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Útdráttur 

Á sjöunda áratug 20. aldar urðu miklar breytingar á aðferðafræði kennsluhátta í arkitektúr. 

Breytingar þessar voru viðbrögð við stöðnun í kennsluaðferðum og kölluðu aðgerðir 

nemenda á aukna róttækni. Þó virðist sem slík aðferðafræði hafi ekki skilað sér í gegnum 

tíðina og samkvæmt rannsóknum á borð við þá sem arkitektinn og prófessorinn Beatriz 

Colomina stendur fyrir er almennt skortur á róttækum kennslufræðum í dag. Þar sem 

heimurinn er í stöðugri þróun þá má velta því fyrir sér hvort það sé rétt að líta sífellt aftur í 

tímann í leit að „nýjum“ hugsunarhætti – en á sama tíma er fróðlegt að nýta þær sem glóð 

að eldi. Með rannsókn Colominu til hliðsjónar mun höfundur nýta þessa ritgerð til að 

kanna róttækar aðferðir nútímans með tilliti til breytts samfélags. Farið verður í hinar ýmsu 

nálganir kennsluaðferða í dag í þeim tilgangi að finna hvort róttækni sé almennt 

undirliggjandi og hverskonar róttækni sé viðeigandi í dag. Það er til dæmis gert með því að 

skoða dæmi um rannsóknarverkefni úr Stuttgart háskóla í Þýskalandi eða greina upplifun 

höfundar á kennsluaðferðum í skiptinámsskóla hans í Prag. Mun höfundur einnig rýna í 

skoðanir prófessora við skóla á borð við Architecture Association í Bretlandi og að lokum 

leiða lesendur í gegnum hugleiðingar tengdar nálgunum bæði fræðimanna og nemenda í 

dag. Þróun heims kallar á sífellt breytilega hegðun arkitektúrs í tenglum við virkni og 

nálgun í samræmi við breytilegt hegðunarmynstur samfélaga. Framkvæma þarf rannsóknir 

til þess að stöðug þróun geti átt sér stað í hinum staðlaða heimi arkitektúrs og nauðsynlegt 

er að sýna frumkvæði í slíkum rannsóknum. Í hinu vandmeðfarna ferli að móta 

arkitektanema er nauðsynlegt að horfa ekki einungis á þarfir fagsins þá og þegar heldur að 

huga einnig að þáttöku nemenda í mótun framtíðar. 
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Inngangur  

Heimurinn eins og maðurinn þekkir hann í dag er langt frá því að vera sá sami og hann var 

fyrir hundrað árum síðan. Hefur hann tekið svo ótrúlegum stakkaskiptum að stór hluti íbúa 

heims trúir ekki öðru en að æðri öfl hafi átt þátt í þessari sköpun sem heimurinn er. Síðustu 

100 ár hefur þróunin verið svo hröð að erfitt er að halda í við allar þær nýjungar sem líta 

dagsins ljós og getur það leitt til stöðnunar hjá þeim sem ekki ná að halda sér við.  

Stöðug þróun á öllum sviðum hvort sem litið er til samfélagslegra þátta, náttúru og 

tækni, svo fátt eitt sé nefnt, gerir það að verkum að stöðnun í hugsun sem ekki heldur í við 

sífelldar breytingar á þörfum mannsins getur reynst skaðleg fyrir samfélagið. Þá ekki síður 

í tengslum við arkitektúr sem snertir samfélagið á svo mikið dýpri hátt en einungis að 

skapa fyrir manneskjuna samastað. Arkitektúr myndar skjól, er áhrifavaldur á stöðugleika, 

andlega vellíðan jafnt og líkamlega svo það er óhætt að gera ráð fyrir að mikilvægi þess að 

hlustað sé á samtímann og breytta þörf hverju sinni sé óumdeilanlegt. Þá á orðatiltækið að 

erfitt þyki að kenna gömlum hundi að sitja eflaust við í fagi arkitektúrs, sem og öðrum 

fögum, þar sem rótgrónir einstaklingar sem hafa fylgt sömu aðferðafræði í gegnum tíðina 

eru yfirleitt þeir sem eiga erfiðast með að melta og meðtaka þróunina. Auðveldast er að 

kynna breytingar fyrir ómótuðum hug og má þá segja að kennslustofurnar séu best búnar til 

að takast á við að miðla breytingu og þróun í takt við það sem áður var. Til þess að stöðva 

stöðnun í fagi er nauðsynlegt að fara róttækar leiðir til að berjast gegn stöðnuninni með 

framsæknum hugsunarhætti, nýstárlegum miðlum og hreinu borði að vopni, að því gefnu 

að kennslufræðin staðni ekki líka.1 

 Samkvæmt Beatriz Colomina, prófessor og sagnfræðingi í byggingarlist við 

Princeton háskóla í Bandaríkjunum,2 hefur kennslufræði í arkitektúr staðnað.3 Í rannsókn 

sinni, Radical Pedagogies in Architectural Education, fer hún yfir róttækar aðgerðir sem 

áttu sér stað í arkitektaskólum á 7. áratugnum út um allan heim. Voru þessar aðgerðir til 

þess að sporna við stöðnun sem hafði átt sér stað eftir heimstyrjaldirnar tvær og telur hún 

                                                
1 Beatriz Colomina, Ester Choi, Ignacio Gonzalez Galan og Anna-Maria Meister, „Radical Pedagogies in 
Architectural Education,“ The Architectural Review, 28. september 2012, https://www.architectural-
review.com/today/radical-pedagogies-in-architectural-education/8636066.article 
2„Beatriz Colomina,“ The MIT Press, sótt 20. september 2016 https://mitpress.mit.edu/authors/beatriz-
colomina 
3 Beatriz Colomina, Ester Choi, Ignacio Gonzalez Galan og Anna-Maria Meister, „Radical Pedagogies in 
Architectural Education.“ 
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að stöðnun hafi tekið yfir í kennsluaðferðum nútímans og lýsir yfir áhyggjum sínum hún sé 

komin til að vera.4  

Höfundur hefur sjálfur reynslu af kennslu arkitektúrs í tveimur ólíkum skólum og fór 

því að velta fyrir sér hvort þetta gæti verið rétt? Það á eflaust við í mörgum skólum 

víðsvegar um heiminn og er þá hægt að spyrja sig að því hvers konar stöðnun þetta sé og 

hvernig eigi að takast á við hana? Að mati Colomina breyttu róttækar aðgerðir 

kennsluaðferðum á 7. áratugnum og telur hún að slíkar aðgerðir þurfi að innleiða í 

kennsluaðferðir nútímans. En hvers konar róttækni er viðeigandi í kennsluaðferðum 

arkitektanáms í dag? 

