. Í kaflanum 

Sköpun í skólastarfi er skoðað hvað einkennir skapandi kennslu og hvaða 

kennsluaðferðir og kennsluhættir geti hentað til slíkrar kennslu. Þá er einnig fjallað um 

samþættingu námsgreina sem lið í að efla sköpun í skólastarfi. Í kaflanum Kennsla í 

sköpun er svo skapandi kennsla skoðuð frá öðru sjónarhorni og kafað er dýpra í hvað sé 

mikilvægt fyrir kennara að hafa í huga og hvaða hæfni þurfi að rækta hjá nemendum til 

að þeir geti lært á skapandi hátt. Kaflinn inniheldur einnig umfjöllun um kennslu í 

gegnum listir með áherslu á bókagerð og kosti þess að nýta hana í kennslu bóklegra 

greina. Í beinu framhaldi er svo fjallað um kennsluleiðbeiningarnar sem fylgja 

lokaverkefni þessu, þ.e. bokagerd.is, og meginuppbyggingu og innihaldi þeirra eru gerð 

skil. Að lokum eru svo settar fram niðurstöður og umræður sem skiptast í tvo 
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undirkafla. Annars vegar eru vangaveltur um sköpun í skólastarfi auk frekari 

rökstuðnings fyrir því að nýta bókagerð í kennslu bóklegra námsgreina, hins vegar er 

þar að finna lýsingu á persónulegum ávinningi og skapandi ferðalagi mínu í gegnum 

gerð þessa meistaraverkefnis.  
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2 Sköpun 

Flestir hafa sínar hugmyndir og sýn á það hvað felst í því að vera skapandi. Þessi sýn 

getur verið allt frá fastmótuðum skoðunum yfir í óljósar hugmyndir um hugtakið 

sköpun. Mikið hefur verið skrifað um sköpun á hinum fræðilega vettvangi og hefur verið 

fjallað um hugtakið út frá ýmsum sjónarhornum. Hugmyndir fólks um hinn skapandi 

einstakling hafa um margt breyst frá því sem áður var en til að mynda er sköpun meðal 

þeirra sex grunnþátta sem núgildandi Aðalnámskrá (2011) leggur áherslu á. Skilgreining 

Aðalnámskrár (2011, bls. 24) á hugtakinu lýsir hvernig sköpun nær yfir víðfemt svið 

gjörða og hugsana sem einskorðast ekki við eiginlega útkomu eða afrakstur heldur 

skipti sköpunarferlið sjálft ekki síst máli. Flókin vandamál framtíðarinnar kalla á 

skapandi lausnir og því ber að efla skapandi hugsun hvers og eins í hinu daglega lífi 

(McWilliam og Dawson, 2008, bls. 634). Af ofangreindu má sjá að ekki virðist vera sama 

hvernig staðið er að menntun barna og fjölmargar hugmyndir eru á lofti um það hvernig 

efla megi skapandi hugsun meðal komandi kynslóða.  

2.1 Hvað er sköpun og hverjir eru skapandi? 

Skilgreiningar á hugtakinu sköpun eru ótal margar og ráðast oft af því hvort sköpun sé 

skilgreind út frá hugsun hins skapandi einstaklings eða hinum sjáanlega afrakstri. Sé 

þetta hins vegar tvinnað saman, þ.e. hinum skapandi einstaklingi og skapandi framlagi 

hans, kann hugmyndin um hinn óvéfengjanlega snilling eða listamann að gera vart við 

sig. Mary Ann Collins og Teresa M. Amabile (1999, bls. 297) lýsa algengri sýn á hinum 

skapandi einstaklingi eða listamanninum sem nálgast vinnu sína af brjáluðum og allt að 

því óheilbrigðum ákafa. Til að gera sér kleift að þróa vinnu sína afsali hann sér rétti 

sínum til lífsins nauðsynja eins og svefns og næringar. Þær segja að óhjákvæmilega hafi 

þessi sýn á listamanninum, sem vitfirrtum einstaklingi sem þjáist fyrir snilligáfu sína, 

áhrif á almennan skilning á hugtakinu sköpun. Það geti valdið hugrenningatengslum um 

að það að vera skapandi sé það sama og að vera geðveikur, jafnvel að sköpun leiði til 

geðveiki! Það er ekki þar með sagt að lýsingin hér að ofan sé algild um túlkun fólks á 

skapandi einstaklingi, en líkt og Collins og Amabile benda á, er um að ræða nokkuð 

vinsæla staðalímynd.   

Listamaðurinn sem lifir hinu svokallaða bóhemíska líferni er nokkuð sem margir 

kannast við. Þetta líferni kann jafnvel að vera heillandi í augum margra, en oft er það 

tengt við afburða hæfileika eða snilligáfu þess sem lifir því. Á sama tíma og umrætt 

listamannslíf kann að vera hjúpað dulúð og er jafnvel heillandi fyrir vikið, er ólíklegt að 
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það eigi sér stoðir í raunveruleika hversdagsins. Hér er þó ekki verið að véfengja þá 

staðreynd að allt í kringum okkur leynast snillingar á hinum ýmsu sviðum. Í því 

samhengi mætti spyrja spurninga á borð við: Að hvaða leyti má yfirfæra eða skilgreina 

hugtakið sköpun yfir á það sem gengur og gerist í hversdagleikanum? Sköpun og 

hversdagleikinn eiga sér mun meiri samleið í nýlegum skilgreiningum á hugtakinu 

sköpun. Donna L. Miller (2015, bls. 27) segir t.d. að hugmyndir okkar um listamanninn 

sé breytt frá því sem áður var. Ekki sé lengur horft til hinnar svokölluðu bóhemísku 

ímyndar um snillinginn sem þarf að gjalda fyrir náðargáfur sínar, því fjölmargar 

hugmyndir eru á lofti um hugtakið sköpun.  

Meðal þeirra skilgreininga sem hafa sett mark sitt á umfjöllun um hugtakið sköpun 

er skilgreining E. Paul Torrance frá sjöunda áratug seinustu aldar (Craft, 2001, bls. 13). 

Torrance (1969, bls. 4) segir sköpun vera ferli sem feli m.a. í sér frumlegar hugmyndir, 

að litið sé á sama hlutinn frá ólíkum sjónarhornum, samruna hinna ýmsu hugmynda eða 

tengslamyndun milli þessara hugmynda. Þetta ferli sköpunar segir hann að hefjist á því 

að koma auga á vandamál en því næst sé mögulegra lausna leitað. Í kjölfarið séu ýmsar 

tilgátur settar fram, þær prufaðar og metnar og að lokum sé niðurstöðum miðlað til 

annarra. Sé skilgreining Torrance og ímyndin um hinn óvéfengjanlega snilling bornar 

saman má sjá að ef til vill er um mun almennari skilning að ræða hjá honum á hugtakinu 

sköpun. Ferlið sem Torrance lýsir væri hægt að yfirfæra á athafnir fólks í daglegu lífi og 

hvernig hægt væri að bregðast við hinum ýmsu vandamálum eða úrlausnarefnum sem 

á vegi þess verður. Þó svo að skilgreining Torrence hafi haft mikil áhrif á skilning fólks á 

hugtakinu sköpun hefur hún einnig verið gagnrýnd og margir telja skilgreininguna úrelta 

þar sem hún taki að mestu mið af mælanlegri útkomu eða afrakstri (Anna Craft, 2001, 

bls. 13). Skilgreining Torrance á sköpun, eins og hún birtist hér, sem lausnamiðuðu ferli, 

væri hægt að líta á sem undanfara þeirra skilgreininga sem mikið er fjallað um í 

fræðaheimi nútímans (David J. Brinkman; Craft, 2001; Donna L. Miller, 2015). 

Fræðimenn eins og  Craft  greina á milli þess sem kallað er æðri sköpun (e. high 

creativity) og venjuleg sköpun (e. ordinary creativity) (Craft, 2001, bls. 13). McWilliam 

og Dawson (2008, bls. 634) fjalla t.d. um sviftingar sem hafa átt sér stað í fræðilegri 

athygli á hugtakinu sköpun. Í auknum mæli beinist athyglin að hinni svokölluðu 

venjulegu sköpun (e. ordinary creativity) eða litla s sköpun (e. little c creativity), en frá 

því sem nefnt er æðri sköpun (e. higher creativity) eða stóra S sköpun (e. big C 

creativity).  Af lýsingum McWilliam og Dawson að dæma má sjá að æðri sköpun (e. 

higher creativity) gæti átt við um listamanninn sem sem býr yfir miklum náðargáfum, 

þjáist jafnvel vegna þeirra og sé umfram allt framar öðrum á sínu sviði.  Æðri sköpun (e. 
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higher creativity) hefur einnig verið skilgreind sem það þegar hinn skapandi 

einstaklingur hefur afdrifarík áhrif á umhverfi sitt  með sköpun sinni (Craft, bls. 13). 

Með sköpunargáfu sinni geti hann breytt þekkingu og sýn manna á heiminn. Í bókinni 

Changing The World, A Framework for The Study of Creativity (Feldman, 

Cziksentmihalyi og Gardner, 1994, bls. 1) ganga höfundar út frá skilgreiningu sem telja 

mætti til æðri sköpunar (e. higher creativity). Þar segir að sköpun sé það þegar eitthvað 

algjörlega nýtt kemur fram á sjónarsviðið. Þá sé um að ræða umbreytingu á einhverju 

sviði, þ.e. sköpunarkraftur viðkomandi hafi þau magnþrungnu áhrif að breyta heiminum 

á einn eða annan hátt.  

Brinkman (2010, bls. 48) fjallar meðal annars um upplifun fóks á æðri  og venjulegri 

sköpun og nefnir dæmi í tengslum við tónlist og tónlistarkennslu. Hann segir að 

tónlistamönnum hætti til að hræðast tilhugsunina um samanburð við snillinga á borð 

við Beethoven, Stravinsky eða Bach og sköpunargáfu þeirra. Þessi samanburður leiði 

svo til þess að sumir listamenn telji sig jafnvel ekki skapandi, þar sem sköpun þeirra hafi 

ekki enn eða muni jafnvel aldrei hafa jafnafdrifarík áhrif á tónlistarsöguna og verk 

fyrrnefndra listamanna. Af þessu má draga þá ályktun að upplifun einstaklingsins á eigin 

sköpunargáfu snúist að mörgu leyti um persónulega skilgreiningu á hugtakinu sköpun. 

Brinkman (2010, bls. 48) bendir hins vegar á að ef hugtakið sköpun er skoðað í því 

samhengi að ekki þurfi óvéfengjanlega snilligáfu til að vera skapandi, geti ef til vill allir 

verið skapandi í sínu hversdagslega lífi. Hér er Brinkman að vísa í venjulega sköpun (e. 

ordinary creativity) eða  litla s sköpun (e. little c creativity) en samkvæmt þeirri 

skilgreiningu er hægt að vera skapandi á marga vegu. Sem dæmi um það nefnir 

Brinkman blómaskreytingu sem sett er saman eða þegar gömul mataruppskrift er gædd 

nýju lífi. Sá sem gæðir uppskriftina nýju lífi, t.d. með því að prófa nýtt krydd, sé í raun 

skapandi sé tekið mið af skilgreiningum á venjulegri sköpun (e. ordinary creativity). 

Hægt er að skoða fyrrnefnt dæmi nánar og velta fyrir sér hvort um meðvitaða sköpun 

hafi verið að ræða en það fer að öllum líkindum eftir persónulegum skilningi 

viðkomandi á hugtakinu. Ætla má að hann hafi breytt uppskriftinni í einhverjum tilgangi 

og líklegt er að það hafi verið gert til að bæta hana á einhvern hátt, hvort sem það hafi 

verið gert af nauðsyn, t.d. vegna skorts á hráefnum, eða löngun til að bregða út af 

vananum. 

Alane J. Starko (2014, bls. 13) telur að sköpun sé markviss, hún feli í sér átök og 

viðleitni til að láta eitthvað ganga upp, að gera eitthvað betra, merkingarbærara eða 

fallegra. Í lýsingu Starko felst framþróun og má túlka það sem svo að sköpun sé leitin að 

því að bæta eitthvað. Af þessu leiðir að ekki er gengið beint að því að varpa fram einu 
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einföldu svari eða útkomu þegar um sköpun er að ræða. Svo virðist sem að sá sem 

skapar þurfi að ganga í gegnum ákveðið ferli til að komast að niðurstöðu. Það má þá 

vænta þess að á ákveðnum tímapunkti þurfi viðkomandi að velta fyrir sér gildi 

hugmynda sinna og hvort þær þjóni þeim tilgangi sem stefnt er að. Samvæmt Sternberg 

og Lindu O‘Hara (1999, bls. 269) virðist sköpun fela í sér greiningu nýrra hugmynda og 

hagnýtingu þeirra. Greiningin hefur áhrif á mat viðkomandi á gæðum þessara nýju 

hugmynda og hagnýtingin snýr að því að koma hugmyndinni frá sér á árangursríkan hátt 

svo aðrir komi til með að átta sig á gildi hennar. Þegar litið er til þessara hugmynda 

Sternberg og O‘Hara, virðist  sköpun og hluti af hinu skapandi ferli snúast að miklu leyti 

um nýjar hugmyndir, persónulegt mat, sem og mat annarra á tilteknum hugmyndum.   

Margir telja að sköpun sé í grunninn það þegar ný afurð eða hugmynd verður til 

(Aðalnámskrá, bls. 24; Csikszentmihaly, 1997, bls. 113; Starko, 2014, bls. 12). Starko 

(2014, bls. 14) bendir einnig á að í hugum margra einkennist sköpun fyrst og fremst af 

nýjungum og frumleika, sem þýðir að til að eitthvað geti talist skapandi þurfi það að 

vera nýtt af nálinni. Þá komi hins vegar upp vandamál í tengslum við skilgreiningu á því 

hvað sé nýtt, eða öllu heldur fyrir hverjum það sé nýtt. Líkt og fram hefur komið leggja 

sumir fræðimenn áherslu á æðri sköpun (e. higher creativity), þ.e. sköpun sem hefur 

afdrifaríkar afleiðingar og áhrif á umheiminn. Craft (2001, bls. 14) bendir hins vegar á að 

vandinn við þá skilgreiningu sé sá að hún eigi eingöngu við um fáa, afburðahæfileikaríka 

einstaklinga. Því sé sú skilgreining ekki viðeigandi þegar leggja á áherslu á venjulega 

sköpun (e. ordinary creativity), sem ætla má að eigi við t.d. um menntun allra barna og 

ungmenna. Undir þetta tekur Starko (2014, bls. 12) og segir að þegar kemur að sköpun í 

skólastarfi henti ekki að skilgreina sköpun út frá afburðahæfileikum fárra nemenda. 

Taka má undir þetta sjónarmið Starko og þá sérstaklega þegar horft er til venjulegrar 

sköpunar (e. ordinary creativity) og þess að allir geti verið skapandi. Starko (2014, bls. 

12) gengur því út frá þeirri skilgreiningu að til þess að geta talist skapandi þurfi afurð 

eða hugmynd að vera ný eða frumleg í huga þess sem skapaði hana. Ef marka má orð 

Starko, þ.e. ef upplifun einstaklingsins á hugmynd er forsenda þess að hægt sé að 

skilgreina hana sem skapandi, styður það enn frekar þá fullyrðingu (Brinkman, 2010, 

bls. 48) að allir geti verið skapandi. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er hugtakið skilgreint og má segja að sú 

skilgreining sé í samræmi við venjulega sköpun og upplifun einstaklingsins:   

Í sköpun felst að móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt 

eða öðruvísi en viðkomandi kann eða hefur gert áður. Sköpun er að 

uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér 
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með möguleika. Sköpun er að sjá fyrir það óorðna og framkvæma það. 

Sköpun byggist á forvitni, áskorun, spennu og leit. Glíman við viðfangsefnið 

og það að finna lausn getur verið umbun sköpunarinnar í sjálfu sér. Sköpun 

brýtur hefðbundin mynstur, reglur og kerfi og veitir nýja sýn á fyrirbæri og 

viðteknar hugmyndir (bls. 24). 

Af þessu má sjá að sköpun nær yfir víðfemt svið gjörða og hugsana sem einskorðast 

ekki við eiginlega útkomu eða afrakstur heldur skiptir sköpunarferlið hér höfuðmáli sem 

og skapandi hugsun. Það sem er þá lykilatriði í sköpun samkvæmt þessu, er hvorki 

afurðin né útkoman, heldur er ferðalagið í gegnum hugsanir, hindranir og mögulegar 

lausnir það sem skiptir mestu máli.  

Ef ætlunin er að vekja eða ýta undir sköpun hjá nemendum er vert að velta fyrir sér 

hvenær eða hvort sköpun er viðeigandi. Segja má að hugmyndir geti verið bæði 

viðeigandi og óviðeigandi og að sama skapi getur sköpun verið það líka. Margir kunna 

að velta því fyrir sér hvort sköpun í skólastofunni geti leitt til óreiðu, að vinna nemenda 

taki óæskilega stefnu og verði ómarkviss. Af þessu leiðir að ekki er sama hvernig staðið 

er að sköpun í skólastofunni og kennslu í sköpun. Gera þarf grein fyrir því hvað felst í því 

að nýta skapandi hugsun, en á viðeigandi hátt eftir aðstæðum. Starko (2014, bls. 13) 

skilgreinir viðeigandi hugmynd, og þar með viðeigandi sköpun, sem viðleitni til að ná 

tilteknu markmiði eða viðmiðunum. Þannig sé hægt að líta á framlag nemenda sem 

viðeigandi ef það er þroskandi, markvisst eða stuðli að samskiptum að einhverju leyti. 

Starko segir að ef nemendur skili af sér hugmynd eða leitist við að leysa vandamál sé 

hægt að líta á framlag þeirra sem viðeigandi. Ef framlagið er síðan frumlegt, þó ekki sé 

nema í huga þeirra sjálfra, telst framlagið vera skapandi. 

Vert er að skoða gildi þess að nemendur og kennarar nýti sér sköpun þegar þeir 

tileinka sér og miðla námsefni. Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2008, 

bls. 6-8) rýna í sköpunarkraftinn í leit að skilgreiningu, en í umfjöllun þeirra má greina 

merki þess að ekki kemur öllum saman um merkingu hugtaksins. Hins vegar má sjá 

margt líkt með því sem þar kemur fram og skilgreiningu á hugtakinu sköpun í 

merkingunni venjuleg sköpun (e. ordinary creativity). Segja þær að sköpun og 

sköpunarkraftur eigi það til að mynda sameiginlegt að vera liður í, eða hrinda af stað, 

ferlinu sem af skapandi hugsun hlýst. Hrafnhildur og Jóhanna (2008) skoða þau áhrif 

sem sköpunarkraftur og hið skapandi ferli getur haft í skólastarfi. Þær ganga út frá því 

að beiting sköpunarkrafts í skólastarfi verði til þess að nýr skilningur vakni og gefi 

lærdómsferlinu persónulegt gildi fyrir hvern og einn. Segja má að Hrafnhildur og 

Jóhanna lýsi þarna kjarnanum sem leitast er við að renna stoðum undir í 
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meistaraverkefni þessu. Er þá átt við það hversu stóran þátt sköpun getur átt í því að 

nemendur öðlist raunverulegan og persónulegan skilning á því sem fengist er við hverju 

sinni í öllu skólastarfi. 

Kimberly Seltzer & Tom Bentley (1999, bls. VIII) fjalla um sköpun í samfélagi 

stöðugra breytinga og má segja að skilgreinig þeirra á hugtakinu falli einnig undir 

venjulega sköpun (e. ordinary creativity) og geti átt við um alla, þ.e. að allir geti verið 

skapandi. Þar segi að sköpun sé það þegar sóst er eftir vitneskju og kunnáttu á 

nýstárlegan hátt til að ná settum markmiðum. Hins vegar þurfi nemendur að búa yfir 

fjórum lykileiginleikum, en þeir eru: 

1. Geta til að koma auga á og skilgreina ný vandamál, frekar en að treysta á að 

aðrir geri það. 

2. Geta til að yfirfæra upplýsingar úr einu samhengi í annað í þeim tilgangi að leysa 

tiltekið vandamál. 

3. Trú á að það sem þau læri sé hluti af stigvaxandi ferli þar sem ítrekaðar tilraunir 

leiði á endanum til árangurs. 

4. Geta til að halda athygli á leið sinni að settu markmiði.  

Þegar þessir lykileiginleikar eru dregnir saman má sjá að ef til vill snúast þeir að miklu 

leyti um viðhorf nemenda og því má draga þá ályktun að allir geti tileinkað sér þessa 

lykileiginleika. Viðhorfum þessum mætti lýsa á þann átt að nemendur þurfa að vera 

viljugir til að leysa vandamálið, vera fúsir til að halda áfram að þróa vinnu sína, vega og 

meta möguleika og síðast en ekki síst þurfa þeir að byggja upp þol og vilja til að halda 

ferlið út og gefast ekki upp.   

Annað sem kann að hafa áhrif á viðhorf nemenda til ferlisins frá því að vandamál er 

greint og þangað til markmiði er náð, er það hvernig nemendum er kennt að nálgast 

viðfangsefni. Anna Craft (2001, bls. 20) álítur mikilvægt að rækta „hvað ef?“ viðhorf (e. 

„what if?“ attitude) hjá nemendum. Í stað þess að leita uppi staðreyndir sé spurningum 

varpað fram um möguleikana sem felast í viðfangsefninu og mismunandi útkomu. Um 

sé að ræða svokallaða möguleikahugsun (e. possibility thinking) en hún feli í sér áherslu 

á þrjá meginþætti; ímyndunarafl, spurningar og leik. Craft (2000, bls. 7) segir 

möguleikahugsun vera lykilatriði ef einstaklingar og samfélög eigi að geta þrifist í óvissu 

21. aldar þar sem allt er breytingum háð. Þá segir hún möguleikahugsun vera kjarna 

sköpunar og sé það sem knúi hana áfram. Möguleikahugsun megi þannig líkja við 

vélarafl sköpunarinnar. Ennfremur spilar forvitni veigamikið hlutverk í möguleikahugsun 

og telur Craft (2000, bls. 6) forvitni vera persónuleikaeinkenni þeirra sem hún kallar 

möguleikahugsuði (e. possibility thinkers). Loks nefnir hún að þeir sem beiti 
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möguleikahugsun búi yfir hæfni til að velta heiminum fyrir sér, komi auga á vandamál 

og leysi þau, því forvitnin leiði þá áfram og að ný sýn á heiminn myndist þar sem ein 

spurning flettir ofan af þeirri næstu. Af þessu má draga þá ályktun að ef vel er hlúð að 

möguleikahugsun nemenda, geti hún gert það að verkum að leit hvers og eins að 

svörum stækkar stöðugt og að nemandinn öðlist dýpri og persónulegri merkingu og 

tilgang með náminu. Það má því segja að möguleikahugsun geti átt við um það hvernig 

nemandinn glímir við viðfangsefni innan skólastofunnar og í lífinu almennt. Einnig getur 

hugsast að með því að nota möguleikahugsun þegar tekist er á við viðfangsefni 

bóklegra greina, verði nám og kennsla meira skapandi fyrir vikið. 

2.1.1 Skapandi ferli 

Til að fylgja eftir áherslum núgildandi Aðalnámskrár var gefin út ritröð um grunnþætti 

menntunar. Í ritinu um grunnþáttinn sköpun (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 19) er ítarlega fjallað um hið skapandi ferli. 

Þar segir að oft sé álitið að sköpunarferlið sé samsett úr tveimur þáttum. Í fyrsta lagi 

einkennist hið skapandi ferli að mörgu leyti af því að kafa ofan í viðfangsefnið og kanna 

hvaða möguleika og tækifæri það felur í sér en einnig  

að kanna eðli hluta og gaumgæfa tengsl, kalla fram marga möguleika, nota 

ímyndunaraflið til að sjá nýjar og frumlegar leiðir og tengja saman óvænta 

hluti. Að sýna forvitni og leita eftir áhugaverðum möguleikum af vakandi 

athygli; þyrla upp margs konar hugrenningum, leiðum, tilfinningum og 

kveikjum; gera tilraunir og kanna sviðið (bls. 19). 

Við tekur svo seinni hluti sköpunarferlisins þar sem unnið er með þá möguleika sem 

fyrir liggja, vegið og metið, staldrað við og svo er haldið áfram að kafa enn dýpra ofan í 

viðfangsefnið áður en komist er að niðurstöðu. Eins og sjá má á neðangreindri lýsingu 

Aðalnámskrár (2011) á skapandi ferli er um nokkurs konar hringferli að ræða sem er í 

stöðugri þróun. Mikilvægt sé  

að taka skref til baka, virða fyrir sér verkið, sjá gildi þess miðað við það sem 

þegar hefur verið gert, setja hlutina í samhengi og velja úr það sem er 

áhugavert, nýtilegt, frumlegt eða skemmtilegt; að sjá hverju rétt sé að hafna 

og hvernig eigi að halda áfram, að horfa gagnrýnum augum á hugmyndina 

eða verkið. Oftast þarf að fara mörgum sinnum í gegnum hvorn þátt fyrir sig 

og slípa verkið þar til það er fullgert. Í sköpun sveiflast hugurinn milli margs 
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konar hugsana; stundum eru þær ómeðvitaðar og byggjast á innsæi, flæði, 

óreiðu og ímyndunarafli (bls. 19). 

Segja má að hér á undan hafi farið lýsing á djúpu sköpunarferli en því mætti líkja við 

hugmyndir Mihaly Csikszentmihalyi (2008, bls. 4) um flæði. Hann lýsir flæði sem ástandi 

þar sem einstaklingur er svo djúpt sokkinn í það sem hann er að fást við að svo virðist 

sem ekkert annað skipti máli. 

Kathleen Kushman (2010) tekur saman ummæli ungmenna í tengslum við ýmsa 

þætti sem geta reynst hvatning í námi þeirra. Þar lýsir eitt ungmennanna flæði, í líkingu 

við skilgreiningu Csikszentmihaly hér ofar, á síðasta stigi vinnuferlis. Lýsingin er á þann 

hátt að viðkomandi „tekur ekki eftir því hvaða tímanum líður, því þú ert að vinna í því 

að klára, og þú ert svo stoltur af því sem þú ert að gera. Svo þegar verkinu er lokið ertu 

enn að hugsa um það þegar þú kemur heim og það er það síðasta sem þú hugsar um 

áður en þú sofnar“ (bls. 142-143). Af lýsingu þessari að dæma sést að áhuginn á 

viðfangsefninu er svo mikill að viðkomandi virðist heltekinn af því  og því ljóst að ferlið 

er ekki síður mikilvægt en áþreifanleg útkoma sem af því hlýst. 

Í skýrslu Anne Bamford (2011, bls. 63) um list- og menningarfræðslu á Íslandi kemur 

fram  að hið skapandi ferli sé mikilvægur liður í allri menntun og sést það meðal annars 

á ummælum eins viðmælanda hennar: „Börn verða að njóta þess að skapa. Maður sér 

að börnin njóta vinnunnar mjög. Þau öðlast sjálfstæði og eru stolt af verkum sínum 

þegar þau eru til sýnis. Börn þurfa að gleyma sér í hinu skapandi ferli. Ferlið skiptir 

mestu máli“ (bls. 63) og þegar það á sér stað er ólíklegt að niðurstaðan sé fastmótuð frá 

upphafi. Því má ætla að þegar eitthvað nýtt kemur fram á sjónarsviðið eða þegar 

einstaklingur skapar eitthvað í þeirri merkingu að það sé nýtt fyrir honum sjálfum komi 

það viðkomandi að óvörum á einn eða annan hátt. Romina Elisondo, Danilo Donolo og 

Maria Cristina Rinaudo (2013, bls. 12) fjalla um hlutverk þess óvænta varðandi sköpun í 

skólastarfi. Líkt og Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 14) gerir benda Elisondo og 

félagar (2013, bls. 12) á að hið óvænta sé það sem einkenni skapandi ferli. Með því að 

notfæra sér hið óvænta í kennslu sé sköpuninni gefið aukið svigrúm. Þetta þýðir að 

skapandi ferli getur ekki verið fastmótað fyrirfram og ef til vill þarf að stíga út fyrir 

þægindarammann þar sem hvorki kennarar né nemendur geta séð útkomuna fyrir. 

2.1.2 Sköpun: Tilraun til skilgreiningar 

Hér á undan hefur verið fjallað um skilgreiningar á hugtakinu sköpun til að varpa ljósi á 

þá þætti sem nytsamlegt gæti verið að hafa í huga þegar fjallað er um sköpun í 

skólastarfi. Við upphaf rannsóknarvinnunnar lá beinast við að rýna í skilgreiningu 
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Aðalnámskrár (2011, bls. 24) á hugtakinu sköpun. Segja má að sú skilgreining sé að 

mörgu leyti víð og oft heyrast raddir um að hún sé of ónákvæm til að unnt sé að 

styðjast við hana í kennslu. Mín niðurstaða er hins vegar sú, eftir að hafa rýnt í 

kenningar og fræði um sköpun, að þar séu saman komin öll þau lykilatriði sem ég hef 

rekist á á ferðalagi mínu í leit að skilgreiningu.  

Eftirfarandi atriði, en þau er að finna í Aðalnámskrá, endurspegla hugmyndir og 

kenningar fræðimanna sem fjallað hefur verið um hér framar. Í Aðalnámskrá kemur 

fram að sköpun snúist um ferlið þegar eitthvað nýtt verður til en ekki eingöngu 

útkomuna sjálfa (2011, bls. 24).  Um sé að ræða tækifæri til að njóta, uppgötva, örva 

áhuga, forvitni og ímyndunarafl. Í Aðalnámskrá segir einnig að sköpun sé að gera 

eitthvað nýtt en samkvæmt því, sem hér hefur verið tekið saman, virðist sem sköpun 

feli ávallt í sér nýstárlega hugmynd að einhverju leyti (Brinkman, 2010; Starko, 2014; 

Sternberg og O‘Hara, 1999; Torrance, 1969). Það fer hins vegar eftir því fyrir hverjum 

hugmyndin er ný ef skilgreina á hvort um sé að ræða æðri sköpun (e. higher creativity), 

eða venjulega sköpun (e. ordinary creativity) en þessar skilgreiningar má túlka sem svo 

að allir geti verið skapandi á sinn hátt (Craft, 2001; Starko, 2014). Í The National 

Curriculum Handbook frá 1999 (bls. 15) segir að skapandi hugsun geri nemendum kleift 

að kalla fram hugmyndir og vinna þær áfram, nota ímyndunaraflið og leita nýstárlegra 

lausna. Það má því segja að sköpun stuðli að hæfni til að koma til móts við nýjar 

aðstæður og lausn nýrra vandamála. Því ættu allir að fá tækifæri til þess að nota 

sköpunargáfu sína, læra að mistök leiða til framfara og ef til vill ætti það einmitt að vera 

útgangspunktur kennara sem vilja hlúa að skapandi kennslu í bóklegum greinum.  

Möguleikahugsunin, sem Craft (2000, bls. 7) álítur kjarna sköpunar, á vel við í þessu 

samhengi en með því að hlúa að henni er hlúð að hæfni nemenda til  að velta heiminum 

fyrir sér, koma auga á vandamálin og leysa þau. Annað sem vert er að nefna hér eru 

hugmyndir Starko (2014, bls. 13) um það að sköpun feli í sér viðleitni til að gera 

eitthvað betra, merkingarbærara eða fallegra. Hér verður því dregin sú ályktun að sé 

áhersla lögð á sköpun, sem færir hugmynd frá einu stigi til annars, feli það í sér átök af 

einhverju tagi og að sú vinna geti því verið krefjandi á margan hátt. Samkvæmt Seltzer 

og Bentley (1999, bls. VIII)  krefst sköpun þess m.a. af nemendum að þeir sjái 

stigvaxandi gang í eigin menntun á heildrænan hátt. Í því felist geta  til að halda athygli 

og einbeitingu út allt sköpunarferlið. Það má skilja þessar hugmyndir Seltzer og Bentley 

sem svo að skref fyrir skref þokast nemendur í gegnum sköpun á meðvitaðan hátt og 

segja má að þannig geri nemendur sér betur grein fyrir eigin framförum og því sem 

stefnt skal að. Af þessari samantekt má sjá að sköpun er margþætt og ef rýnt er í 
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hugtakið út frá sköpun í skólastofunni og kennslu í sköpun er um að ræða hafsjó 

tækifæra til að rækta hæfni og hæfileika hvers og eins til að takast á við þau tækifæri og 

hindranirnar sem framtíðin ber í skauti sér. 

2.2 Sköpun framtíðarinnar vegna 

Robert J. Sternberg og Todd I. Lubart (1999, bls. 3) vekja athygli á að sköpun sé ekki 

eingöngu mikilvæg fyrir einstaklinginn í daglegu lífi, heldur sé hún mikilvæg í félagslegu 

samhengi, en með sköpun komi nýjar uppfinningar fram á sjónarsviðið. Af því leiðir að 

sköpun muni spila stórt hlutverk í úrlausn hinna ýmsu vandamála sem einstaklingar og 

samfélög munu glíma við í framtíðinni. Claire Allam (2008, bls. 281) bendir á að svo 

virðist sem sköpun sé meðal heitra umræðuefna (e. hot topics). Vísbendingar um það 

megi finna víða í samfélaginu. Sem dæmi um það nefnir hún áherslu á skapandi hugsun 

í atvinnulífinu, því það færist til að mynda í aukana að fyrirtæki leitist við að mennta 

starfsmenn sína í skapandi hugsun og það sé gert sem liður í því að auka 

samkeppnishæfni fyrirtækisins og starfsmanna þess.  Í skýrslu Mennta- og 

menningarráðuneytisins List- og menningarfræðsla á Íslandi (Bamford, 2011, bls. 117) 

endurspeglast þessar áherslur. Þar kemur meðal annars fram að skapandi starfsgreinar 

á Íslandi kalli einnig eftir meira skapandi nálgun í menntakerfinu. 

Líkt og nefnt var hér framar hefur hinn skapandi einstaklingur oft verið tengdur við 

óeðlilegt líferni og öfga í sköpun sinni. Þennan snilling geta hins vegar fáir líkt sér við 

eða tengt hegðunina við sitt hversdagslíf (Collins og Amabile,1999, bls. 297). Þar af 

leiðandi má ætla að ímyndin hafi einnig leitt af sér þann skilning að sköpun sé eitthvað 

óáþreifanlegt. Með þá vitneskju að sköpun, samkvæmt skilgreiningum á venjulegri 

sköpun (e. ordinary creativity), sé að ryðja sér til rúms á hinum ýmsu sviðum 

samfélagsins er hún ef til vill áþreifanlegri en í fyrstu mætti ætla. Víða í samfélaginu sér 

fólk sér aukinn hag í því að vera og hugsa skapandi. Allam (2008, bls. 281) bendir á, og 

bindur vonir sínar við, að þessi jákvæða viðleitni til hugtaksins sköpunar geti orðið til 

þess að sköpun verði tekin alvarlegar á hinum ýmsu sviðum samfélagsins. Hægt er að 

túlka ábendingu Allam á þann hátt að nú verði sköpun almennt metin út frá því hversu 

hagkvæm hún sé. Þar af leiðandi gæti skapandi hugsun haft jákvæð áhrif á úrlausnir 

hinna ýmsu vandamála sem samfélög eða mannkynið í heild kann að standa frammi 

fyrir.  

Málið vandast hins vegar þegar kemur að því að meta hvernig eða hvort hugtak eins 

og sköpun sé almennt tekið alvarlega. Sú staðreynd að fyrirtæki á heimsvísu hafi leitast 

við að efla skapandi hugsun hjá starfsmönnum sínum segir ýmislegt um það hversu 
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alvarlega menn líta á fyrirbærið sköpun (Allam, 2008, bls. 281). Á Íslandi byggir til 

dæmis menntastefna núverandi Aðalnámskrár (2011) á sex grunnþáttum sem „byggjast 

á því viðhorfi sem kemur fram í löggjöf um skóla, að unnið sé bæði að samfélagslegum 

markmiðum og markmiðum er varða menntun hvers og eins“ (bls. 16). Samkvæmt 

Aðalnámskránni (2011, bls. 18) er sköpun einn af sex grunnþáttum menntunar á Íslandi. 

Þar er einnig tekið fram að sköpun eigi jafnan við í öllu skólastarfi og eigi að vera 

órjúfanlegur þáttur í kennslu. Þá segir meðal annars í skýrslu Mennta- og 

menningarráðuneytisins, List- og menningarfræðsla á Íslandi (Bamford, 2011, bls. 117-

118) að aukið svigrúm þurfi í íslenskum skólum fyrir skapandi hugsun, menntun í 

gegnum listir og áherslu á samþættingu. Nánar er fjallað um samþættingu í kaflanum 

Samþætting námsgreina en hér er hún nefnd í sambandi við niðurstöður fyrrnefndrar 

skýrslu. Segir þar að samþætting gefi mörg tækifæri til skapandi iðkunar og þurfi ekki að 

einskorðast við list- og verkgreinar til þess að svo megi vera. Elliot Eisner (2003, bls. 

341) fjallar t.d. um þau tækifæri sem felast í upphafningu skapandi hugsunar. Hann 

heldur því fram að styrking listrænnar hugsunar meðal nemanda sé metnaðarfullt og 

verðugt markmið í menntun almennt. Donna Tafuri og Olivia N. Saracho (2003, bls. 136) 

eru á sama máli hvað varðar sköpun sem markmið í menntun, en sköpun er að þeirra 

áliti einstakur og óaðskiljanlegur þáttur í lífi hverrar manneskju.  

Eisner (2003, bls. 343) heldur því fram að  listræn hugsun feli í sér að fólk hugsi á 

skapandi hátt um allt sem það gerir, það geti notað ímyndunaraflið, það geti 

raunverulega upplifað ferlið meðan á því stendur, það geti notfært sér hið óvænta og 

það geti síðast en ekki síst myndað sér skoðun út frá tilfinningum jafnt sem 

utanaðkomandi atriðum. Þessar hugmyndir Eisners leiða glögglega í ljós hve mikilvægur 

hlekkur sköpun er í þróun hvers einstaklings á hugmyndum sínum um persónulegar 

skoðanir á umheiminum, sjálfum sér, styrkleikum og getu. Einnig má segja að þessi 

lýsing Eisner eigi vel við þann tón sem Aðalnámskráin (2011) gefur í tengslum við 

grunnþáttinn sköpun, þ.e. að listræn hugsun sé ekki einskorðuð við listsköpun í 

listgreinum. Því mætti spyrja þeirrar spurningar hvort ekki sé æskilegt að sköpun eigi 

heima í öllum námsgreinum og sé notuð til að efla skilning og færni á hinum ýmsu 

sviðum. 

Miller (2015, bls. 25) fjallar um sköpun í menntun barna. Hún telur að þar sem 

sköpun sé  viðleitni til að komast að einhvers konar niðurstöðu, og ekki bundin við eina 

ákveðna námsgrein, ættu skólar að leggja sitt af mörkum við að hlúa að sköpun 

nemenda. Það geta kennarar gert með því að  skipuleggja athafnir og viðfangsefni sem 

auðvelda nemendum að beita skapandi hugsun. Til að hlúa að sköpun þarf einnig að 
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huga að uppbyggingu menntunarinnar (Brinkman, 2010, bls. 48). Hann heldur því fram 

að öll menntun feli í sér tækifæri fyrir sköpun, hvatningu til að vera skapandi og því að 

nemendur finni fyrir ávinningi þess að vera skapandi. Það sé ennfremur hægt að hvetja 

nemendur til að vera meira skapandi með því að nálgast verkefni og viðfangsefni með 

skapandi útkomu í huga, þ.e. með það að leiðarjósi að útkoman sé skapandi.    

McWilliam og Dawson (2008, bls. 634) benda á að flókin vandamál framtíðarinnar 

verði ekki leyst samkvæmt bókinni, heldur með skapandi fólki sem vinnur í  hópum og 

einstaklingslega, sem lítur fram á veginn, er ekki hrætt við að draga rótgrónar 

hugmyndir í efa og er fært um að takast á við óöryggið og óvissuna sem skapandi 

hugsun felur í sér. „Flókið samfélag í stöðugri sókn og glímu við breytingar kallar á opinn 

huga og fjölbreyttar lausnir“ (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét 

Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016, bls. 9). Mikilvægi sköpunar, framtíðarinnar vegna, 

kallast á við hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla (2011, bls. 55), en þar eru sett fram 

viðmið um mat á lykilhæfni í grunnskóla sem sameiginlegt er fyrir fyrir öll námssvið. Hin 

sameiginlegu viðmið eru í fimm liðum en tveir þeirra snerta sköpun. Þar er lögð áhersla 

á „[S]kapandi hugsun og frumkvæði  í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til að 

nota þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna [...] og nýta 

upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt“ (bls 55). Af þessum viðmiðum má 

sjá að á sama tíma og menntun er ætlað að stuðla að hæfni nemenda til að hugsa 

skapandi og vinna með viðfangsefni á skapandi hátt innan skólans er verið að stuðla að 

skapandi hugsun í lífi hvers og eins nemanda. 

Miller (2015, bls. 25-27) bendir á að mikilvægt sé að skapaðar séu aðstæður og 

skipulagðar séu athafnir með það í huga að hvetja til tilrauna og þeirrar viðleitni að 

mistök séu einfaldlega hluti af ferlinu. Það að nemendur taki mistök í sátt er hluti af því 

sem einkennir skapandi skólastarf samkvæmt því sem fram kemur í riti um 

grunnþáttinn sköpun (Ingibjörg Jóhannesdóttir, o.fl., 2012, bls. 9) og Miller (2015, bls. 

25-27) segir misfarir vera hluta af lífinu, en að þær séu einnig kjarninn í hinu skapandi 

ferli. Við verðum því að taka misförum fagnandi þar sem þær leiði til framfara. Með því 

að takast á við mistök sem eðlilegan hluta af vinnuferlinu, taki nemendur misfarir í sátt 

og læri af þeim. Starko (2014, bls. 10) fjallar um tengsl sköpunar og möguleikana sem 

felast í hinu daglega lífi. Í undirbúningi nemenda fyrir lífið sjálft sé nauðsynlegt að hjálpa 

þeim að koma auga á það hve lífið geti verið áhugavert og ríkt af tækifærum sem 

uppfull séu af gleði. Sköpun sé ein þeirra leiða sem hægt sé að fara til að ná þessu 

markmiði. Ef hæfninni til að geta tekist á við vandamál og viðfangsefni er gert hátt 

undir höfði má vænta þess að nemendur taki með sér mikilvægan lærdóm út í lífið. Hin 
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skapandi viðleitni getur haft áhrif á sýn einstaklingsins á lífið sjálft og hvernig hægt sé 

að takast á við vandamál og verkefni sem óumflýjanlega verða á vegi hans í framtíðinni.  