Í rannsókninni setur Colomina fram hugmynd um þennan skort á róttækum aðgerðum 

sem almennan vanda í kennslufræðum í arkitektúr og ber nútímann saman við fortíðina án 

þess þó að benda beint á lausn við vandanum. Í þessari ritgerð ætlar höfundur að skoða 

hinar ýmsu róttæku aðgerðir í kennslustofum nútímans í tengslum við sambönd kennara og 

nemenda, úrvinnslu verkefna, tilgang kennsluaðferða og einnig nýtingu verkfæra og miðla. 

Verður þetta skoðað með tilliti til breytts samfélags og einnig mun höfundur setja fram 

upplifun sína á því sem hann telur flokkast undir róttæka kennslufræði, með rannsókn 

Colominu til hliðsjónar. Verða hinar ýmsu tækniþróanir skoðaðar og rýnt í almenna 

kennslufræði og hún meðal annars borin saman við upplifun höfundar á kennsluaðferðum 

þess skóla er hann stundaði skiptinám við. Þá mun höfundur leiða lesendur í gegnum 

hugleiðingar um skoðanir hinna ýmsu fræðimanna jafnt sem og nálganir í verkefnum 

nemenda þegar við á og vonandi vekja lesendur til umhugsunar um hvort það sé þeirra 

upplifun að rétt sé farið með hið verðmæta nám arkitektsins eða hvort það sé að visna. 

 

                                                
4 Beatriz Colomina, Ester Choi, Ignacio Gonzalez Galan og Anna-Maria Meister, „Radical Pedagogies in 
Architectural Education.“ 
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1. Bylting sjöunda áratugarins og áhrif hennar á nútímann 

1.1 Stöðnun kennsluaðferða og róttækar aðgerðir 

Hugtakið um róttækni má skilgreina sem þann hlut, þá stefnu eða aðgerð er ferðast fjarri 

því sem hefðbundið þykir, það sem segir skilið við staðlaða venju og fagnar nýjungagirni 

og framsækni.5 Í gegnum tíðina hefur hugtakið verið notað yfir hinar ýmsu aðstæður í 

tengslum við trúarbrögð, stjórnmál og almenna hegðun - jafnvel notað til þess að lýsa 

stjórnleysu. Virðist sem í heimi arkitektúrs fljóti upp á yfirborðið sterkar og skiptar 

skoðanir þegar verkefni með róttækum hugsunarhætti líta dagsins ljós.  

Prófessorinn og arkitektinn Beatriz Colomina hefur staðið fyrir rannsókn sem 

gengur undir nafninu Radical Pedagogies í þó nokkurn tíma með hjálp doktorsnema við 

Princeton Háskóla í Bandaríkjunum. Í rannsókn sinni talar hún sem fyrr segir um hvernig 

skólakerfið í dag sé staðnað í samanburði við þær byltingar sem áttu sér stað í 

menntakerfinu á sjöunda áratug 20. aldar. Heldur hún því fram að þá hafi sameiginlegur 

skilningur myndast um að ný vinnubrögð í fagi arkitektúrs væri einungis hægt að innleiða 

ef gamlar hefðir yrðu gagnrýndar, afsannaðar eða jafnvel eyðilagðar.6 

  Á þessum tíma var mikið um samfélagslega róttækni gegn stofnunum, 

skrifstofuveldi og kapítalisma almennt og rataði róttæknin inn í kennsluaðferðir 

arkitektúrs.7 Fjöldaframleiðsla og tækniframfarir voru að breyta heiminum sem leiddi til 

þess að arkitektar neyddust til að skoða hinar ýmsu leiðir til að nálgast vinnubrögð með 

breyttu hugarfari. Telur Colomina að skilvirkasta lausnin til að nálgast breytt vinnubrögð 

er að innleiða þau strax í kennslustofur arkitektanema og eru niðurstöður slíkrar nálgunar á 

sjöunda áratugnum kveikjan að því sem hún flokkar sem róttækar kennsluaðferðir.8 

 Þessar róttæku aðferðir í kennslu stefndu að því að ögra vananum með því að setja 

úr skorðum stofnanirnar sem þær reiddu sig á og segir hún að í sumum tilfellum hafi 

tilraunirnar ekki einungis ögrað heldur eyðilagt þær stoðir sem stofnanirnar studdust við. 

Áhugavert dæmi um öfgakennda og róttæka aðgerð er þegar arkitektadeildin við Yale 

háskóla í Bandaríkjunum var brennd til kaldra kola og átti gjörningurinn að virka sem 

einskonar vitundarvakning frá nemendum til skólayfirvalda, að því er sagt. Greinilegt er að 

                                                
5 „Radical,“ Merriam-Webster, sótt 15. október 2016 af http://www.merriam-webster.com/dictionary/radical 
6 Beatriz Colomina, Ester Choi, Ignacio Gonzalez Galan og Anna-Maria Meister, „Radical Pedagogies in 
Architectural Education.“ 
7 Beatriz Colomina, Ester Choi, Ignacio Gonzalez Galan og Anna-Maria Meister, „Radical Pedagogies in 
Architectural Education.“ 
8 Beatriz Colomina, Ester Choi, Ignacio Gonzalez Galan og Anna-Maria Meister, „Radical Pedagogies in 
Architectural Education.“ 
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á þessum tíma þótti þeim er málið snerti vera kominn tími á nýjan raunveruleika í faginu 

og þykir Colominu sama staða vera uppi á borðinu í dag.9 

 

1.2 Rýnt í hugmyndafræði fortíðar  

 Á sjöunda áratugnum voru aðgerðir á borð við brunann við Yale háskóla ekki þær einu 

heldur spruttu upp á sjónarsviðið aðgerðarsinnar eins og neo-avant-garde hópurinn 

Archigram sem gaf út tímarit, teiknimyndaseríur, ljóð og róttækar yfirlýsingar til að koma 

skoðunum sínum og framtíðarsýnum á framfæri.10 Í tímaritunum komu fram ýmsar 

hugmyndir að borgum framtíðarinnar með nýja hegðun á sviði neysluhyggju innblásinni af 

aukinni tæknivæðingu. Þessar hugmyndir ber þó að skoða með gagnrýnni hugsun á þá 

braut sem samfélagið var á. Eitt af þeirra mörgu verkum ber nafnið Plug-In City og var sú 

borg samansett af færanlegum íbúðareiningum tengdum í svokallaðan „megastrúktúr.“  

Hægt var að bæta við og fjarlægja einingar eftir þörfum samfélagsins hverju sinni og átti 

þannig að gera einstaklingum auðveldara fyrir að njóta þess að búa í breyttu og 

neyslumiðuðu samfélagi.11 

 Þó svo að Colomina fullyrði að stöðnun ríki í skólakerfinu þýðir það þó ekki að 

arkitektanemendur kynnist ekki róttækum hugsuðum á borð við Archigram í dag. En á 

sama tíma virðist sem slíkar aðgerðir og róttæk verkefni séu í dag einungis hugsuð sem 

tilraunastarfsemi eða jafnvel einungis sem áhugavert verkefni í stað þess að þau séu nýtt 

sem tól til að ögra staðnaðri uppbyggingu arkitektanáms.12 Því má jafnvel færa rök fyrir 

því að verkefni af þessu tagi verði hálfgerð fjarvistarsönnun fyrir því að gera ekki 

raunverulegar og róttækar breytingar á uppbyggingu kennslunnar sjálfrar. Archigram sem á 

sínum tíma ögruðu módernískum hugsunarhætti, sem var alls ráðandi í arkitektúr 

eftirstríðsáranna og spornuðu gegn stöðnun fagsins eru í dag orðnir hluti af sögunni eða 

jafnvel nýttir sem innblástur fagurfræða eða ímyndaðra aðstæðna, þó hægt sé að spyrja 

hvort það sé rétt að nýta þeirra verk á slíkan hátt? 

 Annar róttækur hugsuður frá þessum tíma var arkitektinn Cedric Price sem lifði og 

starfaði meðal annars eftir mottóinu „process not product“ sem snýst um það að nýta 

verkferli sem vettvang til tilrauna og að ferill verkefna sé alveg jafn nauðsynlegur, ef ekki 
                                                
9 Beatriz Colomina, Ester Choi, Ignacio Gonzalez Galan og Anna-Maria Meister, „Radical Pedagogies in 
Architectural Education.“ 
10„1960s Utopian Groups,“ Spatial Agency, sótt 9. október 2016 af  
http://www.spatialagency.net/database/1960s.utopian.groups 
11 Cook, Peter, „Plug-In City Study,“ The Archigram Archival Project, sótt 15. október af 
http://archigram.westminster.ac.uk/project.php?id=56 
12 dpr-barcelona, „Alchemy of the Classroom,“ Volume, sótt 19. október 2016 af 
http://volumeproject.org/alchemy-of-the-classroom/ 
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nauðsynlegri, og lokaafurð. Eins og áðurnefndir meðlimir Archigram þá stóð Price sig að 

því að vera sífellt í mótspyrnu gegn módernískum leiðum fagsins og hvatti til þess að 

farnar væru óhefðbundnar leiðir í hönnun.13 Þá má segja að kenningar hans hafi verið jafn 

margar og þær eru áhugaverðar og meðal þeirra fyrr nefndu þá hafði Price sterka skoðun á 

því að ekki væri nauðsynlegt að stefna að því að verkið yrði framkvæmt eða byggt.14 Má 

segja það hljómi eins og þversögn að stunda arkitektúr án þess að ganga á eftir því að 

framkvæma eigi hönnunina. Þó er nauðsynlegt fyrir hvaða fag sem er að nálganir aðgerða 

séu ekki allar unnar frá sama sjónarmiðinu. Jafnvel myndi slík hugsun í námi hjálpa 

nemendum að hverfa frá stöðnuðum hugsunarhætti.  

 Tilgangur rannsóknar Colominu er að benda á verkefni eins og þessi sem spruttu 

upp á sjöunda áratugnum til þess að minna á hversu nauðsynlegt það er að leyfa róttækni 

og áhættur í kennslustofum til að berjast gegn stöðnun. Því ef ekkert verður gert geti 

stöðnunin leitt til visnunar arkitektanáms. Þá vill Colomina að ný kynslóð arkitektanema 

sýni frumkvæði og fari að vekja til lífs aðgerðir líkar þeim sem áttu sér stað þá eða í hennar 

orðum; „... [róttækar kennsluaðferðir] höfðu áhrif á stofnanirnar sem síðan gleyptu þær 

og liggja þær nú óhreyfðar innan námsgreinarinnar og bíða þess að vera endurvaktar af 

nýrri kynslóð...“15 En hvernig er best að koma að slíkum aðgerðum með tilliti til aðstæðna 

í dag? 