2.3 samantekt 

Hér hefur verið fjallað um skilgreiningar á hugtakinu sköpun. Fram kom að ný 

skilgreining á hugtakinu sköpun hefur rutt sér til rúms að undanförnu en það er sköpun 

í hinu hversdagslega samhengi. Samkvæmt henni geta allir verið skapandi og það er 

hægt að vera skapandi á marga vegu. Þegar áhersla er lögð á sköpun í skólastarfi er hins 

vegar mikilvægt að horft sé til þess sem á sér stað í öllu ferlinu frá upphafi til enda. 

Sköpunarferlið sjálft er ekki síður mikilvægt en áþreifanleg útkoma eða afurð. Skapandi 

hugsun felur í sér hæfni til að yfirstíga og leysa hin ýmsu verkefni sem á vegi okkar 

verða á frumlegan og hagkvæman hátt. Sköpun er mikilvægur hluti af öllu námi og 

einskorðast ekki við listgreinar því fyrst og fremst er um að ræða viðhorf til 

viðfangsefnisins. Skapandi viðhorf getur nýst við úrlausn hvaða viðfangsefnis sem er og 

það er ekki síst þess vegna sem sköpun á heima í öllu skólastarfi. 
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3 Sköpun í skólastarfi 

Sköpun er mikilvægur hluti  af öllu námi en það er meðal áhersluatriða sem fram koma í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 18). Líkt og fram hefur komið einskorðast sköpun 

ekki við listgreinar. Í Aðalnámskránni er tekið fram að vinnubrögð sem einkennast af 

sköpunargleði, frumkvæði og frumleika, séu æskileg - í öllu námi og skólastarfi (bls. 24). 

Sköpunargleði, frumleika og frumkvæði er hægt að virkja með því að höfða til styrkleika 

og áhuga nemenda en sjaldnast deila allir nemendur sömu skoðunum og hæfileikum. 

Fölbreytileiki innan nemendahópsins hefur áhrif á starf kennarans og þær leiðir sem 

hann fer í kennslu.  

3.1 Skapandi kennsla 

Kennarinn þarf að gera ráð fyrir ólíkum styrkleikum og áhugasviðum nemenda. Meðal 

þeirra fræðimanna sem hafa sýnt fram á að unnt sé að kortleggja hin ýmsu svið 

styrkleika er Howard Gardner, en eins og kunnugt er setti hann fram kenningar um 

ólíkar greindir fólks. Gardner  (1993, bls. 8-9) segir að hver einstaklingur búi yfir 

greindum af ýmsum toga sem æskilegt sé að virkja og ekki beri að taka eina greind fram 

yfir aðra, með öðrum orðum er engin greind mikilvægari en önnur. Armstrong (2011, 

bls. 14) hefur sett kenningar Gardners í samhengi við skólastarf. Hann lýsir greindunum 

þannig að hver greind feli í sér tiltekna hæfileika, færni eða leikni og er um að ræða 

málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind, og umhverfisgreind. Af þessari upptalningu má sjá að 

styrkleikar nemenda geta legið á ýmsum sviðum og ekki er ólíklegt að hver og einn geti 

fundið sig að einhverju leyti í öllum greindunum. Þessa ólíku styrkleika og möguleikann 

til að virkja þá getur verið gott að hafa í huga við skipulagningu skapandi kennslu 

bóklegra námsgreina.  

Um kenningar Gardners hafa þó heyrst gagnrýnisraddir en sjálfur segir hann það 

geta verið varasamt að flokka einstaklinga eftir greindum því notkun kenningarinnar í 

röngum tilgangi geti leitt af sér andstæðu þess sem sem liggur að baki 

fjölgreindakenningunni. Í sumum tilfellum hefur röng notkun á greindakenningunni  ýtt 

undir fordóma og fyrirfram ákveðna flokkun á eiginleikum fólks (Gardner, 2008, bls. 54). 

Þá hefur notkun hans á hugtakinu greind einnig verið gagnrýnd. Morgan (1996) setur 

fram gagnrýni á skilgreiningu Gardners og fjallar um vitsmunalega úrvinnslu, þar sem 

einstaklingar taka við og vinna á ólíkan hátt úr upplýsingum óháð greind eða greindum. 

Sternberg og O´Hara (1999) bera saman greind og sköpun en komast að þeirri 
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niðurstöðu að erfitt sé að greina á nákvæman hátt að hvaða leyti þessi tvö hugtök 

tengjast eða séu háð hvort öðru (bls. 269). Segja má að hvort sem tekið sé mið af 

fjölgreindakenningunni, ólíkum vitsmunalegum leiðum við móttöku og úrvinnslu 

upplýsinga, eða öðrum kenningum tengdum fjölbreytileika innan nemendahópsins, er 

óhjákvæmilegt fyrir kennara að velta fyrir sér ólíkum styrkleikum nemenda, áhuga og 

getu, og hvað hægt sé að gera til að koma til móts við þá.  

Brinkman (2010, bls. 2) segir að með því að nálgast kennslu með sköpun í huga séu 

kennarar óhjákvæmilega settir í þá stöðu að þurfa að hugsa um það hve ólíkir 

nemendur eru í stað þess að steypa öllum í sama mót og kenna þeim að vera eins. 

Sternberg og O‘Hara (1999, bls. 251) benda á að til þess að hafa áhrif á umhverfi sitt 

þurfi viðkomandi að vera skapandi en til þess að laga sig að umhverfi sínu þurfi hann 

það ekki. Í því samhengi er vert að nefna annan vanda sem kennarar þurfa að vera á 

varðbergi gagnvarten hann er sá að þrátt fyrir að kennari sé skapandi er ekki þar með 

sagt að hann hvetji nemendur sína til að vera skapandi (Brinkman, 2010, bls. 49). Undir 

það tekur Starko (2014, bls. 20) en hún lýsir því hvernig kennari getur verið skapandi án 

þess að nemendur fái tækifæri til þess. Undirbúningur kennarans fyrir kennslu kunni að 

hafa verið skapandi fyrir hann en verkefnin sjálf og viðfangsefni sem kennarinn leggur 

fyrir í framhaldinu geti hins vegar verið þannig að nemendum gefist ekki tækifæri eða 

svigrúm til að vera frumlegir og skapandi í úrvinnslu sinni. Þá bendir Brinkman (2010, 

bls. 2) á annan vanda sem ógni sköpun í skólastarfi og hamli skapandi kennslu en hann 

felst í því að fáir kennarar taki það skref að kenna öðrum að vera skapandi þar sem þeir 

haldi sig frekar við þægilegar og kunnuglegar aðstæður sem veita viðunandi árangur.  

Sé það algengt að kennarar falli í þá gryfju að halda sig við hið kunnuglega og með 

viðunandi árangur sem viðmið í kennslu, mætti velta þeirri spurningu fyrir sér hvort 

ástæðan geti að hluta til verið sú að þeim reynist erfiðara að meta eða mæla hinn 

viðunandi árangur þegar fengist er við sköpun í skólastarfi. Hvert sem svarið er, er ljóst 

að kennari sem fagnar ekki nýjungum og ófyrirséðum möguleikum er ekki skapandi 

samkvæmt þeim skilgreiningum á fyrirbærinu sköpun sem hér hefur verið gengið út frá. 

Af því mætti ráða að kennari sem er ekki skapandi í þeim skilningi, hvetur nemendur 

heldur ekki til sköpunar. Tafuri og Saracho (2003, bls. 141) benda hins vegar á að 

hlutverk kennarans sé í eðli sínu skapandi. Sé það rétt er vert að hugleiða hvort af því 

leiði að allir kennarar séu skapandi. Hér verður ekki lagt mat á það en viðhorf kennarans 

til skapandi hugsunar hlýtur að gegna lykilhlutverki þegar meta á hvort hann geti talist 

skapandi. Viðhorf kennarans til hins skapandi hlutverks má segja að geti falist í því 

hvernig hann tekst á við ófyrirséðar aðstæður, viðfangsefni og vandamál sem upp geta 
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komið. Kennarinn þarf stöðugt að leita leiða til að koma til móts við alla nemendur og 

þannig verður skapandi hugsun órjúfanlegur þáttur í kennslu.  

Eva Trnova (2014, bls. 9) segir sköpun gegna afar mikilvægu hlutverki í menntun 

almennt. Trnova nefnir einnig mikilvægi þess að kennarar séu skapandi svo nemendur 

geti þróað sköpunargáfu sína og setur hún þessa staðhæfingu fram í samhengi við 

kennslu í eðlisfræði. Þetta þýði að kennarar og nemendur geti fari skapandi leiðir í námi 

og kennslu bóklegra greina. Kennsla krefjist stöðugrar og fjölþættrar starfsþróunar hjá 

kennurum. Trnova nefnir sem dæmi að kennari leysi aldrei eitt afmarkað vandamál 

heldur er alltaf um að ræða fjölmörg mál samtímis. Það má því draga þá ályktun að 

kennarinn þurfi stöðugt að afla sér nýrrar þekkingar til að leysa þessi mál. Með þessu 

má finna samhljóm hjá Hafdísi Ingvarsdóttur (2002) sem segir að námi kennarans ljúki 

aldrei, það sé ævinám (e. life-long learning) og að því megi líkja við ferðalag um landslag 

sem er háð sífelldum breytingum. Brinkman (2010, bls. 49) bendir á að sköpun sé 

viðhorf sem mikilvægt sé að þróa með kennurum. Viðhorfið snúist að mörgu leyti um 

afstöðu hvers og eins og hvernig beri að nálgast hinar ýmsu aðstæður. Skapandi nálgun 

feli í sér nýja sýn og uppbrot á því sem gert er venju samkvæmt. Brinkman segir 

ennfremur að skapandi kennsla geti þannig viðhaldið áhuga, jafnt kennara og nemenda, 

og hjálpað til við að ná settum markmiðum á nýjan hátt. Það er því augljóst að skapandi 

kennsla í bóklegu námi er mikilvægur liður í því að vekja og viðahalda áhuga nemenda, 

ekkert síður en kennara.  

Niðurstöður rannsókar Hrafnhildar Eiðsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur á 

sköpunarkrafti og sköpunarferli í skólastarfi (2013, bls. 10) leiða í ljós að kennarar telja 

sig geta nýtt sköpunarkraft í kennslu til þess að ná til nemenda á árangursríkan hátt og 

þannig ýta undir nám. Einnig lýstu kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni 

hugmyndum sínum um hvað sköpunarkraftur í kennslu væri og sögðu þeir að líta mætti 

á hann sem innblástur sem kveikti hugmyndir og ýtti þannig við ímyndunarafli 

nemenda. Kennararnir töldu að svo unnt væri að vinna með sköpunarkraft í kennslu 

væri nauðsynlegt að nýta eigin sköpunarkraft til undirbúnings en í því væri fólgin mikil 

vinna. Þá nægði ekki að kynna sér efnið heldur væru þeir sjálfir í stöðugu námsferli 

samhliða nemendum sínum, sem styður það sem fram kemur hér ofar að kennsla sé 

ævinám. Auk þess væri mikilvægt að kennararnir sjálfir upplifðu áhuga á viðfangsefninu 

til að geta vakið áhuga nemenda sinna. Í þessu tilfelli er líklega um viðhorf skapandi 

kennara að ræða þar sem hann leitast við að nýta eigin sköpunarkraft í kennslu og vilji 

til að ýta við ímyndunarafli nemenda. „Ímyndunarafl felur í sér leit og leik að 

möguleikum, efni eða kringumstæðum þar sem reynt er að víkka út og þenja 
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veruleikann með einhverjum hætti. Með ímyndunaraflinu sér fólk nýja möguleika á 

ákveðnum forsendum og skapar óvæntar tengingar milli óskyldra þátta“ (Ingibjörg 

Jóhannesdóttir o.fl. 2012, bls. 22). Af niðurstöðum Hrafnhildar og Jóhönnu að dæma, 

má sjá að kennararnir eru reiðubúnir að leggja ákveðna vinnu á sig til þess að vera 

skapandi og til að ná til nemanda á þann hátt.  

Í Skapandi skóli, handbók um skapandi kennsluhætti (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016, 

bls. 21), kemur fram að áhugi nemenda sé grundvallaratriði í námi. Segja má að með 

áhuganum vakni löngun til að halda áfram, vita meira og gera meira og ef til vill er 

forvitnin nátengd því þegar áhuginn tekur völdin. Einnig má vænta þess að í forvitni 

felist sú þrá að halda áfram og leita svara. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 44) er 

bent á mikilvægi þess að nemendur njóti bernsku sinnar og að þeir þroskamöguleikar 

sem hver kennslustund og hver skóladagur bjóði upp á sé nýttur til fulls. Í því samhengi 

á að gera eðlislægri forvitni barnsins hátt undir höfði, en hún er talin vera ein 

mikilvægasta forsenda alls náms og mun sköpunarþráin eiga rætur sínar að rekja 

þangað (bls. 24). Því má segja að forvitnin leiði af sér skapandi leit að því sem er 

ókannað og ófyrirséð. Af því leiðir hve mikilvægt er að  forvitni nemenda sé vakin og 

henni viðhaldið á öllum stigum menntunar. 

Í þemaheftinu um sköpun er að finna útskýringu á því sem getur talist skapandi 

skólastarf (Ingibjörg Jóhannesdóttir o.fl. 2012, bls. 9). Auk forvitninnar, sem rædd er hér 

ofar, felist það einnig í því að ýta undir spurningar og heilabrot. Þekkingarleit og 

sköpunarferli sé ekki síður mikilvægt en svör og niðurstöður. Hvetja eigi nemendur til 

að gera margvíslegar tilraunir og er litið á mistök sem tækifæri til að læra af reynslunni 

en það sé nokkuð sem einkenni skapandi skólastarf líkt og komið hefur fram hér framar. 

Því er þess að vænta að skapandi kennsla í skapandi skólastarfi ætti m.a. að hlúa að 

jákvæðu viðhorfi nemenda til mistaka. Líkt og komið hefur fram er mikilvægt að 

óttanum við mistök sé útrýmt eða í það minnsta að hann sé ræddur og greint hvað í 

honum felist. Þá væri hægt að draga þá ályktun að viðhorf nemenda til vinnu sinnar 

tækju miklum breytingum og jafnvel á þá leið að mistök séu ekki endastöð heldur geta 

þau, þvert á móti, leitt til framfara. Telja verður líklegt að þegar óttinn við mistök sé að 

baki verði hægt að halda ótrauður áfram og njóta þess sem hið skapandi ferli felur í sér 

og leiðir af sér. Má þannig ætla að skapandi kennsla geti leitt til þess að nemendur 

takist á við viðfangsefni af sjálfsprottinni ánægju og gleði.  

Líkt og fram hefur komið er sköpun einn af grunnþáttum menntunar (Aðalnámskrá, 

2011, bls. 86). Annar grunnþáttur sem vert er að nefna í þessu samhengi er lýðræði og 

mannréttindi. Lýðræði í skólastarfi snýst meðal annars um þá hugmynd að nemendur 
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lifa í lýðræðissamfélagi. Til þess að lýðræðislegt samfélag gangi upp sem heild þurfa allir 

nemendur að vera virkir þátttakendur. Hægt er að fara margar leiðir til að virkja 

þátttöku og efla ábyrgð nemenda. Samkvæmt Aðalnámskrá (2011, bls. 24) mun 

gagnrýnin hugsun vera undirrót lýðræðislegrar og skapandi hugsunar. Þannig má segja 

að lýðræðisleg og skapandi hugsun séu nátengd og að þessa tengingu beri að hafa í 

huga við skipulagningu skólastarfs. Svo koma megi til móts við kröfur um lýðræðisleg og 

skapandi vinnubrögð þurfa kennarar ef til vill að leggja meiri ábyrgð í hendur nemenda 

sinna og vinna í sameiningu að auknu vægi þessara vinnubragða. „Til þess að mæta 

nýrri og aukinni áherslu á sköpun í menntun á öllum skólastigum þurfa kennarar og 

raunar nemendur einnig að hjálpast að, gefa sér tíma til að ræða málin og vera 

óhræddir við að leita nýrra leiða, losa um og láta reyna á óvænt og áhugaverð 

vinnubrögð“ (Ingibjörg Jóhannesdóttir, o.fl., 2012, bls. 8). Undir þetta taka Sigrún B. 

Cortes og félagar (2016, bls. 4) og segja kennarann gegna lykilhlutverki í skólastarfinu 

en það sé nú sem fyrr þeirra að skapa skólanum frjótt vinnuumhverfi. Samhljóm má 

finna í Aðalnámskrá (2011, bls. 44) en þar segir að með því að skapa nemendum frjóar 

og fjölbreytilegar námsaðstæður er kennarinn að sinna meginhlutverki sínu eins og það 

er skilgreint í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla. Hlutverk hans sé í grunninn kennslu- 

og uppeldisfræðilegt starf með nemendum þar sem hann veki og viðhaldi áhuga þeirra 

á námi og veiti þeim handleiðslu á sem fjölbreytilegastan hátt. Ennfremur beri honum 

að stuðla að góðum starfsanda og vinnufriði meðal nemenda.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 44) er hlutverki kennarans einnig lýst sem 

forystuhlutverki þar sem hann er eins konar leiðtogi í námi nemenda sinna. Það má 

túlka á þann hátt að kennarinn leiðir nemendur sína áfram í námi en sem leiðtogi þurfi 

hann einnig að leggja grunn að jákvæðum og æskilegum samskiptum og stuðla að 

góðum bekkjaranda. Í námsumhverfi þar sem hlúð skal að fjölbreyttum og skapandi 

vinnubrögðum má ætla að andrúmsloft umburðarlyndis sé æskilegt. Miller (2015, bls. 

27) bendir á þá staðreynd að óttinn við mistök og óttinn við álit annarra getur haft mikil 

áhrif á sköpunarkraft einstaklinga. Nemendur þurfi að geta látið skoðanir og hugsanir 

frá sér án þess að vera fordæmdir fyrir þær. Því sé sérstaklega mikilvægt að byggja upp 

góðan bekkjaranda og andrúmsloft umburðarlyndis og virðingar, því það sé liður í að 

hlúa að sköpunargáfu nemenda. Undir þetta er tekið í handbókinni Skapandi skóli 

(Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016, bls. 6) en þar segir að kennarinn þurfi að stuðla að 

andrúmslofti innan nemendahópsins þar sem opin samræða og skoðanaskipti skipi 

háan sess í námsferlinu. Auk þess séu kennarar nemendum sínum fyrirmynd. Þeir ættu 

því alltaf að leggja kapp á frumkvæði og skapandi hugsun en einnig ríkuleg samskipti og 
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góða samvinnu þvert á aldur og greinasvið. Samkvæmt þessu má því segja að ein leið til 

að breiða út boðskapinn og stuðla að góðum bekkjaranda sé í gegnum almennt viðhorf 

kennarans til sjálfs sín og annarra. Kennarinn getur til að mynda verið góð fyrirmynd 

með því að sýna jákvæð og uppbyggileg viðbrögð við því sem misferst. Hann getur 

tekist á við misfarir á uppbyggilegan hátt og þannig sýnir hann í verki að  það er í lagi að 

gera mistök. Ætla má að slík viðhorf og hið skapandi hlutverk kennarans, sem beitir 

skapandi hugsun og ber virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, sé um leið að stuðla að 

þess háttar vinnubrögðum og samskiptum hjá nemendum sínum.  

3.2 Kennsluhættir og kennsluaðferðir 

Skapandi kennsla krefst þess að kennarinn undirbúi fjölbreytt viðfangsefni og noti 

kennsluaðferðir sem gefa nemendum tækifæri til að tjá skapandi hugsun sína og hafa 

áhrif á eigið  nám. Með öðrum orðum þarf kennarinn að aðhyllast fjölbreytta 

kennsluhætti vilji hann vera skapandi í starfi sínu með nemendum. Í umfangsmikilli 

rannsókn sem gerð var á starfsháttum í grunnskólum í byrjun 21. aldar (Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, 

bls. 113) er hugtakið kennsluhættir skilgreint sem yfirheiti og vísar það til 

kennslufyrirkomulags og megineinkenna þeirra kennsluaðferða sem notaðar eru. 

Hafsteinn Karlsson (2007, bls. 10) nýtir einnig samskonar skilgreiningu í 

meistaraprófsverkefni sínu um kennsluhætti í íslenskum og finnskum skólum. Þar segir 

að hugtakið nái yfir kennsluaðferðir, kennsluskipulag kennara og viðfangsefni nemenda. 