 

2. Almennar vangaveltur um kennsluhætti í dag 
Í kennslustofum um allan heim sitja arkitektanemar tilbúnir til þess að soga í sig þá visku 

sem kennarinn gefur frá sér. Nemendur fá að horfa inn í heim þekktra arkitekta úr faginu 

og læra nöfn á borð við Le Corbusier, Frank Lloyd Wright og jafnvel Guðjón Samúelsson 

ef stundað er nám á Íslandi - stefnumótandi arkitektar sem lögðu línurnar þegar kom að 

byggingarlist fyrir næstum heilli öld. Þeir læra að teikna eftir hefðbundum teiknisið 

arkitekta sem hefur verið sá sami um árabil. Reglugerðir, formfræði og framkvæmd er stór 

partur af náminu á meðan fræði um atferli manneskjunnar líkt og félagsfræði, sálfræði og 

heimspeki spila talsvert minna hlutverk, en vægi þess mætti gjarnan aukast. 

                                                
13 Jacobo García-Germán, „Cedric Price: The Architectural Association and Others“Radical Pedagogies, 
http://radical-pedagogies.com/search-cases/e18-architectural-association/:.. 
14 Cahal Milmo, „Cedric Price: The most influential architect you’ve never heard of, “ Independent, 10. 
nóvember 2014, http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/architecture/cedric-price-the-most-
influential-architect-youve-never-heard-of-9852200.html. 
15 „... [radical experiments] affected the institutions that swallowed them up and they lie within the 
discipline, waiting to be reawakened by another generation...“Beatriz Colomina, Ester Choi, Ignacio 
Gonzalez Galan og Anna-Maria Meister, „Radical Pedagogies in Architectural Education.“ 
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Þar sem heimurinn þróast hratt og samfélagið breytist í takt við það þá er sjálfsagt 

að kennslan geri slíkt hið sama. Miklar breytingar hafa verið í kringum tækniþróun 

heimsins og er tæknivæðing í arkitektúr að verða sífellt meira áberandi, þá sérstaklega í 

skólunum. Þá eru hin ýmsu tæki nýtt sem verkfæri í bæði hönnunarferli og framkvæmd – 

verkfæri sem áður fyrr voru hin ýmsu skriffæri og reglustikur eru í dag orðin að tölvum, 

vélmennum og þrívíddarprenturum.16 Til marks um hversu langt tæknin er komin þá er í 

dag hægt að skapa heilu byggingarnar með heljarinnar stórum þrívíddaprenturum og varð 

fyrsta prentaða byggingin reist í Kína árið 2015.17 

 Á sama tíma er samfélagið að þróast og maðurinn að verða sífellt meðvitaðri um 

hin ýmsu vandamál líkt og hlýnun jarðar og stöðuga einangrun einstaklinga vegna 

tækninnar og samfélagsmiðla. Svo eru það vandamálin sem endurtaka sig líkt og 

flóttamannavandamál heimsins sem og húsnæðisvandi – vandamál sem hefur verið tekist á 

við áður til dæmis eftir seinni heimstyrjöldina. 

 Þessi vandamál eru að skjóta upp kollinum sífellt oftar í verkefnum 

arkitektanemenda út um heiminn. Ef maður skoðar vefsíður á borð við Archdaily.com þá 

eru bæði greinar og verkefni sem snúa að flóttamannavandanum, sjálfbærni samfélaga sem 

tekst á við hlýnun jarðar, lítil heimili sem takast á við húsnæðisvandann sem og félagslega 

búsetu sem leiðir saman manneskjur í þeim tilgangi að koma í veg fyrir einangrun. 

Spurningin er hins vegar hvort þessi verkefni takast á við vandann í raun eða eru þau 

einungis tískubylgja sem gripin er á lofti þegar á við og yfirfærð á teikniborð nemenda? 

Þegar nemendur fá verkefni sem snýst um að skapa skjól fyrir hælisleitendur og 

flóttamenn, er þá ekki farsælla að fara alla leið og vinna verkefnið með það í huga að það 

þurfi að leysa á ódýran og fljótlegan hátt, í stað þess að hönnuð sé ný steypubygging frá 

grunni sem tímabundið húsnæði fyrir flóttamenn? Sem dæmi um þetta er verkefni frá 

A&M skólanum í Texas. Hönnun þeirra var raunhæf lausn í tengslum við gríðarlegan 

fjölda flóttamanna sem leitar skjóls utan heimalanda sinna í dag og stýrðu þau hjá því að 

hanna einungis á forsendum fagurfræði. Í verkefninu nýttu þau endurvinnanleg efni sem 

hægt var að nálgast á hverjum stað fyrir sig eins og jarðveg og annað úr náttúrunni í stað 

þess að fara dýrar og flóknar leiðir.18 Var það hluti af vandanum að nýta þessi efni og á 

                                                
16 Amy Frearson, „Robotic construction and 3D printing are the future,“ Dezeen, 23. október 2015, 
http://www.dezeen.com/2015/10/23/robotic-construction-3d-printing-future-wolf-d-prix-interview/ 
17 „30 Biggest 3D Printers In The World,“ All3dp, 19. október 2016, https://all3dp.com/biggest-3d-printers-
world/ 
18 Peter Lang, „Grad students develop low-cost housing solutions for refugees,“ archone, 
https://one.arch.tamu.edu/news/2012/12/12/refugee-camp-solutions/ 
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sama tíma finna gæði í rýmunum og umhverfinu í kring og með því skapa raunhæfar og 

mannúðlegar aðstæður fyrir fólkið sem þarf á þessum lausnum að halda. Með öðrum 

orðum þá var tekið tillit til aðstæðna og raunverulegra vandamála í kringum flóttamenn í 

stað þess að hanna fagurfræðilega samþykkta byggingu með óraunhæfum lúxus og nota 

vandamálið sem yfirskrift án þess að kafa í það dýpra.   

Þegar ný vandamál skjóta upp kollinum verða þó gömul óleyst vandamál hluti af 

gærdeginum. Heimurinn er á svo hraðri siglingu að til að fylgjast með og halda í við 

samkeppni innan fagsins þá þýðir ekki annað en að sleppa takinu af því sem verið er að 

leysa og hoppa um borð í næstu lest þó leiðarenda hafi ekki verið náð. Er þessi hræðsla við 

stöðnun, að missa af lestinni, ekki möguleg orsök vandans? Ef það er verið að eltast við og 

endurtaka gamlar aðgerðir gegn stöðnun eins og aðgerðir á borð við þær sem áttu sér stað á 

sjöunda áratugnum er þá ekki verið að stuðla að stöðnun þar sem nýjar lausnir með tilliti til 

samtímans fá ekki að líta dagsins ljós? Eða í orðum Beatriz Colominu: 

Kennsluaðferðir í arkitektúr hafa staðnað. Skólar snúa sömu hjólunum dag eftir dag 
og láta sem eitthvað sé á seyði en lítið gerist. Nemendur bíða eftir 
aðgerðastefnulegum afskiptum í hraðri þróun heimsins, en útskrifast áður en 
nokkuð gerist. Sú staðreynd að þeir bíði eftir leiðbeiningum er hluti af 
vandamálinu.19 

Þegar nemendur eru hættir að sýna frumkvæði í námi og þeir mataðir á því hvernig 

hlutirnir eiga að vera og ekki hvattir til þess að þróa sína eigin rökhugsun, þá skapast vandi 

fyrir skólakerfið og fagið í heild sinni. Það er á ábyrgð skólayfirvalda að sjá til þess að 

sífellt sé verið að betrumbæta, breyta og aðlaga námið með sveigjanleika til frumkvæðis. 

Til þess að námið sjálft verði ekki enn ein verksmiðjan í kapítalísku veldi og nemendur 

ekki meðhöndlaðir eins og vara sem þarf að koma á markað. En eru skólar nútímans að 

stuðla að slíkri stöðnun? Ættu þeir ekki að kenna nemendum frumkvæði og róttæka hugsun 

í stað þess að ýta nemendum í sama farið?   

 
3. Róttækni í skólum samtímans 
3.1. Róttæk vinnubrögð 

Sumir eru á þeirri skoðun að stöðnun eigi sér stað í dag og hafi verið undirliggjandi í þó 

nokkurn tíma er róttækni í sjálfu sér ekki fjarverandi í kennslufræðum í arkitektúr. Þekktir 

                                                
19 Architectural pedagogy has become stale. School spins old wheels as if something is happening but so little 
is going on. Students wait for a sense of activist engagement with a rapidly evolving world but graduate 
before it happens. The fact that they wait for instruction is already the problem. Beatriz Colomina, Ester 
Choi, Ignacio Gonzalez Galan og Anna-Maria Meister, „Radical Pedagogies in Architectural Education.“ 
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skólar á borð við The Bartlett í Bretlandi20 og Architectural Association, eða AA, sem 

einnig er í Bretlandi bjóða upp á djarfar og róttækar leiðir í kennsluháttum.21 En þegar farið 

er út í skóla á borð við AA má segja að hann sé mikið meira en skóli. Skólinn er sá staður 

sem leiðir saman hina ýmsu anga alþjóðlegs arkitektúrs22 og sem dæmi um það ferðast viss 

deild skólans um allan heim, flytur gestafyrirlestra og stýrir vinnustofum til þess að styrkja 

alþjóðleg sambönd sem og miðla kunnáttu.23 Með slíkum vinnubrögðum er verið að opna 

hugann fyrir ólíkum menningarheimum og þannig skiptast á aðferðum, vinnubrögðum og 

skoðunum. Hefur skólinn útskrifað marga af þekktustu arkitektum heims á sinni tíð. Þá má 

geta þess að forsprakki Archigram, Sir Peter Cook, er útskrifaður frá AA líkt og arkitektinn 

Cedric Price, sem fór að kenna við skólann strax að lokinni útskrift.24  Þá telur 

forstöðumaður AA, Brett Steele, að hinir hefðbundnu skólar arkitektúrs í dag hafi gefið 

undan afli vanans og standi þar með í stað eða eins og hann orðar það í bókinni Educating 

Architects 25  

Skólar eru hættir að helga sig... opinni tilraunastarfsemi með andstæðum, 
hlutdrægum eða hliðstæðum raunveruleikum. Hættir að sjá mikilvægi þess að 
finna upp á ósviknum framsýnum verkefnum til að hægt sé að þróa nýja þekkingu 
á sviði arkitektúrs með sannfærandi lýsingum á hliðstæðum möguleikum 
framtíðar arkitektúrs.26 

Talar hann um að skólar eigi að hjálpa nemendum að mynda nýjar kenningar með því að 

skoða aðrar mögulegar leiðir en þær sem nú þegar hafa verið farnar. Að stuðlað sé að 

framsýnum vinnubrögðum sem hjálpa í þróun starfshátta bæði í skólum og faginu 

almennt.27  

Kenningar, fræði og aðferðir í arkitektúr eru svo sannarlega ekki fullmótaðar frekar 

en á öðrum fræðisviðum. Vandamál verða ekki leyst með því að horfa til fortíðar þar sem 

ýmsar lausnir geta leynst í framtíðinni og ómögulegt verður að nálgast þær ef frumkvæði, 