Fjölbreyttir kennsluhættir séu þar af leiðandi það þegar kennsluaðferðir, skipulag 

kennara og viðfangsefni nemenda eru af margvíslegum toga. Þegar kennari notar 

fjölbreytta kennsluhætti má segja að hann sé stöðugt að draga upp úr verkfærakistu 

sinni öll möguleg og ómöguleg verkfæri til að nota í kennslu sinni. Niðurstöður 

strafsháttarannsóknarinnar leiða hins vegar í ljós annan veruleika en lagt er upp með í 

áherslum Aðalnámskrár (Ingvar Sigurgeirsson, o.fl., 2014, bls. 150). Þar kemur meðal 

annars fram að algengustu kennsluaðferðir í grunnskólum séu bein kennsla, þar sem 

kennarinn er í aðalhlutverki, og kennsla þar sem stuðst er við vinnubækur. Þá segir að 

svo virðist sem minna sé um kennsluaðferðir sem geri meiri kröfur um þátttöku og 

ábyrgð nemenda. Séu niðurstöður þessar bornar saman við áherslur Aðalnámskrár er 

ljóst að vægi sköpunar og lýðræðislegra vinnubragða er ekki sem skyldi í grunnskólum í 

dag. Niðurstöður sem þessar eru verðugt umhugsunarefni, jafnt sem áskorun, fyrir 

verðandi sem og starfandi kennara.   
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Kennsluhættir geta verið af ýmsum toga og nefna Sigrún B. Cortes og félagar (2016, 

bls. 30) að oft sé talað um hefðbundna og óhefðbundna kennsluhætti. Þar kunni vissar 

staðalímyndir að banka upp á en í hugum margra er hin hefðbundna kennsla bundin 

námsbókatengdri eyðufyllingavinnu, þar sem nemendur sitja í sætum sínum og 

kennarinn er staðsettur við töfluna að ræða kennsluefnið eða fylgjast með framgangi 

verkefnavinnunnar. Á hinn bóginn er allt annar bragur yfir kennslu þar sem fengist er 

við óhefðbundna kennsluhættti. Í fyrrnefndri rannsókn, Starfshættir í grunnskólum við 

upphaf 21. aldar, er hefðbundin og óhefðbundin kennsla sett fram sem hliðstæð 

flokkun við beina og óbeina kennslu. Í beinni kennslu, líkt og hefðbundinni, er 

kennarinn í aðalhlutverki. Í óbeinni kennslu eru hins vegar notaðar aðferðir sem krefjast 

meiri virkni af nemendum, til dæmis þar sem þeir hafa meira frelsi til sjálfstæðrar 

heimildaöflunar og ráða meiru um úrlausnir viðfangsefna og verkefna sinna (Ingvar 

Sigurgeirsson, o.fl., 2014, bls. 113).  Í ljósi framangreindra skilgreininga er einnig vert að 

skoða þær nafngiftir sem kennsluhættirnir hafa hlotið og þá merkingu sem í þeim geta 

falist. Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 45) bendir á að þar sem orðaforði í kennslufræði 

sé um margt á reiki séu heitin bein og óbein kennsla ef til vill ekki viðeigandi í þessu 

samhengi. Sú kennsla sem flokkist undir óbeina kennslu sé á engan hátt óbeinni en bein 

kennsla. Þessi orð ber því ef til vill að varast því í heitunum geta falist ákveðnir 

fordómar eða þau geti ýtt undir ákveðna fordóma. Hugtakið bein kennsla geti virkað 

jákvætt hlaðið en óbein kennsla neikvætt hlaðið, eins og verið sé að tala um ómarkvissa 

kennslu sem ýtir óvart undir nám.   

Sigrún B. Cortes og félagar (2016, bls. 8) og Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 48) fjalla 

um aðra tvístæða flokkun á kennsluaðferðum. Um er að ræða annars vegar 

nemendamiðaða og hins vegar kennaramiðaða kennslu og verður hér greint frá því sem 

segja má að fangi einna helst þær miklu andstæður sem felast í þessum ólíku 

kennsluháttum. Kennaramiðuð kennsla er, líkt og heitið sjálft gefur til kynna, sú kennsla 

sem tekur mið af gjörðum kennarans. Kennarinn skipuleggur kennsluna í þaula án 

aðkomu nemenda og þó svo að í henni geti falist fjölbreytt og árangursrík verkefni sé 

ókosturinn sá að oft gegnir kennarinn aðalhlutverki í kennslustundinni. Nemendamiðuð 

kennsla gengur hins vegar út frá virkni nemenda og á mun meira sameiginlegt með 

áherslum núgildandi Aðalnámskrár. Þetta má sjá sé tekið mið af skilgreiningu Sigrúnar 

B. Cortes og félaga í Skapandi skóli (2016) en þar segir:  

Áhersla er lögð á ábyrgð nemenda á eigin námi og áhuga á því sem við er að 

glíma. Markmiðið er að þeir skapi og þrói með sér þekkingu í samstarfi við 

kennarann og samnemendur sína. Um leið og nemandi finnur að mark er 
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tekið á því sem hann hefur fram að færa vaknar áhugi og jákvæðni gagnvart 

náminu eykst. Í nemendamiðaðri kennslu er kennarinn ekki aðeins 

sérfræðingur í námsefninu heldur ekki síður sérfræðingur í að mæta þörfum 

nemenda og fá þeim heppileg verkfæri til nota við námið. Í stað þess að 

mata nemendur á staðreyndum eða sjónarmiðum og kenna þeim rétt svör 

reynir hann að finna nýjar hliðar á viðfangsefninu, tengja það áhuga 

nemenda og hjálpa þannig nemandanum að skapa sér nýja þekkingu og ný 

tækifæri í námsferlinu (bls. 8). 

Lýsing þessi á sér mikinn samhljóm með fyrrgreindum skilgreiningum á óhefðbundnum 

kennsluháttum. Ef til vill má einnig túlka nemendamiðaða kennslu sem útfærslu á 

eftirfarandi áherslum Aðalnámskrár (2011): 

Mikilvægt er að skólastarf miði að því að gera nemendur virka og sjálfstæða 

í námi og færa um að afla sér þekkingar á eigin spýtur og veita tækifæri til 

að nýta hæfileika sína og gefa þeim kost á að fá endurgjöf á vinnu sína. 

Áhersla á alhliða hæfni nemenda krefst þess að nýttar séu fjölbreyttar leiðir 

til að meta hæfni nemenda og veita þeim leiðsögn í átt að settu marki (bls. 

91). 

Sigrún B. Cortes og félagar (2016, bls. 8) bæta þó við umfjöllun sína að til þess að nám 

fari fram í öllum nemendahópnum þurfi að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum og leita 

jafnvægis milli kennaramiðaðrar og nemendamiðaðrar kennslu.  

Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna fjallar Ingvar Sigurgeirsson (2013) um hinar ýmsu 

kennsluaðferðir og einkenni þeirra. Þar skilgreinir hann kennsluaðferð sem „[...] það 

skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, 

viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt [skáletrað 

eins og í heimild]“ (bls. 12). Um notkun kennsluaðferða segir jafnframt að kennari beiti 

oftast fleiri en einni kennsluaðferð í hverri kennslustund. Kennsluaðferðir séu ólíkar í 

eðli sínu og sumum sé hægt að beita á örfáum mínútum á meðan aðrar geti varað í 

margar kennslustundir. Kennsluaðferðum má skipta í nokkra flokka eftir eðli þeirra, 

ólíkum forsendum og markmiðum. Ingvar Sigurgeirsson (2013) raðar kennsluaðferðum í 

níu meginflokka og byggir hann flokkun sína m.a. á kennslufræðilegum forsendum. 

Þessir flokkar eru: útlistunarkennsla, þulunám- og þjálfunaræfingar, verklegar æfingar, 

umræðu- og spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og tjáning, þrautalausnir, leitaraðferðir, 

hópvinnubrögð og sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. 
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Kennsluaðferðirnar og útfærslur á þeim eru hins vegar margar og þrátt fyrir að 

kennari noti fleiri en eina kennsluaðferð í hverri kennslustund er ekki sjálfgefið að þær 

einkennist af fjölbreytileika. Til að mynda getur hugsast að þó svo að kennari noti 

margar kennsluaðferðir reyni þær allar á sömu og jafnvel einhæfa færni og reyni því 

ekki á færni nemenda á fjölbreytilegan hátt.  Í þemaheftinu um grunnþáttinn sköpun 

(Ingibjörg Jóhannesdóttir, o.fl., 2012, bls. 7) segir að meðal þess sem einkenni skapandi 

skólastarf sé notkun fjölbreyttra kennsluaðferða og þess að nemendur fáist við 

fjölbreytilegan efnivið og eigi val um ólíkar leiðir til að vinna úr hugmyndum sínum. Þar 

segir einnig að ýta megi „undir og efla sköpun með kennsluaðferðum sem kalla á 

þekkingarleit, sjálfstæðar athuganir, leik, samanburð, samskipti, flutning og miðlun“ 

(bls. 17). Undir þetta tekur Anne Bamford (2011, bls. 8) en hún segir að þörf sé á því að 

efla og þróa skapandi starf í skólum með aukinni áherslu á skapandi kennsluaferðir og 

eigi það jafnt við um listgreinar sem aðrar greinar. Kennsluaðferðir sem eiga að ná 

þessu fram falla einkum undir fjóra flokka kennsluaðferða, þ.e. umræðu- og 

spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og tjáningu, þrautalausnir, leitaraðferðir og 

sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. Til að glöggva sig betur á hvað felst í kennsluaðferðum 

í þessum flokkum verður einkennum þeirra lýst hér í stuttu máli. Byggir sú umfjöllun að 

mestu á Litrófi kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Umræðu- og spurnaraðferðir ganga út á það að kennari beitir spurningum eða 

öðrum aðferðum með það fyrir augum að skapa umræður um tiltekið viðfangsefni. 

Markmiðið getur meðal annars verið fólgið í því að efla áhuga nemenda og fá þá til að 

velta fyrir sér mismunandi hliðum tiltekins máls, greina orsök og afleiðingar eða ræða 

um ólík viðhorf og álitamál (bls. 114). Með því að takast á við verkefni í gegnum 

spurningar geti óvæntar aðstæður skapast sem síðan geta leitt til innihaldsríks náms 

(Bamford, 2011, bls. 97). Þessu verði helst náð fram með því að stuðla að 

námsumhverfi þar sem kennarar og nemendur sameinast í því að prufa hugmyndir 

sínar.  

Innlifunaraðferðir og tjáning eru aðferðir þar sem lögð er áhersla á að nemendur lifi 

sig inn í aðstæður og tjái sig með einhverjum hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 2014, bls. 

122). Segja má að kennsluaðferðir í þessum flokki séu afar vel til þess fallnar að nýta í 

skapandi kennslu þar sem notaðar eru aðferðir list- og verkgreina í kennslu bóklegra 

greina. Í því sambandi má nefna myndsköpun, myndræna tjáningu, leikræna tjáningu, 

hreyfingu, dans, tónlist og söng.  

Þrautalausnir eru aðferðir þar sem meginmarkmiðið er að þjálfa nemendur í 

rökhugsun og að takast á við ýmis úrlausnarefni en þess er vænst að nemendur læri að 
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glíma við viðfangsefni í víðu samhengi og leita ólíkra leiða. Þegar þrautalausnir eru 

notaðar kemur viðhorfamótun við sögu þar sem mikilvægt er að nemendur nálgist 

viðfangsefnið með jákvæðu viðhorfi, þ.e. að þeir hafi trú á sjálfum sér og getu sinni til 

að leysa verkefnið. (bls. 139). Segja má að þessi aðferð eigi margt sameiginlegt með 

möguleikahugsuninni sem minnst var á hér framar, þar sem hvatt er til þess að 

nemendur rækti með sér „hvað ef?“ viðhorf (e. „what if?“ attitude) (Anna Craft, 2001, 

bls. 20). 

Leitaraðferðir  eru þær kennsluaðferðir sem byggja á skipulegri upplýsingaöflun og 

úrvinnslu. Markmið þeirra er að virkja nemendur og vekja þá til umhugsunar. Einnig 

þjálfast þeir í rökhugsun, gagnrýninni hugsun og fræðilegum vinnubrögðum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2014, bls. 199).  

Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni gera miklar kröfur til nemenda um sjálfstæð og 

skapandi vinnubrögð. Til að mynda getur átt við að nemendur leysi verkefni sem þeir 

sjálfir hafa valið og ákveðið hvernig standa skuli að en kennarinn er fyrst og fremst í 

hlutverki ráðgjafa (bls. 150). 

Umfjölluninni, sem hér hefur verið sett saman, er ætlað að varpa ljósi á þær miklu 

andstæður sem kennarinn getur kallað fram í kennslu sinni. Af því má draga þá ályktun 

að sé ætlunin að stuðla að sköpun og virkari þátttöku nemenda í eigin námi, þurfi 

kennarinn stöðugt að vega og meta hvernig hann getur skipulagt kennslu sína með 

viðeigandi kennsluaðferðir í huga. 

3.2.1 Kveikjur 

Ýmislegt þarf að hafa í huga við skipulagningu kennslustundar og kennslu almennt. 

Óháð því hvaða kennsluaðferðir kunna að verða fyrir valinu þarf kennarinn ávallt að 

huga að upphafi kennslustundarinnar, því sem gerist næst og hvernig ætlunin er að 

ljúka henni. Í bók sinni Að mörgu er að hyggja: Handbók um undirbúning kennslu fjallar 

Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls. 59) um ýmis hagnýt atriði fyrir starfandi kennarar og 

kennaraefni. Þar segir að gagnlegt sé að líta svo á að kennsla byggist á þremur 

áföngum, þ.e. upphafi, miðbiki og niðurlagi. Augljóslega er mikilvægt að skipuleggja og 

ákveða meginviðfangsefni kennslunnar fyrirfram og segir Ingvar að upphafið gegni þar 

afar þýðingarmiklu hlutverki, því á upphafsmínútunum sé helsta viðfangsefni kennarans 

að fanga athygli nemenda og ekki síður sé þar lagður grunnur að því að halda athygli 

þeirra. Þennan grunn mætti skoða í samhengi við flæði hins skapandi ferlis sem lýst var 

hér framar. Með góðri kveikju er ef til vill verið að beina athygli nemenda og stefna 

henni í þann farveg að áhugi og forvitni vaknar sem hefur áhrif á ferlið allt til enda en 
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líkt og fram hefur komið er eðlislæg forvitni barna talin vera ein mikilvægasta forsenda 

alls náms (Aðalnámskrá, 2011, bls. 24). 

Margar leiðir er hægt að fara til að fanga athygli nemenda í upphafi kennslustundar 

eða við kynningu á nýju viðfangsefni og eru þær oft nefndar einu nafni kveikjur. Lilja M. 

Jónsdóttir (1996, bls. 27) bendir á að kveikjan geti þjónað margvíslegum tilgangi auk 

þess að vekja áhuga nemenda. Til að mynda getur hún einnig örvað hugmyndaflug 

nemenda, dregið fram þekkingu á viðfangsefninu eða jafnvel allt þetta í senn. Síðast en 

ekki síst megi svo nefna þann tilgang kveikjunnar að leita eftir hugmyndum nemenda og 

auka ábyrgð þeirra á eign námi. Nefnir hún að mikilvægt sé að ígrunda fyrirætlaðar 

kveikjur gaumgæfilega áður en þeim er beitt. Sigrún B. Cortes og félagar (2016, bls. 19) 

taka undir mikilvægi kveikjunnar og bæta við að ef nálgun viðfangsefnis er óspennandi 

getur það drepið niður áhuga nemenda og skiptir þá litlu hversu áhugavert 

viðfangsefnið sjálft kunni að vera. Segja má að sú kveikja sem best á við hverju sinni fari 

m.a. eftir aldri nemenda og áhugasviði, áhugasviði kennara og menningu, en líklegast 

skiptir hér mestu að kveikjan henti viðfangsefninu. 

Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 24-29) og Lilja M. Jónsdóttir (1996, bls. 27-29) 

tilgreina fjölmörg dæmi um kveikjur. Þar ber meðal annars að nefna myndir, 

kvikmyndir, góðar og opnar  spurningar, þrautir, gátur, tilvitnanir, málshætti, spakmæli, 

sögubrot, þverstæður, efni úr fjölmiðlum, fyrirsagnir, vettvangsferðir og heimsóknir. 

Einnig á oft vel við að tengja efnið við fyrri viðfangsefni og daglegt líf eða reynslu 

nemenda. Kveikja getur einnig verið svokölluð þankahríð, öðru nafni hugstormun, sem 

er aðferð til að ná yfirsýn yfir tiltekið viðfangsefni, knýja fram hugmyndir að nýjum 

verkum eða finna skapandi lausnir (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 118; Lilja M. 

Jónsdóttir, 1996, bls. 29; Sigrún B. Cortes, ofl., 2016, bls. 23). Aðferðin gengur út á að 

hvetja nemendur til að  nefna allt sem þeim dettur í hug tengt viðfangsefninu. Þegar 

þessari aðferð er beitt skipti höfuðmáli að setja reglur sem munu gilda í umræðunum, 

eins og að brýna fyrir nemendum að engin hugmynd er heimskuleg. Í því samhengi geti 

verið gott að minna á þá staðreynd að skapandi lausnir eru oft sprottnar út frá því sem 

áður var talið galið eða ógjörningur. Jákvætt andrúmsloft og góður bekkjarbragur séu 

lykilatriði þegar vinna á með hugstormun svo nemendur hafi kjark til að koma fram með 

hugmyndir sínar og sýni hugmyndum annarra virðingu. Á þessari lýsingu sést að 

kennarinn þarf umfarm allt að styðja við og hvetja nemendur til að tjá hugsanir sínar án 

þess að ritskoða þær og gefa þeim þannig tækifæri til að tjá þær og blómstra. Með því 

að nota kveikjur er þannig verið að efla færni nemenda til að tjá hugsanir sínar og 

hugmyndir en ætla má að það skipti miklu máli í skapandi kennslu.  
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3.2.2 Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni 

Kennsluðaferðir sem eru í flokknum sjálfstæð, skapandi viðfangsefni munu vera þær 

sem gera hvað mestar kröfur til nemenda um sjálfstæð og skapandi vinnubrögð (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 150). Hlutverk nemenda er að leysa verkefni sem t.d. þeir 

sjálfir hafa valið og ákveðið hvernig standa skuli að. Sjálfstæð og skapandi viðfangsefni 

krefjast þess af kennaranum að hann sé fyrst og fremst ráðgjafi sem leiði nemendur 

sína áfram. Í því samhengi má nefna fyrrgreindar áherslur Aðalnámskrár (2011, bls. 44) 

þar sem kennaranum er líkt við leiðtoga í námi nemenda sinna. Því má segja að 

sjálfstæð og skapandi viðfangsefni eigi vel heima í skólastarfi sem er í takt við 

núgildandi Aðalnámskrá. Sjálfstæð og skapandi viðfangsefni væri hægt að skilgreina 

sem nemendamiðaða kennslu, einkum vegna þess hversu mikil áhersla er lögð á virkni 

nemenda. Hér á eftir verða tvær þeirra kennsluðaferða sem flokkast undir sjálfstæð og 

skapandi viðfangsefni athugaðar nánar. Um er að ræða söguðaferðina annars vegar og 

þemanám hins vegar en báðar stuðla að samræðu og samvinnu meðal nemenda, 

gagnrýninni hugsun og skapandi vinnubrögðum (Sigrúnu B. Cortes, o.fl., 2016, bls. 31). 

Söguaðferðin dregur nafn sitt af skipulaginu sem er eins og í sögu sem hefur upphaf, 

miðju og endi (Björg Eiríksdóttir, e.d.). Söguaðferðin gengur út á að fjallað er um tiltekið 

efni með opnum spurningum sem nemendur leita svara við og setja í samhengi, þannig 

að til verður saga um efnið þar sem fram koma sögupersónur, sögusvið, tími og 

atburður. Notast er við ákveðið skipulag og svokallaða söguramma (Björg Eiríksdóttir, 

e.d.; Sigrún B. Cortes, o.fl., 2016, bls. 33). Ingvar (2013, bls. 202) lýsir aðferðinni sem 

svo að nemendur taki virkan þátt í að segja söguna með því að móta persónur hennar. 

Ennfremur setji nemendur sig inn í lífshætti persónanna, setji sig í þeirra spor og takist á 

við þau viðfangsefni og vandamál sem þær kunni að standa frammi fyrir. Oft er um að 

ræða viðfangsefni þar sem reynt er að líkja eftir raunverulegri starfsemi, t.d. 

ferðaskrifstofu, bakaríi eða leikhúsi. Söguaðferðin byggir jafnt á umræðu- og 

spurnaraðferðum, virku leitarnámi, sviðsetningu og ýmsum innlifunaraðferðum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). 

Eins og gefur að skilja þegar ofangreindar kennsluaðferðir koma saman í einni 

aðferð er ljóst að hún býður upp á hafsjó tækifæra til að leyfa nemendum að láta ljós 

sitt skína og vera skapandi. Í Skapandi skóli (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016, bls. 34) segir 

einnig að þau vinnubrögð sem séu notuð í söguaðferðinni eigi að vera  fjölbreytt og 

skapandi. Auk upplýsingaleitar í bókum, af veraldarvefnum eða annars staðar, eru 

nemendur hvattir til að nýta fyrri reynslu sína og þekkingu, ímyndunarafl og ekki síst 

sköpunarkraft. Öll þekkingaratriði eru færð inn í söguna og unnið úr henni á 
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myndrænan hátt. Sjá má á þessu að söguaðferðin býður upp á afar fjölreytta möguleika 

í skapandi úrvinnslu ásamt því að hægt er að samþætta allar námsgreinar inn í vinnuna. 

Segja mætti að það sem gerir söguaðferðina skapandi er ferðalagið sem nemendur 

leggja upp í. Ekki er alltaf víst hver útkoman verður og því er um að ræða kjörið tækifæri 

til að skoða hvað felst í hinu skapandi ferli og gefa nemendum svigrúm til að hafa áhrif á 

framgang ferlisins. 

Líkt og söguaðferðin má segja að þemanám rúmi fjölda kennsluaðferða. Í 

þemanámi, eins og í nemendamiðaðri kennslu, er gengið út frá þátttöku nemenda en 

þemanám felur í sér fjölmörg tækifæri fyrir nemendur til að taka virkan þátt í 

undirbúningi og mótun viðfangsefnanna (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 10). Þá sé einnig 

mikilvægt að huga vandlega að kveikjunni en Lilja segir tilgang hennar ekki síst vera 

þann að leita eftir hugmyndum nemenda um viðfangsefnið og auka þannig ábyrgð 

nemenda á eigin námi (bls. 27).  Sigrún Björk Cortes og félagar (2016, bls. 31) leggja 

áherslu á að í þemanámi læri nemendur um áveðið viðfangsefni með því að fást við 

marga þætti í senn í stað þess að vinna með efnisþætti á einangraðan hátt. Nemendum 

er oft falið að safna upplýsingum, flokka þær, tengja saman og miðla niðurstöðum 

þannig að úr verður heildstæð þekking sem  nær því yfirleitt dýpra en þegar unnið er 

með viðfangsefni á hefðbundinn hátt. Það er í glímunni við viðfangsefnin sem galdurinn 

sé fólginn, auk þess sem vinnan skilji eftir sig fjölbreytta reynslu og þekkingu. Lilja M. 

Jónsdóttir (1996, bls. 10) bendir á að vinnubrögð geti verið afar fjölbreytileg og bjóði 

einnig upp á tækifæri fyrir nemendur til að læra margvíslegar aðferðir við úrvinnslu og 

skil. Vinnuferlið er því mikilvægt í þessu samhengi, en ekki síður spilar áhugasvið og 

styrkleikar nemenda veigamikið hlutverk í þemanámi. Fram kemur hjá Lilju að í 

þemanámi fái nemendur tækifæri til að nálgast viðfangsefni frá mörgum sjónarhornum 

og einnig skapist aukið svigrúm til valfrelsis en hver og einn geti oft valið verkefni í 

samræmi við áhuga og getu. Þetta síðast nefnda hlýtur að auka líkur á að nemendur 

fáist við skapandi viðfangsefni. 

Í bókinni Skapandi skólastarf, sem er handbók um skipulagningu þemanáms, er 

dregin upp myndlíking þar sem þemavinnu er líkt við fjallgöngu; „skoppað er yfir stokka 

og steina upp í miðjar hlíðar, erfiðasti hjallinn tekur við rétt áður en toppinum er náð, 

þar er ekki staldrað við lengi, en útsýnið þó skoðað og síðan er tekið á rás niður fjallið 

hinu megin“ (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 46). Þessi myndlíking sýnir hversu vel 

þemanám getur fangað hið skapandi ferli. Taka má undir að skapandi ferli getur falið í 

sér krefjandi ferðalag. Stundum er staldrað við og litið yfir farinn veg. Metið er hvaða 

leið skuli næst farin og ef til vill þarf að taka nokkur skref til baka og feta nýjan slóða. 
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Ferðin tekur þó alltaf enda á einhvern hátt. Kannski nægir þeim sem lagði upp í 

ferðalagið að hugsa til baka og ferðast þangað í huganum. Kannski opnaði ferðalagið 

nýjar gáttir og tækifæri fyrir ferðalanginn til að stefna að nýjum áfangastöðum og feta 

ótroðnar slóðir.  

3.2.3 Samþætting námsgreina 

Sé rýnt í merkingu orðanna samþætting og námsgreinar má ætla að þegar þessi orð 

renna saman sé um að ræða það þegar tvær eða fleiri námsgreinar eru tengdar saman 

eða þær fléttaðar saman í eina. Hins vegar getur reynst erfitt að finna skilgreiningu sem 

allir geta verið á eitt sáttir um. Lilja M. Jónsdóttir (1995) fjallar um hugtakið 

samþættingu út frá kennslufræðilegu sjónahorni í meistaraprófsritgerð sinni 

Intergrating the Curriculum – A story of Three Teachers. Þar segir að svo virðist sem 

fræðimenn og aðrir er málið varðar forðist jafnvel að skilgreina hugtakið en einnig að 

jafnvel sé gert ráð fyrir því að merking hugtaksins sé almenn vitneskja hjá kennurum nú 

á dögum og því þyki óþarfi að útskýra það nánar (bls. 10). Lilja segist hins vegar nota 

hugtökin samþætting og þemanám jöfnum höndum. Í því sambandi  má ef til vill draga 

þá  ályktun að samþætting sé órjúfanlegur hluti af þemanámi eins og því hefur verið lýst 

hér framar en „[þ]emu ganga þvert á hefðbundnar námsgreinar og flétta saman 

viðfangsefni og færni sem eru eðlilegur hluti af lífinu og veita nemendum tækifæri til að 

nota greindir sínar á hagnýtan hátt“ (Armstrong, 2011, bls. 58). Í skilgreiningu 

Aðalnámskrár (2011, bls. 51) á samþættingu er álíka tónn gefinn en þar er lögð áhersla 

á tengingu við það sem gengur og gerist í hinu daglega lífi í þágu þess að gera námið 

merkingarbærara fyrir nemendur. Þar er viðfangsefnum og námsgreinum líkt við ólík 

svið veraldarinnar. Þær gefi nemendum þannig færi á að kynna sér hin ýmsu svið sem 

gefi lífi þeirra og umhverfi merkingu og tilgang. Námsgreinarnar búi yfir ólíkum 

aðferðum sem nýta megi til náms og þroska og stuðla að fjölbreyttu námi.  

Í Aðalnámskrá (2011) er skólastarfinu lýst sem nokkurs konar smækkaðri útgáfu af 

samfélaginu. Í samfélaginu séu „verkefni yfirleitt ekki sundurgreind og einangruð heldur 

samofin mörgum þáttum. Þetta er mikilvægt að hafa í huga við skipulag skólastarfs. Því 

ætti að vera áhersla á samþættingu námsgreina þar sem horft er til verkefna sem hafa 

snertifleti við margar námsgreinar“ (bls. 51). Í þemaheftinu um grunnþáttinn sköpun 

segir að með samþættingu námsgreina megi auka tækifæri nemenda á mörgum sviðum 

sem og að í ýmsum fögum sé að finna dýrmæt tækifæri til að ýta undir sköpun og leiða 

saman menningarstrauma (Ingibjörg Jóhannesdóttir, o.fl., 2012, bls.17). Nefndar hafa 

verið kennsluaðferðir þar sem aðferðir list- og verkgreina eru nýttar í kennslu 

bóknámsgreina og eru það dæmi um þá samþættingu sem áhersla er lögð á í 
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lokaverkefni þessu. Ætla má að með því að nota aðferðir list- og verkgreina í kennslu 

bóklegra námsgreina sé stuðlað að aukinni virkni nemenda sem og að meiri líkur séu á 

að sú nálgun höfði á fjölbreyttari hátt til styrkleika og áhugasviðs þeirra. 

3.3 Samantekt  

Vinnubrögð sem einkennast af sköpunargleði, frumkvæði og frumleika er æskilegt að 

sjá í öllu skólastarfi. Þessa þætti er hægt að virkja með því að höfða til styrkleika og 

áhuga nemenda og mikilvægt er að kennarar séu skapandi í þágu þess að efla 

sköpunargáfu nemenda sinna. Kennarinn þarf því stöðugt að leita leiða til að koma til 

móts við alla nemendur og er skapandi hugsun einn liður í að kennurum takist það. 

Skapandi kennsla getur leitt til þess að nemendur takast á við viðfangsefni af 

sjálfsprottinni ánægju og gleði en þar er kennarinn í hlutverki leiðbeinanda og áhersla 

er lögð á virka þátttöku nemenda í eigin námi. Rannsókn á sviði starfshátta í 

grunnskólum í byrjun 21. aldar bendir hins vegar til þess að minna sé um 

kennsluaðferðir sem geri meiri kröfur um þátttöku og ábyrgð nemenda. Svo virðist sem 

kennaramiðuð kennsla sé ríkjandi en segja má að nemendamiðuð kennsla sé sú sem á 

mun meira sameiginlegt með áherslum í núgildandi Aðalnámskrá. Ýmislegt þarf að hafa 

í huga við skipulagningu kennslu og margar leiðir er hægt að fara til að fanga og 

viðhalda athygli og áhuga nemenda. Segja má að skapandi kennsla feli í sér að draga 

upp úr verkfærakistu kennarans þær kennsluaðferðir sem virkja skapandi hugsun 

nemenda. Kennsluðaferðir í flokknum sjálfstæð, skapandi viðfangsefni munu vera þær 

sem gera hvað mestar kröfur til nemenda um sjálfstæð og skapandi vinnubrögð og má 

þar einkum nefna þemanám og söguaðferðina. Til þess að gera öllum kleift að vera 

skapandi er hægt að beita fjölmörgum kennsluaðferðum til að efla skapandi nám 

nemenda. Skapandi viðleitni getur haft áhrif á sýn einstaklingsins á lífið sjálft og hvernig 

beri að takast á við vandamál og verkefni sem óumflýjanlega verða á vegi hans í 

framtíðinni. 
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4 Kennsla í sköpun  

í kaflanum hér á undan var fjallað um skapandi kennslu og hvaða kennsluaðferðir geta 

hentað til slíkrar kennslu. Ýmist er talað um að hægt sé að kenna, þjálfa, hlúa að eða 

rækta sköpun. Vert er að staldra við og velta fyrir sér hvað sé átt við með því og hvaða 

hæfni það er sem þarf að rækta hjá nemendum til að þeir læri á skapandi hátt. Hér 

verður farið nánar yfir það hvað er mikilvægt fyrir kennara að hafa í huga svo nemendur 

þeirra fái tækifæri til að læra á skapandi hátt, ekki bara í list- og verkgreinum, heldur 

öllum námsgreinum.  

4.1 Að læra á skapandi hátt 

Með tilkomu nýrra skilgreininga á hugtakinu sköpun á borð við litla s sköpun (e. little c 

creativity), en í henni fest að allir geti verið skapandi i sínu hversdagslega lífi, má segja 

að nýjar gáttir og fleiri möguleikar opnist sem geri kleift að færa sköpun inn í 

skólastarfið. Þetta þýðir að hugtakið sköpun er ekki lengur hjúpað dularfullri hulu og 

McWilliam og Dawson (2008, bls. 637) benda á að af þeim sökum sé hægt að stunda 

sköpun vísvitandi og á skipulegan hátt líkt og um hefðbundið nám sé að ræða.  

Tafuri og Saraco (2003, bls. 136) segja kennara geta leikið þýðingarmikið hlutverk 

varðandi ræktun skapandi hæfileika. Þeir geti hjálpað nemendum að þróa þessa 

hæfileika til að mynda með því námsumhverfi sem kennarar skapi nemendum. 

Brinkman (2010 bls. 48) telur að hugmyndin um að kenna einhverjum að vera skapandi 

kunni í hugum margra að virðast ómögulegt markmið í sjálfu sér og að í raun sé það 

ómögulegt ef gefið er í skyn að hægt sé að kenna einhverjum að verða næsti Beethoven 

eða Einstein. Það sé hins vegar vel hægt að kenna fólki að nálgast vinnu sína með 

sköpun í huga og kennarar geti kennt tækni, til að mynda nýstárlegar hugmyndir, hvatt 

til skapandi tjáningar og þess að nemendur taki áhættu í vinnu sinni. Auk þess geti 

kennarar skapað aðstæður þar sem nemendur átti sig á gildi þess að leyfa hugmyndum 

sínum að krauma (e. shimmer) um tíma.  Því má ætla að mikilvægt sé að nemendur séu 

þjálfaðir í því að að gefa sjálfum sér tíma til að hugleiða hugmyndir sínar en ekki síst að 

þeir fái svigrúm til þess. Robert Fisher og Mary Williams (2004, bls. 1-2; 2004, bls. 161) 

tala einnig máli þess að nemendum sé gefinn tími til að leika sér með hugmyndir og 

gera tilraunir en það sé við slíkar aðstæður sem sköpun þrífist best. Af þessu má 

glögglega sjá að eigi kennsla að stuðla að því að nemendur læri á skapandi hátt er 

mikilvægt að kennarar tileinki sér óhefðbundna kennsluhætti (sjá: 2.3.1 Kennsluhættir 

og kennsluaðferðir) og brjótist út fyrir veggi hefðbundinnar kennslu. 
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Fisher (2004, bls. 14) segir góða skóla rækta eðlislægar þarfir nemenda til að vera 

skapandi með því að byggja upp svokallaðan sköpunarauð (e. creative capital) en það 

byggist á því að gera fólki kleift að einbeita sér að verkefnum á skapandi hátt og að 

viðkomandi fái stuðning við skapandi úrlausn þeirra. Sköpunarauður feli í sér ýmis 

úrræði til að takast á við verkefni en segja má að á heildina litið sé um að ræða 

uppbyggingu eftirfarandi þátta: 

● Hið skapandi sjálf og er þá átt við hæfni og hæfileika einstaklingsins og þá 

skuldbindingu sem hann leggur í verkefnið. 

● Skapandi umhverfi, þ.e. umhverfi sem veitir nauðsynleg aðföng (e. resources) til 

sköpunar. 

● Skapandi félagsskapur þar sem félagar (e. learning partners) styðji hver annan í 

skapandi vinnu. 

Vitaskuld sé ekki sama hvernig staðið er að uppbyggingu ofangreindra þátta. Í úrvinnslu 

viðfangsefna og verkefna þar sem áhersla er lögð á þessa þætti sé mikilvægt að vinnan 

sé markviss. Vinna sem er ekki markviss, þ.e. ef ætlunin er að sigra allan heiminn í einu, 

muni vera ávísun á óvönduð vinnubrögð. Hinn skapandi einstaklingur er einbeittur og 

vinnur markvisst að verkefni sínu en það á sér samhljóm í lykileiginleikum hins skapandi 

einstaklings, samkvæmt hugmyndum Seltzer og Bentley (1999, bls. VIII) (Sjá einnig 

kafla: 2.1. Hvað er sköpun og hverjir eru skapandi?). Með þetta viðhorf í farteskinu má 

segja að með því að leiðbeina nemendum í skapandi vinnu á þann hátt að hún sé 

markviss og hnitmiðuð komi kennarinn í veg fyrir að nemendum fallist hendur. Það er 

ekki hægt að sigra allan heiminn í einu en með því að taka sér afmarkað verkefni fyrir 

hendur með skapandi útkomu í huga, getur ávinningurinn ef til vill verið sá að höfðað er 

til innri hvata og nemandinn sjái þannig raunverulegan tilgang með vinnu sinni. 

McWilliam og Dawson (2008, bls. 637) segja að kennarar geti ræktað skapandi 

hæfileika nemenda sinna með því að leggja áherslu á heimspekilega viðleitni í námi og 

kennslu. Viðleitnina mætti túlka þannig að leitast sé við að spyrja margslunginna 

spurninga og að augum sé beint að ólíkum sjónarhornum viðfangsefnisins. Í anda 

hinnar heimspekilegu viðleitni, segja Fisher og Williams (2004, bls. 1-2) að það sé hin 

spyrjandi kennslustofa (e. questioning classroom) sem stuðli að sköpun nemenda. 

Spyrjandi kennslustofa (e. questioning classroom) feli í sér að nemendur og kennarar 

spyrji óhefðbundinna og krefjandi spurninga, að nýjar tengingar séu myndaðar og að 

hugmyndir séu settar fram á ólíka vegu, þ.e. sjónrænt, líkamlega og munnlega. Tekist er 

á við viðfangsefni og úrlausnarefni með nýstárlegum og frumlegum lausnum  og síðast 

en ekki síst sé mikilvægt að nemendur meti gjörðir og hugmyndir sínar á gagnrýninn 

hátt.  
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Gagnlegt getur verið fyrir kennara að hafa við höndina eitthvað sem veitir yfirsýn 

yfir það sem æskilegt er að miða við ef stuðla á að skapandi námi barna. Til að kanna 

hvort kennslustund hafi örvað skapandi hugsun, og þannig stuðlað að skapandi námi, 

hafa Fisher og Williams (2004, bls. 1-2) sett fram eftirfarandi lista:  

Að kennslustund lokinni getur kennari metið hvort nemendur hafi notað 

ímyndunarafl sitt, sett fram sínar eigin spurningar, kenningar, hugmyndir og 

niðurstöður, þróað aðferðir sínar í gegnum skapandi athafnir og notað dómgreind sína 

til að meta eigin skapandi vinnu sem og annarra. Þessi  atriði er hægt að miða við að 

lokinni kennslustund. En hvernig fer kennarinn að því að undirbúa hinn skapandi 

jarðveg ef nemendur eru ekki vanir því að læra á skapandi hátt?  

Starko (2014, bls. 138-139) nefnir þrjá lykla að skapandi skólastofu, með öðrum 

orðumþrjú lykilatriði sem kennarar geta stuðst við til að skapa skólastofu þar sem 

sköpun fær að blómstra. Í fyrsta lagi þurfi nemendur að læra um sköpun. Í því felist að 

þeir fræðist um líf skapandi einstaklinga, eðli hins skapandi ferlis og kenna þarf aðferðir 

sem leiða af sér skapandi hugmyndir. Þetta sé hægt að gera innan hvers sviðs eða 

námsgreinar fyrir sig. Til að mynda sé hægt að veita nemendum innsýn í námsgrein eða 

fræðasvið og kanna þau fjölbreyttu áhugasvið sem tengjast greininni. Einnig geti verið 

gott að nemendur fræðist um líf og persónuleikaeinkenni þeirra einstaklinga sem með 

sköpun sinni höfðu ótvíræð áhrif á mótun tiltekinna fræðasviða.  

Í öðru lagi þurfi nemendur að læra gagnlegar aðferðir greinanna og það feli í sér að 

kenna nemendum hvernig einstaklingar tiltekinna fræðasviða fara skapandi leiðir í 

vinnu sinni (Starko, 2014, bls. 139). Starko nefnir dæmi um vinnu einstaklinga í heimi 

vísinda. Segja má að það fangi afar vel hvernig hinar ýmsu fræðigreinar geta falið í sér 

sköpun og skapandi ferli líkt og því hefur verið lýst hér framar. Hún segir að það að læra 

hvernig skapandi vísindamenn vinni, feli í sér að læra hvers konar spurninga þeir spyrji, 

hvaða vinnubrögð þeir noti til að rannsaka viðfangsefni sitt og leita svara við 

spurningum sínum. Einnig þurfi að skoða þær hindranir sem upp geti komið og haft 

áhrif á ferlið. Starko segir að um sé að ræða eins konar hringferli sem á endanum leiði 

til viðunandi árangurs eða því sem að var stefnt. Hringferlið sem Starko nefnir má túlka 

þannig að hindranirnar séu ekki síður mikilvægar þar sem þær eru liður í því að takast á 

við vandamálið, finna lausnir, taka skref til baka, reyna aftur, vega og meta árangurinn 

og halda svo áfram. Af þessu má sjá að með því að kynna sköpun fyrir nemendum í 

samhengi hinna ýmsu fræðigreina væri hægt að stuðla að viðhorfsbreytingum til 

sköpunar og rjúfa þá sýn margra að sköpun sé einskorðuð við listir. Sköpun gæti ef til 

vill verið leið til að hjálpa nemendum við að mynda nýtt samhengi hlutanna og sjá þau 
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tækifæri sem felast í hinum ýmsu fræðasviðum og námsgreinum, þ.m.t. 

bóknámsgreinum.  

Síðast en ekki síst segir Starko (2014, bls. 139) að til þess að sköpun geti blómstrað 

þurfi skólastofan að vera sköpunar-væn (e. creativity-friendly), ef svo má að orði 

komast. Með því er átt við að andrúmsloft skólastofunnar einkennist af sveigjanleika í 

hugsun (e. flexible thinking) og að lausnaleit sé tekið fagnandi. Nemendur þurfi að  fá 

rými til að taka áhættu og skipulag þurfi að vera háttað þannig að það styðji við innri 

hvatningu nemenda (Starko, 2014, bls. 139). Robert Fisher (2004, bls. 14) tekur í sama 

streng og segir hvatninguna vera meðal þeirra lykilatriða sem telja megi nauðsynlega 

fyrir sköpun. Hún geti falist í því að nemandinn sjái raunverulegan tilgang með vinnunni 

í gegnum það að vilja taka sér ákveðið verkefni fyrir hendur, en ekki eingöngu gera það 

vegna þess að honum beri skylda til þess (Robert Fisher, 2004, bls. 14). Ofantalin atriði 

er mikilvægt að hafa í huga þegar kemur að sköpun í kennslu allra greina en meðal 

áhersluatriða í lokaverkefni þessu er hinn sjálfsprottni áhugi nemenda og tengsl 

viðfangsefna við það sem nemendur telja mikilvægt í raunverulegu samhengi. 