                                                
20 „What we stand for,“ The Bartlett, sótt 10. desember 2016 af https://www.bartlett.ucl.ac.uk/about-us/vision 
21 Matar, Zaynab „Most Prominent Schools of Architecture in the World,“ ARCH20, sótt 7. nóvember 2016 
af http://www.arch2o.com/most-prominent-schools-of-architecture-in-the-world/ 
22 Veng, Sopagna, „Architectural Association School of Architecture,“ Archinect, sótt 5. desember 2016 af 
http://archinect.com/architectural-association 
23 „Visiting School,“ Architectural Association School of Architecture, sótt 5. desember 2016 af 
https://www.aaschool.ac.uk/STUDY/VisitingProgramme.php 
24 „AA History,“ Architectural Association School of Architecture, 
http://www.aaschool.ac.uk/AASCHOOL/LIBRARY/aahistory.php, sótt 5. des. 2016 
25 Brett Steele, „Architectural anti-realism: The AA School in 2013,“ í Educating Architects: How 
Tomorrow’s Practitioners Will Learn Today, Neil Spiller og Nic Clear ritstýrðu, 50-59, Thames & Hudson, 
2014, bls 50 
26 They [skólar] no longer devote themselves to speculative realism, to an open-ended experimentation with 
‘anti’, ‘partial’ or ‘alternative’ realities, to the urgent invention of those kinds of genuinely visionary projects 
able to invent new kinds of architectural knowledge through a compelling description of alternative, possible, 
architectural futures. Brett Steele, „Architectural anti-realism: The AA School in 2013,“ bls 50 
27 Brett Steele, „Architectural anti-realism: The AA School in 2013,“ bls 50 
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gagnrýni og tilraunastarfsemi hætta að eiga sér stað. Ef skólar hætta slíkum vinnubrögðum 

í kennsluaðferðum sínum staðnar kennslan sem að lokum leiðir til visnunar. Er það fremur 

hættuleg þróun fyrir framtíð arkitektúrs þar sem, eins og fram hefur komið, fagið þarf að 

geta aðlagað sig að breytingum heimsins ásamt því að skapa mismunandi möguleika til 

þess að hægt sé að finna hvað á best við.  

En til eru skólar sem reyna að takast á við að þróa með nemendum frumkvæði og 

róttæk vinnubrögð. Þessir skólar eru margir þekktir á heimsmælikvarða líkt og Bartlett og 

AA,en eru þeir nokkuð þeir einu? Líkur eru á að fleiri skólar stuðli að þeim hugsunarhætti 

sem Brett Steele tekur fram að sé skortur á, en þar sem þá vantar alþjóðlega þekkingu þá 

teljast þeir ekki með í mótun framtíðarinnar? Höfundur hefur reynslu af einum lítt þekktari 

skóla sem bauð upp á svokallaðar framsæknar leiðir í kennsluháttum. Var nálgun þess 

skóla, sem hann sótti nám við í eina önn, svo gjörólík öllu sem hann hafði áður kynnst og 

mun næsti hluti fara yfir upplifun höfundar á þeim áherslum sem sá skóli lagði á menntun 

nemenda sinna. Hvernig sú kennsla fór fram með tilliti til skoðana og kenninga um 

aðferðafræði áðurnefndra fræðimanna og velt fyrir sér hvort róttækar aðgerðir  voru 

raunverulega til staðar? 

 

3.2. UMPRUM 
Í febrúar 2016 fór höfundur í skiptinám við listaháskóla staðsettann í hjarta Prag í 

Tékklandi. Þó að skólinn sé almennt lítið þekktur fyrir utan landsteinana þá virtist sem 

hver einasti einstaklingur sem forvitnaðist um ferðir höfundar í Tékklandi hafi þekkt til 

listaháskólans sem á tékknesku ber nafnið Vysoká škola uměleckoprůmyslová, kallaður 

UMPRUM. Aldrei höfðu áður verið skipti á arkitektanemendum á milli Listaháskóla 

Íslands og UMPRUM og var það undir höfundi komið að rannsaka þær námsleiðir sem í 

boði voru. Á heimasíðu skólans má finna fjórar námsleiðir í boði á sviði arkitektúrs en 

strax og höfundur kynnti sér leiðirnar var það Architektura III eða A3 sem varð fyrir 

valinu. Voru það þessi orð í lýsingu A3 sem sannfærðu höfund um að velja þá leið; 

Þörfin á breytingum stangast á við stöðugan efa og óöryggi jafnt sem og 
námgreinina sjálfa og hið akademíska umhverfi hennar. Markmið 
námsleiðarinnar eru stöðugar rannsóknir á nýjum aðferðum í hönnun og stefnu 
arkitektúrs... og endurskoðun á hugsunarhætti arkitektúrs við nýtt upphaf.28 

                                                
28 The need for change collides with repeatedly posed permanent doubts and insecurities as well as the 
discipline of architecture and it[‘]s academic environment. The utter goal of the atelier is a permanent testing 
of new 
methods of designing and of architectural strategies...and review of architectural thinking in new beginnings. 
„Architecture III,“ UMPRUM, sótt 5. des. 2016 af https://www.umprum.cz/web/en/architecture/architecture-
iii 
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Aðferðin við að skoða nýjar leiðir í hönnun arkitektúrs heillaði og bauðst hér tækifæri til 

að fá að upplifa ólíkar kennsluaðferðir en þær sem höfundur hafði hlotið áður fyrr. Þó svo 

höfundur hafði litla sem enga vitneskju um hvers konar aðferðir þetta væru þá sá hann að 

hér var tækifæri til að kanna nýjar leiðir sem myndu hjálpa við að víkka sjóndeildahringinn 

svo um munar.   

Yfirskrift námsleiðarinnar var tilraunastarfsemi í arkitektúr (e. experimental 

architecture), aðferð sem reynir á hugmyndafræði og takmarkanir í arkitektúr og tileinkar 

sér tilraunastarfsemi bæði í formfræði, tækni, aðferðafræði og samfélagslegu samhengi.29 

Ekki var gerð krafa til þess að farið væri eftir hefðbundnum aðferðum í sköpunarferli eða 

niðurstöðum og var teiknistaðallinn í raun einu tengslin við hið hefðbundna. Þá voru 

nemendur hvattir til þess að kanna nýjar víddir í vinnubrögðum. Jákvæð niðurstaða, sem 

þýðir að tilraunin virkaði, var ekki nauðsynleg heldur var það rannsóknarferlið og viljinn 

til þess að ganga alla leið. Áhersla var lögð á frumkvæði, að prófreyna hugsunarhátt og 

sköpunargleði sem nemendur þróuðu með sér, þó svo að jákvæðri niðurstöðu hafi að 

sjálfsögðu verið fagnað.  