Mary Williams (2004, bls. 25) segir að til að unnt sé að viðhalda hvatningu, og má þá 

ætla að hún eigi við bæði innri og ytri hvatningu, sé mikilvægt að kennslan feli í sér 

áherslu á innblástur, leikgleði og örvun nemenda þar sem nægt rúm sé gefið fyrir 

ígrundun hugmynda og samvinnu nemenda. Williams byggir mál sitt á mikilvægi leiks og 

sköpunar í móðurmálskennslu sem leið til að styðja við velgengi barna í upphafi 

skólagöngu sinnar. Því má velta fyrir sér hvort hægt sé að yfirfæra hugmyndir hennar 

yfir á aðrar bóknámsgreinar. Debbie Robinson og Valsa Koshy (2004, bls. 68) segja til að 

mynda, að sköpun geti verið kjarninn í bóknámsgreininni stærðfræði. Það sé hins vegar 

mikilvægt fyrir kennara að rýna í og meta hvað þeir séu að kenna og þá ekki síst hvernig 

þeir kenna það. Lýsing þeirra á því, sem mikilvægt sé að virkja í þágu þess að skapandi 

nám fari fram í námsgreininni stærðfræði, á mikið sameiginlegt með því sem fjallað 

hefur verið um hér framar. Nefna þær að virkjun ímyndunaraflsins og að vinna 

nemenda þurfi að hafa raunverulegan tilgang í þeirra augum. Nemendur fái þannig 

tækifæri til að leysa viðfangsefnin á frumlegan hátt og í kjölfarið geti þeir metið gildi 

þess sem þeir hafi áorkað (bls. 70).  

Hér hafa verið tekin dæmi um það hvaða þætti kennarar geta lagt áherslu á til að 

ýta undir sköpun barna í móðurmáls- og stærðfræðikennslu en líklegt er að margir telji 

þessar greinar með þeim mikilvægustu í menntun barna. Þannig má sjá að sköpun er 

langt því frá að vera einskorðuð við list- og verkgreinar. Sköpun getur þannig gefið 
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hefðbundnum bóknámsgreinum aukið vægi en einnig er hægt að sjá tækifæri í 

bóknámsgreinum til að efla og hlúa að skapandi hæfileikum nemenda.   

4.2 Kennsla í gegnum listir - bókagerð 

Líkt og fram hefur komið er hægt að fara ýmsar leiðir í skapandi kennslu bóknámsgreina 

og fjallað hefur verið um samþættingu námsgreina. Hér verður þess freistað að fjalla 

um kennslu þar sem aðferðir list- og verkgreina eru nýttar í bókagerð. Bækur geta verið 

af ýmsum toga og erfitt getur reynst að skilgreina hvað felst í orðinu bók. Líklegt er að 

flestir tengi þetta margslungna fyrirbæri við hina hefðbundnu bók, þ.e. bók sem gefin er 

út í fjölda eintaka og skrifuð af rithöfundi eða fræðimanni. Hér er áherslan hins vegar 

ekki á þá gerð heldur hina handgerðu bók, einstaka bók sem hefur að geyma 

persónulegt handbragð þess sem skapaði hana. Persónulegar og einstakar handgerðar 

bækur geta haft yfir sér leyndardómsfullt og heillandi yfirbragð og þegar slík bók er 

skoðuð má segja að á vissan hátt sé verið að skyggnast inn í hugarheim þess sem 

skapaði hana. Það getur því verið einstök upplifun að búa til sína eigin bók en einnig að 

handfjatla og skoða eina slíka. Ekki verður rýnt í bókagerð sem listform, heldur er 

bókagerð skoðuð í ljósi þeirra möguleika sem hún býður upp á fyrir skapandi skólastarf. 

Sköpun er ekki einskorðuð við listir og í skólastarfi á hún heima mun víðar en 

eingöngu í list- og verkgreinum, líkt og fjallað hefur verið um. Hins vegar má velta fyrir 

sér að hvaða leyti listir og bóklegt nám geti tengst. Í bók Anne Bamford, The Wow 

Factor (2006), er fjallað um kennslu í listum og kennslu í gegnum listir. Þar segir að listir 

eigi stóran þátt í heildarupplifun nemenda á menntun sinni (bls. 21). Listir geti stuðlað 

að því nemendur þroskist á sviði þess að taka áhættu, auk þess sem sjálfstraust og 

eignarhald á eigin námi aukist í gegnum listiðkun. Bamford leggur hins vegar áherslu á 

að hægt sé að ræða um menntun og listir á tvennan hátt, þ.e. bæði með menntun í 

listum og menntun í gegnum listir. Bamford (2011, bls. 8, 117) segir að mikilvægt sé að 

greina á milli þess sem kalla má menntun í listum, og er þá átt við kennslu 

hefðbundinna listgreina, og svo menntunar í gegnum listir. Menntun í gegnum listir á 

meðal annars við um notkun listrænna aðferða í kennslu annarra greina til að mynda 

bóknámsgreina. Úr þessu má lesa að kennsla í list- og verkgreinum og kennsla 

bóknámsgreina í gegnum listir séu í raun tveir ólíkir pólar, sem styður enn frekar við 

það að sköpun eigi ekki eingöngu heima í list- og verkgreinum heldur geti hún verið 

hluti af allri menntun.  

Í bók Paul Johnson, A Book of One‘s Own: Developing literacy through making books 

(1998), er að finna ýmsar hugmyndir að bókagerð með börnum. Í bókinni er einnig 
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stuttlega fjallað um hlutverk bókagerðarlistarinnar í menntun. Johnson (bls. 5) heldur 

því fram að bókagerð sé ekki eingöngu ánægjuleg fyrir börn, heldur geti hún einnig 

hjálpað þeim að skipuleggja það sem þau langar að segja og koma því á framfæri með 

orðum og myndum. Strauch-Nelson (2011, bls 8) tekur í sama streng og kryfur þá 

vitsmunalegu möguleika sem bókagerð býður upp á. Samkvæmt niðurstöðum hennar 

geti bókagerð veitt nemendum tækifæri til að láta rödd sína heyrast varðandi tiltekin 

málefni, til að sannfæra aðra eða til að tjá tilfinningar sínar. Ennfremur segir Strauch-

Nelson bókagerð vera öfluga leið til að fá nemendur til að taka þátt í úrvinnslu á 

líkamlegan, tilfinningalegan og félagslegan hátt. Hafi bókagerð upp á framangreinda 

möguleika að bjóða er kjörið að nýta hana í tengslum við kennslu bóklegra námsgreina 

og um leið er þannig stuðlað að sköpun í skólastarfi.   

Sé tekið mið af niðurstöðum Strauch-Nelson (2011, bls. 8) getur bókagerð verið ein 

leið til að hvetja nemendur til að vinna úr og koma persónulegum skoðunum á 

framfæri. Hún nefnir að í gegnum bókagerð geti nemendur unnið með persónulegar 

skoðanir á persónulegan hátt sem þeir geti verið stoltir af og þá sé fjölbreytileika innan 

hópsins fagnað á sama tíma. Að auki nefnir hún að virðing og umburðalyndi fyrir 

náunganum sé í þessu samhengi afar miklvægt þar sem traust þurfi að ríkja innan 

hópsins sem myndar samfélagið. Á sama tíma og virðing og umburðarlyndi sé haft í 

fyrirrúmi þurfi einnig að virkja gagnrýna hugsun svo stuðla megi að sjálfstæði hjá 

nemendum. Í þessu samhengi fjallar Strauch-Nelson því um bókagerð í anda þess sem 

nefnt hefur verið hér á undan sem mikilvæga þætti í skapandi kennslu. 

Til að styðja enn frekar við notkun bókagerðar í skólastarfi má að vissu leyti líkja 

henni við annað listform, þ.e. kvikmyndagerð, en Allam (2008, bls. 281) fjallar um 

áhrifamátt hennar í skólastarfi og segir kvikmyndagerð geta verið verkfæri til að læra á 

skapandi hátt. Segja má að bókagerð feli í sér einhvers konar umgjörð um tiltekið 

innihald sem hægt er að útfæra á marga ólíka vegu og með ólíkum áherslum en segja 

má að lýsing þessi eigi að mörgu leyti við um kvikmyndagerð. Því verður lýsing Allam á 

jákvæðum áhrifum kvikmyndagerðar á nemendur yfirfærð á bókagerð að því leyti sem 

þessi listform fela í sér sameiginlega þætti. Hann segir að vinna nemenda, sem fáist við 

úrlausn hinna ýmsu viðfangsefna í gegnum kvikmyndagerð, einkennist af áhugasemi. 

Nemendur upplifi aukinn áhrifamátt, skynji frekar hverju þeir hafi áorkað og það geri 

námið skemmtilegt. Síðast en ekki síst nefnir Allam að listformið veiti nemendum 

tækifæri til að stíga inn í sköpunarkraft sinn og ímyndunarafl en það séu eiginleikar sem 

margir telji lykilinn að farsælli framtíð. Að sama skapi og kvikmyndagerð getur haft 

jákvæð áhrif á upplifun nemenda á námi sínu, getur listform eins og bókagerð aukið 
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fjölbreytileika og líkur eru á að námið öðlist persónulegra gildi fyrir hvern og einn, sem 

um leið býður upp á einlæga tjáningu skoðana og vangaveltna. Bókagerð getur þannig 

verið liður í að efla þátttöku og auka ábyrgð nemenda á eigin námi. 

4.3 Samantekt 

Í ljósi þess að hugtakið sköpun virðist nú ekki jafn dularfullt og það var álitið áður, má 

halda því fram að hægt sé að stunda sköpun vísvitandi og á skipulegan hátt líkt og um 

hefðbundið nám sé að ræða. Kennarar geta farið ýmsar leiðir til að þróa skapandi 

hæfileika nemenda sinna en námsumhverfið sem þeir búa nemendum sínum skiptir 

höfuðmáli. Í námsumhverfi þar sem sköpun fær að blómstra er lausnaleit, meðal 

annars, tekið fangnandi og innri hvatning er forsenda allrar vinnu. Nemendum geti 

verið kennt að nálgast vinnu sína með sköpun í huga og kennarar geti kennt tækni, til 

að mynda nýstárlegar hugmyndir, spyrja óhefðbundinna og krefjandi spurninga, hvatt 

til skapandi tjáningar og þess að taka áhættu í vinnu sinni, sem um leið er markviss og 

hnitmiðuð.  Því má ætla að mikilvægt sé að nemendur séu þjálfaðir í því að gefa sjálfum 

sér tíma til að hugleiða hugmyndir sínar á gagnrýninn hátt, en ekki síst að þeir fái 

svigrúm til þess. Það er hins vegar ekki hægt að ætlast til að nemendur beiti skapandi 

hugsun eftir fyrirmælum ef ekki er farið yfir það hvað felst í því að vera skapandi og 

hvernig einstaklingar samfélagsins, í samtíma og fortíð, hafa verið skapandi á hinum 

ýmsu sviðum. Á sama tíma og sköpun á ekki eingöngu heima í list- verkgreinum, geta 

listir átt sinn þátt í bóklegu námi og er þá talað um menntun í gegnum listir. Bókagerð 

er listform sem hægt er að færa inn í kennslu bóknámsgreina til að auka fjölbreytileika í 

kennslu  og tækifæri nemenda til að vera skapandi og tjá skoðanig sínar og vangaveltur 

á persónulegan og einlægan hátt.   
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5 Kennsluleiðbeiningar  

Hér hefur verið talað máli þess að nýttar séu leiðir til að efla sköpun í námi og kennslu í 

bóknámsgreinum. Ætla má að námsefni spili stórt hlutverk í kennslu bóknámsgreina en 

rannsóknir sýna að vinnu- og verkefnabækur hafa í gegnum tíðina verið mikið notaðar í 

grunnskólum á Íslandi (Hafsteinn Karlsson, 2009, bls. 88; Ingvar Sigurgeirsson, 1994, bls. 

118; Kristín Jónsdóttir, 2003, bls. 89-90). Rannsókn á starfsháttum í grunnskólum við 

upphaf 21. aldar leiðir í ljós að notkun námsbóka sé meðal algengustu kennsluaðferða 

sem kennarar noti (Ingvar Sigurgeirsson, o.fl., 2014, bls. 153).  Að þessu sögðu má því 

telja afar mikilvægt að kennarar vegi og meti hvaða námsefni er notað og hvernig beri 

að nota það. Undir það taka Jo McDonough og Christoher Shaw (2003, bls. 65) en þeir 

segja að ekkert námsefni eða kennsluleiðbeiningar séu fullkomnar og kennarar muni því 

á einhverjum tímapunkti þurfa að vega og meta gæði þeirra leiðbeininga sem þeir nota. 

Ætla má að kennari geti nýtt námsefni og kennsluleiðbeiningar á þann hátt sem honum 

og nemendum hans hentar best, en sé ætlunin að stuðla að sköpun í skólastarfinu 

mætti telja mikilvægt að hann hafi í huga hvort leiðbeiningarnar séu vísir að 

vinnubrögðum sem efla eða hamla skapandi hugsun. Hagnýtt gildi lokaverkefnis þessa 

felst meðal annars í því að meðfylgjandi eru kennsluleiðbeiningar um bókagerð í formi 

vefsíðu. Þær eru hugsaðar fyrir kennara sem vilja auka fjölbreytileika og samþættingu 

námsgreina með því að nýta aðferðir list- og verkgreina í kennslu bóknámsgreina. Því 

verður í þessum kafla einnig fjallað um kennsluleiðbeiningar, ásamt því að innihaldi og 

uppbyggingu kennsluleiðbeininganna og vefsíðunnar verða gerð skil. 

5.1 Um kennsluleiðbeiningar 

Kennsluleiðbeiningar geta verið og eru oft hluti af stærri heild, þ.e. efni sem styður 

kennara í kennslu tiltekins námsefnis. Í grein sinni um einstaklingsmiðað námsefni 

skilgreinir Aldís Yngvadóttir námsefni sem „allt það efni sem notað er eða lagt til 

grundvallar í kennslu og námi“ (Aldís Yngvadóttir, 2008). Af þessu má sjá að hugtakið 

námsefni nær yfir breitt svið og á það einnig við skilgreiningu Ingvars Sigurgeirssonar. 

Hann skilgreininr námsefni sem „efni sem hefur verið útbúið fyrir kennara til að nota 

við skipulagningu kennslu í námsgrein“ (1992, bls. 3–4). Séu kennsluleiðbeiningar hluti 

af námsefni má ætla að þær falli að nokkru leyti undir þessar skilgreiningar. Í 

meistararitgerð sinni, Kennsluleiðbeiningar: „Þær geta verið góðar ef þær eru góðar“, 

fjallar Sirrý Hrönn Haraldsdóttir (2014) meðal annars um notkun kennara á miðstigi á 

kennsluleiðbeiningum og viðhorf þeirra til slíkra leiðbeininga. Þar segir að heilt yfir sé 
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um tvenns konar tegundir kennsluleiðbeininga að ræða (bls. 33). Fyrst beri að nefna 

kennsluleiðbeiningar í anda þess sem minnst var á hér fyrir ofan, þ.e. efni sem fylgir 

tilteknu námsefni og leggur Sirrý aðaláherslu á þessa tegund kennsluleiðbeininga í 

rannsókn sinni. Hin tegund kennsluleiðbeininga eigi við um það efni sem sé „sérstaklega 

skrifað fyrir kennara í þeim tilgangi að hjálpa þeim að skipuleggja og bæta eigin 

kennslu“ (bls. 33). Áherslan á kennsluleiðbeiningar sem miða að því að hjálpa 

kennurum að bæta eigin kennslu má segja að eigi vel við í samhengi við sköpun og 

bókagerð og því verður tekið mið af þeirri skilgreiningu í meðfylgjandi 

kennsluleiðbeiningum um bókagerð.  

Hvað varðar inntak kennsluleiðbeininga segir Sirrý (2014, bls. 34), að ekki sé til ein 

ákveðin uppskrift fyrir kennsluleiðbeiningar. Mál sitt byggir hún á vefheimild Þorsteins 

Helgasonar (2008, heimild ekki aðgengileg) og segir ennfremur að í 

kennsluleiðbeiningum sé þó oftast að finna fasta liði sem endurspegla það sem talið er 

mikilvægt að þær innihaldi. Hins vegar sé það ekki algilt að kennsluleiðbeiningar 

innihaldi alla liði með tölu. Þeir liðir sem snerta ekki inntak nemendaefnis og geta þar af 

leiðandi átt við um meðfylgjandi kennsluleiðbeiningar um bókagerð eru meðal annars 

eftirfarandi:  

● Inngangur þar sem fjallað er um efni, tilgang og viðfangsefni 

kennsluleiðbeininganna 

● Markmið með kennslu hvers efnisþáttar 

● Fróðleikur og upplýsingar um ítarefni fyrir kennara 

● Tillögur að verkefnum 

● Upplýsingar um kennslufræðilega þætti 

● Tengingar námsefnis við aðalnámskrá 

● Tillögur varðandi námsmat 

Jeremy Harmer (1988, bls. 220) segir mikilvægt að kennarar meti það hvernig nýta 

skuli námsefni og kennsluleiðbeiningar. Hversu gott sem efnið kunni að vera, er 

mikilvægt að kennarar hafi í huga að það var samið í kringum tiltekna námsgrein en ekki 

tiltekinn bekk eða hóp nemenda sem slíkan, þ.e.a.s. „efnið var ekki samið fyrir bekkinn 

þinn“ (Jeremy Harmer, 1988, bls. 220). Því má reikna með að ef kennarar vinna mjög 

nákvæmlega samkvæmt bókinni þurfa þeir að sníða nemendur sína að námsefninu í 

stað þess að sníða námsefnið að þörfum þeirra. Kennarar þurfi því að gæta þess að láta 

ekki eingöngu stýrast af námsefninu til að viðhalda nauðsynlegu jafnvægu milli þarfa 

nemenda og þess sem bækurnar hafa fram að færa. Því þurfi kennarar að líta á 

námsefnið sem eitthvað til að styðja við, en ekki sem eitthvað heilagt og óhagganlegt. 
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Það má því segja að gæði námsefnis og kennsluleiðbeininga ráðist af því hvernig 

kennarar nota þær.  

5.1.1 Hvernig kennsluleiðbeiningar vilja kennarar? 

Þrátt fyrir að Sirrý (2013) leggi áherslu á kennsluleiðbeiningar sem ætlaðar eru til 

notkunar með tilteknu nemendaefni í rannsókn sinni, má ætla að kennarar geri 

svipaðar kröfur til síðarnefndu leiðbeininganna ef litið er framhjá þáttum eins  og 

svörum og úrlausnum og öðru sem snertir bein tengsl leiðbeininganna við inntak 

nemendaefnisins. Í niðurstöðum rannsóknarinnar má glögglega sjá að 

kennsluleiðbeiningar eru almennt taldar mikilvægar af kennurum, þær eru mikið 

notaðar og kennarar vilja hafa þær til að styðjast við (bls. 76, 81). Algengast virtist að 

kennarar notuðu kennsluleiðbeiningar til að finna hugmyndir að fjölbreyttum 

kennslufræðilegum leiðum eða verkefnum (bls. 84). Annað sem vert er að nefna er að 

viðmælendur töldu notkun sína á kennsluleiðbeiningum stöðugt vera breytingum háða 

vegna þátta eins og breytilegra markmiða, tímaskorts og reynslu (bls. 101).  

Meðal þess sem kennarar töldu einkenna vel heppnaðar kennsluleiðbeiningar var að 

þær væru skýrar og aðgengilegar (Sirrý Hrönn Haraldsdóttir, 2013, bls. 81). Í rannsókn 

Ingvars Sigurgeirssonar, Notkun námsefnis í 10 – 12 ára deildum grunnskóla og viðhorf 

kennara og nemenda til þess (1994), sem gerð var um tveimur áratugum áður, má finna 

mikinn samhljóm með þessum áherslum kennara. Þegar spurt var um hvers konar 

kennsluleiðbeiningar væru kennurum helst að skapi, kom í ljós að „[í] fyrsta lagi þurfi 

þær að vera hæfilegar að lengd, hnitmiðaðar og markvissar. Mikilvægt er að höfundar 

séu ekki með óþarfa málalengingar og komi sér beint að efninu“ (bls. 111). Hægt væri 

að setja þessi ummæli í samhengi við tímaskort kennara sem Sirrý (2013) nefnir í ritgerð 

sinni. Þar nefna viðmælendur hennar að oft sé tímaskortur þess valdandi að þeir kynni 

sér ekki og nýti ekki það sem í kennsluleiðbeiningunum sé að finna. Ingvar er á sama 

máli og segir kennara oft ekki hafa tíma í dagsins önn „til að leggja höfuðið í bleyti og 

því kunna þeir vel að meta ef kennsluleiðbeiningar koma þeim á sporið“ (1994, bls. 

112). Hér mætti því draga þá ályktun að kennarar nýti kennsluleiðbeiningar oft til þess 

að verða sér út um hugmyndir til að vinna frekar út frá þegar þeir skipuleggja kennslu 

sína. 