Á einni önn, sem var sá tími sem höfundur stundaði skiptinámið, voru tekin fyrir 

tvö ólík verkefni. Fyrra verkefnið var rannsóknarverkefni sem var hluti af doktorsnámi 

aðstoðarkennara námsleiðarinnar. Hann átti að hanna skála (e. pavilion) og hluti 

verkefnsins var að leiðbeina nemendum í gegnum rannsóknina sem leiddi seinna meir að 

hönnuninni hans. Var það undir nemendum komið að finna upp á nýjum efnasamstæðum 

til að byggja úr. Samsetningar á borð við nælonefni stíft með vaxi og kókoshnetutrefjar 

bundnar saman með trékvoðu litu dagsins ljós. Voru allar prufur skrásettar og þegar komið 

var að því að reyna við raunskala hrundi verk höfundar og var niðurstaða verkefnisins 

neikvæð. Eins og kom fram áður voru kröfur til jákvæðra niðurstaða litlar sem engar 

heldur var það ferlið sjálft og frumkvæði sem skipti lykilmáli. 

Seinna verkefnið fór fram í Ísrael og þar var verið að rannsaka hvernig hægt væri 

að betrumbæta lífsgæði í litlum bæ á dreifbýlu svæði í Negev eyðimörkinni. Vegna 

síhækkandi hitastigs heimsins þá var orðið óbærilegt fyrir íbúa eyðimerkurinnar að njóta 

dagsins á venjulegan máta og áttu nemendur að finna lausn við þeim vanda. Notast var við 

forrit þar sem hermt var eftir öllum eiginleikum eðlisfræðinnar eins og vindáttum, 

þyngdarafli, rigningu og sólargeislum og með náttúruna að vopni áttu nemendur að skapa 

                                                
29 „Experimental architecture,“ Encyclopedia, sótt 19. október 2016 af 
http://www.encyclopedia.com/education/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/experimental-
architecture 
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bæði skugga og leiðir fyrir vindinn til að leika um svæðið. Eitt hópverkefnið snerist um að 

skapa misháa hóla úr sandi af svæðinu á meðan aðrir grófu sig niður í jörðu. Aftur voru 

nokkur verkefnanna sem ekki stóðust öfl náttúruhermisins en líkt og með hitt verkefnið þá 

var það ekki einungis jákvæð niðurstaða sem skipti máli heldur ferlið sjálft og frumkvæði í 

hugmyndavinnu. 

Ekki voru verkefnin einungis óhefðbundin því sem höfundur hafði áður kynnst 

heldur voru kennsluaðferðirnar það líka. Var A3 sem og aðrar námsleiðir í skólanum með 

tvo kennara í hverju stúdíói – einn prófessor og einn aðstoðarkennara. Prófessorarnir voru 

reynsluboltar úr faginu á meðan aðstoðarkennar þeirra voru talsvert yngri og margir að 

kenna sem hluti af doktorsgráðu sinni. Þá voru 33 ár á milli kennaranna í A3. Aldursmunur 

sem slíkur getur boðið upp á ólík sjónarhorn og mismunandi áherslur í kennslu og var það 

svo sannarlega raunin í þessu stúdíói.  

Þó svo að prófessorinn ráði ríkjum í stúdíóinu þá var það aðstoðarkennarinn sem 

var með umsjón yfir verkefnum. Í byrjun nýrra verkefna var nemendum hent út í djúpu 

laugina og látið var reyna á frumkvæði og sjálfstæða hugsun í þróun hugmyndar. Reyndu 

báðir kennarar að stýra nemendum frá því sem hefði áður verið rannsakað og ýttu þeim í 

áttina að nýrri hugsun - en á sama tíma gáfu þeir ekki of mikið af sér til að taka ekki frá 

nemendum frumkvæðið. Einnig hvöttu þeir nemendur til þess að skoða óhefðbundnar leiðir 

eins og til dæmis þegar nemendum datt í hug að byggja úr kókostrefjum. Var mikið frelsi 

til þess að ganga alla leið með það er þeim þótti áhugavert og þó var ekki tekið fram fyrir 

hendur nemenda ef kennarinn var efins með hugmyndina. Þá var það undir nemendum 

komið að sýna fram á margvíslegar aðferðir í ferlinu og sýna hvernig rannsókninni var 

fylgt í gegn. Má flokka aðferðir sem slíkar undir hatt róttæku kennslufræðanna þar sem 

eins og kom fram áður var verið að stuðla að frumkvæði nemenda og óhefðbundnum 

leiðum tekið með opnum hug sem er einmitt það sem Colominu finnst almennt vera lítið af 

í námi arkitektanema.30 Jafnvel má segja að þessi aðferðafræði dragi í efa áður nefnda 

staðhæfingu Brett Steele, forstöðumanns AA, um að skólar séu hættir að reyna að finna 

upp á nýrri þekkingu í arkitektúr og séu hættir að framkvæma opnar rannsóknir. 

Þess má geta að þó svo að prófessorinn og aðstoðarkennarinn hafi báðir unnið með 

óhefðbundnar aðferðir þá hafi þeir alls ekki verið sammála í einu og öllu og voru með 

ólíkar áherslur til að stuðla að niðurstöðu jafnt sem og rannsókninni sjálfri. Áherslur 

varðandi rannsókn voru ágætlega svipaðar en þó ekki eins. Vildi aðstoðarkennarinn að 

                                                
30 Beatriz Colomina, Ester Choi, Ignacio Gonzalez Galan og Anna-Maria Meister, „Radical Pedagogies in 
Architectural Education.“ 
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nemendur gerðu prufur jafn margar og ólíkar sem myndu þá leiða til þess að nemendur 

hefðu úr fleiru að velja þegar kom að því að kafa dýpra í rannsóknina. Var prófessorinn 

frekar á þeirri skoðun að strax yrði kafað dýpra í þá prufu sem honum líkaði við án þess að 

rannsaka það frekar. Báðir voru þó á þeirri skoðun að niðurstöður þyrftu ekki að skila 

jákvæðri niðurstöðu og væru því opnar rannsóknir. Aftur á móti voru þeir ágætlega 