Einn viðmælenda Sirrýar taldi að til viðbótar við hefðbundnar kennsluleiðbeiningar 

þyrfti að útbúa styttri útgáfur „þar sem fram koma einhvers konar stikkorð, eitthvað 

„stutt og sniðugt“ sem hægt væri að nota til að minna sig á ýmislegt“ (2013, bls. 85). 

Þessi ummæli viðmælanda gætu átt við framsetningu kennsluleiðbeininganna að mörgu 
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leyti. Í rannsókn Ingvars  (1994, bls. 112) kemur fram að betur þyrfti að huga að 

framsetningu kennsluleiðbeininga og að mikilvægt væri að þær væru aðgengilegar og 

að auðvelt væri að leita fanga í þeim. Af þessu má sjá að auk þess sem mikilvægt er að 

höfundar kennsluleiðbeininga komi sér beint að efninu, sé framsetning efnisins ekki 

síður mikilvæg og því þarf að huga jafnt að báðum þáttum við gerð kennsluleiðbeininga.  

Aftur komast Ingvar (1994, bls. 112) og Sirrý (2013, bls. 81) að sambærilegum 

niðurstöðum en nú hvað varðar ábendingar og ítarefni fyrir kennara. 

Kennsluleiðbeiningar þyrftu að innihalda ábendingar um lesefni fyrir kennara en Sirrý 

nefnir vöntun á því beinlínis vera kennsluleiðbeiningunum til foráttu. Fleiri atriði voru 

nefnd sem dæmi um slakar kennsluleiðbeiningar og þar á meðal voru þættir eins og að 

þær væru of fræðilegar, ófrumlegar, of stýrandi, óraunhæfar og að ekki væri í þeim að 

finna neinar hugmyndir að leiðum til samþættingar námsgreina (Sirrý Hrönn 

Haraldsdóttir, 2013, bls. 81). Framangreindar niðurstöður sýna að ýmislegt þarf að hafa 

í huga við gerð kennsluleiðbeininga hvort sem um ræðir leiðbeiningar sem fylgja með 

tilteknu námsefni kennararnum til stuðnings eða sjálfstæðar kennsluleiðbeiningar sem 

miða að því að hjálpa kennurum að skipuleggja og bæta eigin kennslu.  

5.2 Kennsluleiðbeiningar um bókagerð 

Kennsluleiðbeiningarnar um bókagerð sem fylgja þessu lokaverkefni eru settar upp í 

formi vefsíðu en þær má finna á slóðinni bokagerd.is. Markmiðið með þeim er að kynna 

fyrir kennurum nokkrar tegundir bóka sem hann getur svo nýtt í kennslu sinni. 

Bækurnar getur kennari notað sem hluta af verkefni og viðfangsefni eða umgjörð um 

það. Einnig getur bókagerð verið sjálfstætt viðfangsefni til að kenna nemendum 

fjölbreyttar leiðir sem hægt er að fara við útfærslur og skil verkefna. Um er að ræða 

fimm tegundir bóka og eina möppu en umfang þeirra og framkvæmd miða við þau tæki 

og tól sem eru nú þegar til staðar í flestum kennslustofum, vinnuherbergjum kennara 

eða öðru sambærilegu. Það ætti að auðvelda kennaranum alla skipulagningu og  gera 

honum kleift að verja þá meiri tíma til hagkvæmari undirbúnings en að fara á milli stofa 

til verða sér úti um efni og verkfæri.  

Á vefsíðunni eru eingöngu leiðbeiningar fyrir bókagerðina sjálfa og eru þær 

hugsaðar til að auka fjölbreytileika í kennslu en ekki eru gefin ítarleg dæmi um 

samþættingu við ákveðin fög. Um er að ræða nokkurs konar leiðbeiningabanka sem 

kennari getur leitað í til að flétta bókagerð inn í kennslu sína á hvern þann hátt sem 

honum hentar. Þannig er vefsíðan hugsuð sem grundvöllur fyrir kennara til að fá 

hugmyndir út frá og þannig að hún stuðli að fjölbreytileika í kennslu. Hugmyndin er sú 
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að vefurinn sé aðgengilegur og mjög einfaldur. Kennarinn getur því skoðað vefinn og 

séð í mjög fljótu bragði hvort hann vilji nýta leiðbeiningar vefsíðunnar. Ætlunin er að  

kennarinn átti sig mjög fljótt á uppsetningu síðunnar og geti notað efni hennar án þess 

að finnast hann þurfa að kanna allt efni hennar til hlítar.  

Á upphafssíðu birtast myndir af hverri bókategund fyrir sig. Þegar smellt er á 

myndirnar birtist myndband (kynning) sem sýnir hvernig hver bókategund er gerð. 

Kynning er hugsuð sem leið til að kynna fyrir nemendum hvernig hægt er að búa til 

tiltekna tegund bókar með því að horfa á vinnuferlið frá upphafi til enda. Bókagerðin 

skref fyrir skref er hugsað þannig að hægt er að láta hverja myndbandseiningu ganga 

stöðugt uppi á töflu, þar til allir hafa náð tökum á þeim lið bókagerðarinnar. Kennarinn 

getur verið með sýnikennslu samhliða, gengið á milli og ekki er síður mikilvægt að 

hvetja nemendur til að hjálpa hver öðrum og deila ólíkum lausnarleiðum með 

samnemendum sínum. Þannig getur verið gott ráð að fá þá nemendur, sem þegar hafa 

nóð góðum tökum á tilteknu skrefi eða bókagerðinni í heild, til þess að aðstoða og 

kenna samnemendum sínum. Einnig er hægt að skipta nemendum í hópa sem vinna 

saman skref fyrir skref og hafa  myndbandseiningarnar til hliðsjónar. Hliðarstikan hefur 

að geyma Ljósmyndir með skriflegum leiðbeiningum sem hægt er að prenta út og dreifa 

til nemenda. Þær eru merktar þannig að auðvelt er að fylgja þeim samhliða 

myndbandseiningunum Bókagerðin skref fyrir skref. Á hliðarstiku er einnig að finna 

ýtarefni, gagnleg ráð og hugmyndir fyrir áhugasama undir heitunum Fyrir kennara og 

Hagnýt atriði um bókagerð  

5.2.1 Fyrir kennara  

Efni undir heitinu Fyrir kennara skiptist í þrjá undirflokka þ.e. Sköpun í skólastarfi þar 

sem tekin eru saman nokkur atriði úr ritgerðinni, Vefslóðir og bækur um bókagerð og 

Góð ráð fyrir kennslu í bókagerð. Síðastnefndi flokkurinn byggist á fenginni reynslu í 

kennslu bókagerðar sem og ráðum Susan Gaylord (1999 – 2015) sem hefur áratuga 

reynslu af bókagerð með börnum. Þar koma eftirfarandi punktar fram:  

● Skiptið ferlinu í eins smáar og einfaldar einingar og hægt er. Á vefsíðunni má 

finna myndbönd sem leiða áhorfendur í gegnum bókagerð skref fyrir skref í 

smáum einingum.  
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● Þegar unnið er með smáar einingar í einu þurfa allir að vera samtaka. Það þýðir 

ekki að allir þurfi að vinna jafn hratt heldur vinnur hóprinn sem eining. Það er 

hvorki gagnlegt fyrir þig né hópinn að leyfa einhverjum að fara fram úr. Hér 

getur verið gott að nota kjörorð eins og enginn er búinn fyrr en allir eru búnir. 

Þannig bera nemendur sameiginlega ábyrgð á því að öllum vegni vel. Á meðan 

einhver hefur ekki náð tökum á tilteknu skrefi er alltaf verkefni fyrir höndum, 

þ.e. aðstoða og leiðbeina þeim sem eru enn að.  

● Ef ætlunin er að ræða við nemendur áður en bókagerðin hefst er ekki ráðlegt að 

hafa efnivið og áhöld uppi á borðum. Athygli nemenda mun beinast að 

efniviðnum og þú munt þurfa að keppa við hann um athygli nemenda.  

● Vertu sveigjanleg(ur) og taktu því fagnandi ef nemendur finna nýjar leiðir. 

Gefðu hugmyndum þeirra gaum og hvettu þau til að deila hugmyndum sínum 

með öðrum. 

● Ef nemendur vinna í hópum getur verið gott að skipa í ákveðin hlutverk. Þannig 

bera allir hópmeðlimir ábyrgð á heildarútkomu hópsins. Brýnið fyrir nemendum 

að öll hlutverkin eru jafn mikilvæg, því ef einhver sinnir ekki sínu kemur það 

niður á hópnum í heild. Hlutverkin geta falið í sér ábyrgð á inntaki, þ.e. 

skrifuðum texta eða myndskreytingu og svo umgjörð, þ.e. bókagerðinni sjáfri. 

Það getur verið gaman að upphefja hlutverkaheitin. Þá geta þeir sem skrifa 

texta verið skriftarsérfræðingar, þeir sem myndskreyta verið myndlistarmenn 

hópsins og þeir sem annast bókagerðina sjálfa geta verið bókbandsmeistarar 

o.s.frv. 

● Það er ráðlegt að þú gerir prufubækur áður en þú leggur bókagerðina fyrir 

nemendur. Þá verður auðveldara að aðstoða nemendur og útskýra það sem 

gert er. Það fer vissulega svolítill tími í það, en þá er gagnlegt að líta á þann tíma 

sem eins konar fjárfestingu því ef upplifun þín og nemenda af bókagerðinni er 

jákvæð, getið þið gripið til hennar hvenær sem er síðar meir.  

● Hvetjið nemendur til að nýta bókagerðina í útfærslum annarra viðfangsefna og 

verkefna. Efni og áhöld ættu að vera á aðgengilegum stað, en ef rúm leyfir er 

hægt að útbúa bókagerðarstöð þar sem nemendur geta unnið sjálfstætt.  

Þegar nemendur fá hugmynd að nýrri bók eða ákveða að þróa bókategund sem 

þeim hefur verið kennd, er ráðlegt að þeir geri prufubók. Þannig er ekki hundrað í 

hættunni ef eitthvað mistekst. Mikilvægt er að miðla til nemenda því viðhorfi að 

„mistökin“ fela í sér tækifæri. Þau hjálpa okkur að fá nýjar og jafnvel betri hugmyndir! 

Það er því mikill lærdómur í því fólginn að takast á við það sem misfórst og finna leiðir 

til að vinna sig út úr því, í stað þess að gefast upp og fallast hendur. 
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5.2.2 Hagnýt atriði um bókagerð 

Efni á hliðarstiku vefsíðunnar undir heitinu Hagnýt atriði um bókagerð skiptist einnig í  

þrjá undirflokka en þeir eru Hvers kyns bækur, Hönnun og útlit og  Efniviður og 

umgengni. Bækur geta verið af ýmsum toga og erfitt getur reynst að skilgreina hvað 

felst í orðinu bók. Líklegt er að flestir tengi fyrirbærið við hina hefðbundnu bók, þ.e. bók 

sem gefin er út í fjölda eintaka og skrifuð af rithöfundi eða fræðimanni. Handgerða 

bókin er um margt ólík hinni hefðbundnu bók. Hún hefur að geyma persónulegt 

handbragð þess sem skapaði hana og er á allan hátt einstök. Handgerðar bækur geta 

þjónað ýmsum tilgangi og því er hægt að fara margar leiðir til að flétta bókagerð inn í 

kennslu hinna ýmsu námsgreina. Sem dæmi má nefna: 

● Bækur sem umgjörð um ákveðið verkefni eða viðfangsefni. Þá helst hönnun 

inntaks og umgjarðar í hendur.  

● Tómar bækur er hægt að nýta í ýmsum tilgangi. Þær geta verið hugmynda- og 

skissubækur, orðabækur, dagbækur eða bara  bók til að grípa í við lausa stund 

sem nemendur hafa frjálsar hendur um hvað varðar inntak. 

● Möppur geta verið af ýmsum toga. Ef áhugi er hjá nemendum til að vinna með 

bókagerð getur verið gott að búa til bókagerðarmöppu. Í henni er hægt að 

geyma bækur í vinnslu, skissur og þann efnivið sem þeir ætla að nýta til 

bókagerðarinnar. 

Þegar bók er hönnuð eða skreytt er gott að spyrja hvaða tilgangi bókin á að þjóna og 

hvaða skilaboð hún hefur að geyma. Þá er átt við hvernig útlit bókarinnar getur styrkt 

inntak hennar en efniviðurinn sem valinn er getur gegnt lykilhlutverki. Efniviðurinn 

getur verið pappír, pappi, plast, límband, snæri, garn og borðar, svo fátt eitt sé nefnt. 

Gwen Diehn (2005, bls. 9-10) segir að hægt sé að skipta efniviði í tvo flokka, þ.e. 

hlutlausan og sterkan efnivið. Hlutlaus efniviður hefur enga merkingu í sjálfu sér. Hann 

er hlutlaus og ber einn og sér engin skilaboð. Slíkur efniviður getur gagnast til að gefa 

innihaldi bókarinnar, t.d. texta eða myndum, aukið vægi. Til að mynda komast skilaboð 

myndskreytingar betur til skila ef flöturinn sem hún er á er úr hlutlausum efniviði. Þá 

þarf myndskreytingin ekki að keppast um athygli við bakgrunninn. Sterkur efniviður 

hefur með útliti sínu (t.d. lit eða áferð) nú þegar að geyma ákveðin skilaboð. Hafa ber í 

huga að það er ekki alltaf í þágu heildarverksins að hrúga mikið af sterkum efniviði 

saman. Þá þarf hann að keppast um athygli innbyrðis og skilaboðin verða óskýr.  Hins 

vegar getur markmiðið verið að hafa bókina líflega með miklu skrauti og þá er um að 

gera að prófa sig áfram með ýmsu skrauti.  Hafa ber í huga að þessi skipting er ekki 

heilög né er um ákveðna forskrift að ræða. Það getur hins vegar verið gott að velta því 
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fyrir sér hvers konar skilaboð tiltekinn efniviður ber með sér og þá hvað hentar bókinni 

best (Diehn, 2005, bls. 9-10; McCarthy og Manna, 2000, bls. 8). 

Þegar litir eru valdir fyrir tiltekna bók er gott að velta fyrir sér ólíkum áhrifum lita og 

hvaða litir henta henni best til að koma skilaboðum bókarinnar á framfæri. Umfjöllun 

kennsluleiðbeininganna um liti byggir á þekkingu minni og reynslu í myndlist og störf 

með börnum, sem og upplýsingum sem finna má á vefsíðu Hafdísar Ólafsdóttur (e.d.) 

og vefsíðu námskeiðs á vegum Háskóla Íslands (2013). Litir eru oft sagðir bera tiltekna 

merkingu eða hafa ákveðin áhrif á fólk. Litirnir geta líka haft áhrif hvor á annan og 

heildarútkomuna. Andstæðir litir æsa til að mynda hvor annan upp, ef svo má að orði 

komast, og geta gert bókina meira áberandi heldur en ef keimlíkari litir eru notaðir. 

Andstæðir litir eru þeir litir sem liggja andspænis hvor öðrum í litahringnum. Hægt er að 

kalla fram ákveðið andrúmsloft með því að nota heita og kalda liti, eða kalla fram 

andstæður. Til dæmis er hægt að nota eingöngu heita liti eða eingöngu kalda liti, þ.e. 

heitt eða kalt þema. Rauður, appelsínugulur og gulur eru heitir litir. Þeir eru uppörvandi 

og kraftmiklir. Grænblár, blágrænn og blár eru kaldir litir. Þeir eru sterkir, traustir og 

rólegir. 

Efniviðurinn sem hægt er að nota í bókagerð getur verið ólíkur frá ýmsum 

sjónarhornum séð. Efni endast ekki öll jafn vel. Það er ótvíræður kostur ef efniviðurinn 

þjónar þeim tilgangi að bækurnar endist sem lengst. Hins vegar getur efniviðurinn verið 

dýr og ekki aðgengilegur í bekkjarkennslu. Markmiðið með nýtingu bókagerðar í námi 

og kennslu er hins vegar ekki að skapa verk sem eru efnislega áþreifanleg um aldur og 

ævi. Það er merkingin, upplifunin og lærdómurinn sem af því hlýst að vinna með 

bókagerð sem skipir máli í þessu samhengi. Því eru kennarar og nemendur hvattir til að 

einbeita sér að lausnum sem eru hagnýtar og stuðla að endurnýtingu hvers kyns 

efniviðar.    

Hvetja skal nemendur til að endurnýta hin ýmsu efni og pappír. Sem dæmi geta 

afklippur, gjafapappír og annað sem oft endar í ruslinu, verið kjörinn efniviður til að 

skreyta með. Ýmsar umbúðir, pakkar utan af morgunkorni og pizzakassar henta einnig 

vel til bókagerðar. Þessi efniviður hefur oft að geyma myndskreytingu, letur, tákn og liti 

sem nemendur geta unnið með. Endurnýting efnis getur haft ýmsa kosti í för með sér 

og ekki síst ef nemendur skynja gildi endurnýtingarinnar sem óendanlega uppsprettu 

sköpunar. Allt í kringum okkur er efniviður sem fellur til þar sem við teljum líftíma hans 

lokið. Ef við reynum að breyta þessu viðhorfi getur það orðið þess valdandi að við 

berum meiri viðringu fyrir hlutunum í kringum okkur. Við förum að sjá notagildi í hinu 



59 

ónothæfa og ekki síst getum við lært að meta fegurðina sem leynist á hinum ólíklegustu 

stöðum.   

Hafa ber í huga að víða fer efni til spillis sem er þó í fullkomnu lagi og gæti hentað til 

margra annarra verka en einmitt þeirra sem honum var upphaflega ætlað. Til að mynda 

safnast fyrir afklippur og þess háttar í prenstmiðjum og fyrirtækjum sem prenta 

umbúðir utan um vörur. Það getur verið tilvalið að hafa samband við slík fyrirtæki, en 

þess ber að geta að fyrirtæki sem kenna sig við vistvæna famleiðslu er beinlínis í hag að 

losna við umfram efni og afganga. Bekkurinn getur sem heild safnað í bókagerðarsarp. 

Nemendur eru hvattir til að horfa gagnrýnum augum á það rusl sem fellur til innan 

heimilisins, skólans eða hvar sem þeir koma. Sjái nemendur eitthvað sem þeir telja að 

geti nýst bekknum í bókagerð fer það í bókagerðarsarpinn. Til að koma í veg fyrir óreiðu 

er gott að búa til ákveðna flokka og t.d. merkja nokkra kassa eða ílát eftir innihaldi. 

Bekkurinn þarf að setja sér ákveðnar umgengnisreglur eins og að allt eigi sinn stað og 

mikilvægt er að brýna fyrir nemendum að það sem komið er með sé hreint og engar 

matarleifar eru leyfilegar. Sé efniviður flokkaður geta nemendur gengið að honum 

vísum og öll hugmyndavinna verður auðveldari. Sama gildir um annan pappír og áhöld 

sem eru til staðar. Það er ekki síður miklvægt að leggja áherslu á að virðing sé borin fyrir 

flokkunum því annars er í raun tilgangslaust að hafa þá. Allir hlutir, bæði efniviður og 

áhöld, eiga sinn stað og þangað eiga þeir að fara að lokinni notkun. 

Í bókagerð kemur lím oft við sögu, en einnig þarf að gata sumar bækur með 

teiknibólum eða öðru beittu. Þá er mikilvægt að hlífa borðum sem unnið er á. Það getur 

verið gott að bekkurinn eigi safn af morgunkornspökkum til að nota sem undirlag. 

Einnig getur hver og einn nemendi átt sitt undirlag sem hann útbýr og ber ábyrgð á. Það 

er einnig hægt að nota ónýt blöð, en gæta þarf þess að lím smitist ekki frá 

hlífðarblaðinu yfir á bókina. Þegar bók er götuð er t.d. hægt að brjóta pizzakassa saman 

nokkrum sinnum þar til hann er nægilega þykkur til að nota sem undirlag þegar stungið 

er í gegnum pappírinn. Hér hafa verið nefndar hugmyndir að því sem hægt er að gera til 

að verja borð og fleira en mælst er til þess að nemendum sé gerð grein fyrir mikilvægi 

þess að bera ábyrgð á vinnubrögðum sínum. 

5.3 Samantekt 

Á tímum þar sem nemendamiðað nám er í hávegum haft má segja að það orki tvímælis 

að notkun námsbóka sé jafn algeng og raun ber vitni. Líkt og gefur að skilja er ekkert 

námsefni eða kennsluleiðbeiningar fullkomnar og því þurfa kennarar á einhverjum 

tímapunkti að vega og meta gæði þess efnis sem notað er. Almennt er talað um tvær 
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gerðir kennsluleiðbeininga, þ.e. efni sem fylgir tilteknu námsefni og svo 

kennsluleiðbeiningar sem ætlaðar eru kennurum til að bæta eigin kennslu. Síðarnefnda 

gerðin er sú sem á við um kennsluleiðbeiningarnar sem fylgja meistaraverkefni þessu. 

Við gerð þeirra var tekið mið af því sem rannsóknir hafa leitt í ljós um það sem kennarar 

telja ákjósanlegast þegar kemur að hagnýtum kennsluleiðbeiningum. Vegna tímaskorts 

virðist sem algengast sé að kennarar noti kennsluleiðbeiningar til að finna hugmyndir 

að fjölbreyttum kennslufræðilegum leiðum eða verkefnum. Einnig telja kennarar 

mikilvægt að kennsluleiðbeiningar séu skýrar, aðgengilegar, hæfilegar að lengd, 

hnitmiðaðar og markvissar. Auk þess er vert að nefna miklvægi þess að 

kennsluleiðbeiningarnar innihaldi ítarefni og ábendingar um lesefni.  

Vefsíðan Bókagerð með börnum var hönnuð og samin með það að markmiðið að 

vera fyrst og fremst stílhrein, einföld og aðgengileg. Ætlunin er að  kennarinn átti sig 

fljótt á uppsetningu síðunnar og geti séð í fljótu bragði hvort hann vilji nýta 

leiðbeiningarnar en einnig að hann geti notað efni síðunnar án þess að finnast hann 

þurfa að rýna í allt efni hennar til hlítar. Á síðunni er að finna ítarefni og ábendingar um 

vefsíðu og lesefni af ýmsu tagi sem snertir bókagerð, sem kennarinn getur kynnt sér 

hafi hann löngun til að dýpka þekkingu sína á sviði bókagerðar með börnum. 
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6 Niðurstöður og umræður 

Í gegnum tíðina hefur hugur minn hallast að því að sköpun eigi heima alls staðar og 

tækifæri til að hugsa skapandi sé að finna hvarvetna. Í mínu daglega lífi sé ég tækifærin 

allt í kringum mig. Fyrst og fremst sé ég tækifærin þegar ég fæ að upplifa heiminn í 

gegnum augu barna, hvort sem um ræðir mín eigin börn, vini þeirra, skyldmenni eða þá 

nemendur sem ég hef kennt. Svo virðist sem hugur þeirra sé óendanlega opinn fyrir 

öllum mögulegum og ómögulegum vangaveltum. Í vangaveltum þessara barna 

kristallast sköpun eins og ég skil hana. Það er ef til vill þessi opni hugur sem þarf að 

halda fast í, því samkvæmt mínum niðurstöðum snýst sköpun fyrst og fremst um 

viðhorf sem tengist opnum hug. Við gerð meistaraverkefnis míns hef ég leitast við að 

notfæra mér þau fræði sem ég hef rýnt í til að halda mínum hug opnum og vera 

skapandi í gerð verkefnis sem er að mörgu leyti eins bóklegt og hugsast getur.  

6.1 Vangaveltur um sköpun í skólastarfi 

Sköpun og skapandi hugsun hefur verið viðloðandi mitt líf frá blautu barnsbeini. Þegar 

ég hóf nám í framhaldsskóla áttaði ég mig hins vegar á því hversu lítið aðhald og 

hvatningu ég hafði fengið til að vera skapandi og blómstra í gegnum mína hæfileika fyrir 

þann tíma. Ég hafði vissulega fengið stuðning heiman frá og naut þess að vera í  list-og 

verkgreinatímum í grunnskóla en jafnvel þar gerði ég það sem ég taldi að væri ætlast til 

af mér og fylgdi sjaldan innri hvötum. Ég átti erfitt með bóknámsgreinar en með 

dugnaði og hörku tókst mér að ná þeim markiðum sem að var stefnt, þ.e. góðum 

einkunnum. Samhliða dugnaðinum ól ég með mér mikla fullkomnunaráráttu og verður 

að segjast að hún er ekki alltaf af hinu góða. Það hefur með óttann við mistök að gera 

og skort á þeirri hæfni að sætta mig við ferlið eins og það gerist og útkomuna eins og 

hún er hverju sinni. Ég segi frá þessari upplifun hér þar sem ég tel að hún endurspegli 

að mörgu leyti það sem ég hef verið að rannsaka í þessari ritgerð eða öllu heldur hefur 

þessi reynsla hjálpað mér að rýna í fræði með hagnýta þekkingu að leiðarljósi. Í huga 

mínum hef ég farið til fortíðar og hugsað hvernig hefði verið hægt að hjálpa þessum 

nemanda að nýta skapandi hæfileika sína svo hann fengi að blómstra á fleiri sviðum en í 

list- og verkgreinum. Mér hefur um leið verið hugsað til þeirra nemenda í grunnskólum 

landsins sem hafa svo margt fram að færa og mörg tækifæri í höndum sér án þess að 

koma auga á það eða vera hvattir til þess að nýta þessi tækifæri. Ef til vill liggur styrkur 

minn sem kennari í því að vilja draga fram styrkleika þeirra nemenda sem eiga erfitt um 

vik í heimi hefðbundinnar kennslu og upphafinna hefða, en líkt og fram hefur komið 
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munu kennsluhættir í íslenskum grunnskólum ekki hafa þróast langt frá gömlum 

hefðum líkt og ætla mætti nú á 21. öldinni. 

Við þessa ritgerðarsmíð hef ég leitað fanga víða og leitast við að rýna í hugtakið 

sköpun á þann hátt sem nytsamlegt gæti verið að styðjast við þegar kemur að sköpun í 

skólastarfi. Á meðal útgangspunkta við rannsóknarvinnuna voru hugmyndir á borð við 

þær sem Brinkman (2010, bls.48) setur fram en hann leggur áherslu á að allir geti verið 

skapandi í sínu hversdagslega lífi. Hann segir jafnframt að öll menntun feli í sér tækifæri 

fyrir sköpun, hvatningu til að vera skapandi og því að nemendur finni fyrir ávinningi 

þess að vera skapandi. Hægt sé að hvetja nemendur til að vera meira skapandi með því 

að nálgast verkefni og viðfangsefni með það að leiðarjósi að útkoman sé skapandi.  

Sú hugmynd að allir séu eða geti verið skapandi á sér stoðir í kenningum um 

venjulega sköpun (e. ordinary creativity) eða  litla s sköpun (e. little c creativity) en 

samkvæmt þeim skilgreiningum er hægt að vera skapandi á marga vegu. Segja má að sú 

skilgreining á sköpun sem sett er fram í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 24) sé í 

fullkomnu samræmi við venjulega sköpun (e. ordinary creativity) eða litla s sköpun (e. 

little c creativity). Líkt og fram hefur komið má segja að skilgreining þessi sé að mörgu 

leyti víð og oft heyrast raddir um að hún sé of ónákvæm til að unnt sé að styðjast við 

hana í kennslu. Ég lít þó svo á að þar séu saman komin öll þau lykilatriði sem þarf að 

hafa í huga svo hvetja megi nemendur til að vera skapandi. Hins vegar þykir mér 

skiljanlegt að það geti reynst erfitt að brjótast út úr viðjum hefðbundinnar kennslu og ef 

til vill er það rót vandans hjá þeim sem telja skilgreininguna of ónákvæma. Ef til vill er 

ekki hægt að  setja fram skilgreiningu á sköpun svo auðvelt sé að fara eftir henni í 

kennslu. Ég hef komist að þeirri niðurstöðu að sköpun snúist um viðhorf sem bæði 

kennarar og nemendur þurfa að tileinka sér. Þeir þurfa að sleppa tökunum, taka 

áhættur og síðast en ekki síst, að bregða út af vananum.  

Rétt er að minna á að kennarar þurfa að vera á varðbergi gagnvart þeim áherslum 

sem þeir leggja á sköpun í starfi sínu. Þó svo að að kennari upplifi vinnu sína sem 

skapandi er ekki þar með sagt að hann hvetji nemendur sína til að vera skapandi 

(Brinkman, 2010, bls. 49; Starko, 2014, bls. 20). Því er mikilvægt að kennarar sem vilja 

efla skapandi hugsun nemenda sinna veiti þeim tækifæri og svigrúm til að vera 

frumlegir og skapandi í úrvinnslu sinni (Starko, 2014, bls. 20). Þannig snýst sköpun fyrst 

og fremst um það að tileinka sér ákveðin viðhorf. Þetta viðhorf felur í sér vilja til að 

takast á við það sem að höndum ber og viðurkenningu á því að hver og einn hefur 

eitthvað til málanna að leggja, en ekki er síður mikilvægt að hann geri það á sinn hátt. 

Með þetta viðhorf að leiðarljósi og hina skapandi útkomu í huga má ætla að 
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viðfangsefni séu litin öðrum augum en ella. Þá er ekki um eina ákveðna leið eða útkomu 

að ræða. Hver og einn getur lagt sitt af mörkum og með hinum ýmsu persónulegu 

vangaveltum og greiningum opnast nýjar leiðir. Ný sýn á viðfangsefnið verður til og 

viðfangsefnið verður fyrir vikið merkingarbærara fyrir hvern og einn. Sköpun getur því 

verið liður í því að nemendur öðlist raunverulegan og persónulegan skilning á því sem 

fengist er við hverju sinni í öllu skólastarfi.  

Það verður ekki hjá því komst að skilja sköpun þannig að hún nái yfir afar víðfemt 

svið gjörða og hugsana sem einskorðast ekki við eiginlega útkomu eða afrakstur. Enn og 

aftur er hér lögð áhersla á skapandi viðhorf og sköpunarferlið sjálft. Sköpun snýst því 

ekki eingöngu um afurðir eða útkomur heldur er ferðalagið í gegnum hugsanir, 

hindranir og mögulegar lausnir það sem skiptir mestu máli. í riti um grunnþáttinn 

sköpun (Ingibjörg Jóhannsdóttir, o.fl., 2012, bls. 19) er ítarlega fjallað um hið skapandi 

ferli. Í fyrsta lagi einkennist hið skapandi ferli af því að kafa ofan í viðfangsefnið og 

kanna hvaða möguleika og tækifæri það felur í sér. Því næst þurfi að vinna með 

möguleikana, vega og meta, staldra við og halda svo áfram að kafa enn dýpra ofan í 

viðfangsefnið áður en komist er að niðurstöðu. Það má því segja að sköpun stuðli að 

hæfni til að koma til móts við nýjar aðstæður og lausn nýrra vandamála. Það felur 

óneitanlega í sér gleði og ánægju að yfirstíga vandamál upp á eigin spýtur eða í 

samvinnu með öðrum. Það er einmitt sú skilgreining sem hér hefur verið gengið út frá, 

að sköpun feli í sér það ferli að koma auga á, greina og yfirstíga vandamál, með leit að 

nýjum lausnum og nýjum tækifærum að markmiði. Möguleikahugsunin, sem Craft 

(2000, bls. 7) álítur kjarna sköpunar, á vel við í þessu samhengi, en með því að hlúa að 

henni er hlúð að hæfni nemenda til  að velta heiminum fyrir sér, koma auga á 

vandamálin og reyna að finna lausn á þeim.   

Ég lít svo á að ef kennari nálgast úrlausnarefni með skapandi útkomu í huga, má 

segja að nemendur séu þjálfaðir í að takast á við hin ýmsu verkefni og vandamál sem á 

vegi þeirra verða í framtíðinni. Ef til vill getur skapandi hugsun snúið þeirri tilhneigingu 

við, sem margir þekkja, að flýja eða hlaupa burt frá vandanum. Þegar skapandi hugsun 

er beitt er tekist á við vandann. Hvetja á nemendur til að gera margvíslegar tilraunir og 

líta á mistök sem tækifæri til að læra af reynslunni (Ingibjörg Jóhannesdóttir o.fl. 2012, 

bls. 9). Skapandi kennsla í skapandi skólastarfi ætti því m.a. að hlúa að viðhorfi 

nemenda að það sé í lagi að gera mistök.  Líkt og komið hefur fram er mikilvægt að 

óttanum við mistök sé útrýmt eða í það minnsta að hann sé ræddur og reynt að greina 

tækifærin sem í honum felast. Niðurstaðan gæti verið á þá leið að mistök eru ekki 

endastöð heldur geta þau, þvert á móti, leitt til framfara. Með óttann við mistök að baki 
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er hægt að halda ótrauður áfram og njóta þess sem hið skapandi ferli felur í sér og leiðir 

af sér. Þannig má ætla að skapandi kennsla geti leitt til þess að nemendur takist á við 

viðfangsefni af sjálfsprottinni ánægju og gleði. 

6.1.1 Sköpun og bókagerð 

Óhætt er að segja að bóknámsgreinar feli í sér ýmsa möguleika til sköpunar og 

ræktunar á henni en í ritgerð þessari hefur verið fjallað um kennsluaðferðir sem teljast 

vel til þess fallnar. Þar á meðal eru innlifunaraðferðir þar sem aðferðir list- og 

verkgreina eru notaðar í kennslu bóknámsgreina en meginkostur þess að nota þessar 

aðferðir er að um leið eru námsgreinar samþættar. Í þessu verkefni hefur bókagerðin 

verið kynnt sem ein leið til að nýta aðferðir list- og verkgreina í kennslu bóklegra greina. 

Nemendur geta svo nýtt þær aðferðir sem þeim hafa verið kenndar og þróað þær áfram 

eða fléttað inn í úrvinnslu annarra viðfangsefna og verkefna sem þeir koma til með að 

leysa síðar.  

Þeir sem hafa fengist við bókagerð kannast eflaust við þær skapandi úrlausnir sem 

hún býður upp á sem og þær fjölbreyttu leiðir sem hægt er að fara. Það getur verið 

vandasamt verk að finna sína leið og tileinka sér tiltekin vinnubrögð og ekki er laust við 

að það leiði viðkomandi inn í afar krefjandi ferli. Líkt og þegar fengist er við hvaða 

önnur viðfangsefni, fer það eftir styrkleikum og veikleikum þess sem  býr til bókina í 

hverju mesta áskorunin er fólgin. Hvers eðlis bókin er má einnig segja að skipti miklu 

máli en hér er því haldið fram að sé hin skapandi viðleitni notuð, þ.e. að nemendum sé 

kennt að nálgast verkefni með skapandi úrlausnir í huga, hugmyndum og vangaveltum 

sé gefinn tími og að mistök leiði af sér framfarir, sé áskorunin sem felst í hinu skapandi 

ferli ávallt viðloðandi bókagerð. Með öðrum orðum má segja að sá sem fæst við 

bókagerð þarf að kanna ólíkar útfærslur og mögulegar leiðir til að fara í gegnum ferlið 

frá upphafi til enda. Það er ekki ólíklegt að viðkomandi reki sig á og þurfi að yfirstíga 

vanda til að komast á leiðarenda. Þannig er sköpun og mikilvægi ferlisins í heild 

órjúfanlegur hluti af bókagerð. Ávinningar þess að líta á ferlið í heild, til jafns við eða 

umfram áþreifanlegan afrakstur, er að hver og einn skapar sitt ferðalag á leið sinni til 

setts markmiðs. Þannig getur viðkomandi horft til persónulegs áhuga á efninu og útfært 

í samræmi við það.  

6.2 Skapandi ferli: ferðalag mitt 

Eflaust líkt og flestir meistaranemar, upplifði ég í byrjun verkefnagerðarinnar bæði 

tilhlökkun og áhuga en einnig vonleysi og vanmetakennd. Lokaverkefnið sem ég vann til 
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fullnaðar B.Ed -gráðu var svokallað skapandi hópverkeni og reynsla mín við þá vinnu 

kom mér óneitanlega að miklu gagni við vinnu þessa verkefnis. Það sem stendur upp úr, 

er ég lít um öxl og velti fyrir mér ávinningi þess að taka þátt í skapandi hópverkefni 

2014, var einmitt hið skapandi ferli sem í því fólst. Segja má að vinnubrögðin hafi að 

mörgu leyti verið svipuð hefðbundnu B.Ed. verkefni þar sem við þurftum að skrifa 

fræðilegan bakgrunn efni okkar til stuðnings. Mestan lærdóminn dró ég hins vegar af 

því að þróa hugmyndir og að útfæra viðfangsefnið. Ég var uppfull af áhuga í byrjun, svo 

fóru erfiðleikar að láta á sér kræla og ég var við það að gefast upp. Nýjar hugmyndir og 

hreinskilnar vangaveltur komu hópnum svo aftur á skrið. Þessu má líkja við ferli sem fór 

í hringi allt þar til við komumst á leiðarenda og stóðum uppi sem sigurvegarar. Þetta er 

lýsing á skapandi ferli í mínum huga. Því tók ég þá ákvörðun þegar ég hóf vinnu við 

meistaraverkefnið mitt að ég skyldi nýta mér þau fræði sem ég var þá að grúska í. Mér 

varð fljótt ljóst að ég þyrfti að tileinka mér ákveðið viðhorf ef mér ættu ekki að fallast 

hendur og þar með leyfa vonleysinu að taka yfirhöndina. Þetta viðhorf hafði ég náð að 

tileinka mér við vinnuna að skapandi hópverkefninu og með vinnu að þessu 

lokaverkefni fékk ég tækifæri til að reyna það til þrautar og upp á eigin spýtur.  

Því meira sem ég las mér til um sköpun og skapandi ferli sá ég hvernig viðhorf mitt 

gat endurspeglað það sem ég var að lesa um. Í fyrsta lagi þurfti ég að hafa áhuga á 

efninu og tengja það við minn veruleika, líkt og ég hef rætt hér á undan. Í öðru lagi 

skipti mig miklu máli að óttast ekki útkomuna og vinna með þau mistök sem ég gerði. 

Ég þurfti að vega og meta alla kosti, taka skref til baka, breyta og bæta, þróa enn frekar 

og halda svo ótrauð áfram. En til þess að gera mér það kleift þurfti ég að vinna 

markvisst að tilteknum þáttum í einu. Framar í ritgerðinni hefur verið fjallað um 

markviss vinnubrögð en Fisher (2004, bls. 14) segir til að mynda að slík vinnubrögð séu 

nauðsynleg til að rækta megi skapandi eiginleika nemenda. Mér varð fljótt ljóst 

mikilvægi þess að vaða ekki úr einu í annað nema það væri algjörlega nauðsynlegt, en 

það hjálpaði mér við að gefa því viðfangsefni sem ég vann með hverju sinni allt það sem 

ég hafði fram að færa á þeim tímapunkti.  

Barátta mín gegn því að gera mistök og óttinn við útkomuna, ásamt því að sættast 

við að slíkt er órjúfanlegur hluti af skapandi ferli, færði mér þá hæfni að geta 

raunverulega vegið og metið það sem ég var að gera því þá átti ég auðveldara með að 

breyta um stefnu og fá nýjar hugmyndir. Ég þurfti að taka ákvörðun um ákveðnar 

hugmyndir og hvað ég skyldi leggja áherslu á. Þær ákvarðanir tengdust því sem mér 

fannst skipta mestu máli og tel ég það vera hluta af því að höfða til áhuga míns. Í 

mínum huga er vinnan að baki heimildarannsókninni ekki síður persónuleg prófraun í 
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því hvað felst í því að vera skapandi og vinna í anda hins skapandi ferlis við gerð 

verkefnis sem segja má að sé jafn bóklegt og hugsast getur. Ávinningurinn sem af 

verkefnagerðinni hlaust er sá persónulegi sigur að vinna þetta verkefni með skapandi 

viðhorfi frá upphafi til enda, sama hvert viðfangsefnið var. Upplifun mín er sú að með 

gerð þessa verkefnis hafi ég að mörgu leyti náð að tengja þau fræði sem ég hef kynnt 

mér til að færa rök fyrir máli mínu og skoðunum. Áhersla mín á eigin skapandi 

vinnubrögð og sigur á því sviði tel ég nú vera helsta rökstuðning þess að velja þetta 

viðfangsefni. Ég fór í gegnum gerð þessa verkefnis með skapandi hugsun að leiðarljósi 

og vonast til að geta miðlað minni reynslu til annarra svo þeir megi kynnast sjálfum sér 

og eigin getu í gegnum sköpun. 
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7 Lokaorð 

Bókagerð hefur löngum vakið athygli mína og áhuga og val á viðfangsefni var því ekki 

erfitt. Eftir gerð þessa verkefnis er ég enn sannfærðari en áður um að sköpun eigi heima 

alls staðar. Með öðrum orðum þá held ég því fram að allir geti verið skapandi og það 

eina sem þarf er skapandi afstaða. Sköpun snýst um viðhorf sem bæði kennarar og 

nemendur geta tileinkað sér með því að sleppa tökunum, taka áhættur og síðast en ekki 

síst bregða út af vananum. Sköpun getur verið liður í því að nemendur öðlist 

raunverulegan og persónulegan skilning á því sem fengist er við hverju sinni í öllu 

skólastarfi.  

Skapandi hæfileikar okkar eru ólíkir en allir eru þeir jafn verðmætir. Þegar fengist er 

við bókagerð fer það, líkt og þegar fengist er við hvaða önnur viðfangsefni sem er, eftir 

styrkleikum og veikleikum þess sem  býr bókina til í hverju mesta áskorunin er fólgin. 

Jákvætt hugarfar og viðurkenning á því að mistök eru líkleg til að leiða til framfara, 

getur hins vegar verið allt sem þarf til að yfirstíga þær margvíslegu hindranir sem á vegi 

okkar verða og þannig getur skapandi viðhof nýst á hinum fjölmörgu sviðum lífsins. Ég 

fór í gegnum gerð þessa verkefnis með skapandi hugsun að leiðarljósi og vonast til að 

geta deilt þeirri vinnu svo aðrir megi kynnast sjálfum sér og eigin getu í gegnum sköpun. 
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