ósammála þegar kom að því að greina jákvæðu niðurstöðurnar. Þá var prófessorinn stöðugt 

að leita eftir arkitektónísku gildi, að niðurstaðan hafi skýran „strúktúr“ og fylgi reglum 

arkitektúrs. Aðstoðarkennarinn hinsvegar gagnrýndi eftir gæðum rannsóknarinnar sjálfrar 

og skipti sér lítið af fagur- eða formfræðilegu gildi niðurstöðunnar. Gagnrýndu þeir þó 

báðir skort á frumkvæði í vinnubrögðum og voru ósáttir ef niðurstaðan svipaði til þekktra 

verka og áður framkvæmdra rannsókna. Velta má fyrir sér hvort það sé rétt að gagnrýna 

fagurfræðilega niðurstöðu rannsóknar þegar verið er að taka áhættur í ferli til þess að fara 

út fyrir kassann og framkvæma það sem Brett Steele kallar eftir. Að framkvæma opnar 

rannsóknir til þess að komast að nýjum möguleikum í arkitektúr með því að fylgja ekki 

eftir þeim reglum sem stjórna kennsluaðferðum í dag.31 

Sjálfur átti höfundur erfitt með þessar áherslur í fyrstu þar sem þær námsleiðir sem 

hann hefur stundað í gegnum tíðina kröfðust ætíð niðurstaðna og var höfundur vanur því að 

nemendum væri stýrt frá því að skapa afurð sem virkar ekki. Það var því með hjálp 

kennara og samnemenda sem höfundi tókst að yfirstíga þennan þröskuld, sýna frumkvæði 

og stíga út fyrir þægindi þess þekkta og gat fylgt hvatningarorðum framsækna arkitektsins 

Cedric Price; „process, not product.“32 

Þessi orð má tengja við þá róttækni sem höfundi þykir vanta í áherslur 

kennslufræða í arkitektúrs hér heima. Þá er það hans reynsla að þegar verið er að vinna í 

ferli þá er yfirleitt verið að horfa strax til endaloka og spyrja að gullnu spurningunum: 

hvað, hvers vegna og hvernig? Þá þykir höfundi hvers vegna og hvernig vera spurningar 

sem eiga vel við en í löngum ferli hönnunar má spyrja sig hvort svarið við hvað sé 

nauðsynlegt þegar verið er að rannsaka hinar óteljandi leiðir sem hægt er að fara og ögra 

hinu hefðbundna. Í ferli er gott að velta fyrir sér hvers vegna maður sé að standa í 

rannsókninni og hvernig maður ætlar að miðla henni en hvað rannsóknin sé er ekki 

endilega rétt að svara strax í byrjun. Til að rannsókn sé skýr er nauðsynlegt að geta sýnt 

fram á ferlið með einhverjum hætti og gera þeim verkfærum skil sem nýtt eru til þess að fá 

                                                
31 Brett Steele, „Architectural anti-realism: The AA School in 2013,“ bls 50 
32 Jacobo García-Germán, „Cedric Price: The Architectural Assosiation and Others.“ 
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niðurstöður í rannsókninni. En hvers konar verkfæri eru það og hvernig er hægt nýta þau til 

þess að miðla ferli jafnt sem niðurstöðum? 

 

3.3. Róttækir miðlar og verkfæri 

Þegar fjallað er um ferli og niðurstöður þá fylgja þeim yfirleitt samspil eins konar miðla og 

verkfæra sem nýtt eru til þess að framkvæma verkið og sýna niðurstöður. Klassískir miðlar 

á borð við módel og teikningar eru enn á sínum stað en þó er tæknin farin að segja til sín í 

þeim sem og verkfærunum sem notuð eru til þess að skapa niðurstöðurnar. Það eru ekki 

nýjar fréttir að verið er að notast við hinar ýmsu vélar eins og leiserskera eða 

þrívíddaprentara til þess að hjálpa við framkvæmdir á módelverkstæðum eða tölvur til þess 

að teikna þrívíddarmódel - en aftur á móti er nálgunin sífellt að þróast og er nýting 

verkfæranna til þess að miðla verkefnunum farin að ganga sífellt lengra inn í heim 

tækninnar. Eru margir skólar meðal annars farnir að styðjast við hjálp vélmenna í bæði 

framkvæmd og rannsókn, og þau notuð í uppsetningu og miðlun verkefna.  

Einn af þessum skólum er Stuttgart háskólinn í Þýskalandi sem er með heila deild 

sem sérhæfir sig í rannsóknum með hjálp tækni.33 Frá árinu 2010 hefur verið settur upp 

rannsóknar skáli (e. research pavilion) þar sem nemendur rannsaka uppbyggingu lifandi 

vera á borð við kóral eða vatnaköngulóa og færa mismunandi eiginleika veranna yfir á 

arkitektónískt form.34 Sú aðgerð að taka líffræðilegar uppbyggingar sem slíkar og færa þær 

yfir á formrænt tungumál arkitektúrs, með hjálp þróaðra verkfæra á borð við vélmenni, 

þykir höfundi vera ein leið til þess að ganga alla leið í róttækum aðgerðum. Þarna rannsaka 

þau það sem náttúran hefur skapað og læra að nýta þær upplýsingar í þágu mannsins. Færa 

uppbyggingu lífveru sem þróast og aðlagast að aðstæðum yfir í uppbyggingu mannvirkis, 

sem með hjálp vélmenna og forritunar getur þróast og aðlagast að aðstæðum í sínu 

umhverfi. 

Annað verk frá sömu deild í þeim skóla snerist um að nýta vélmennin ekki einungis 

sem verkfæri heldur nýta þau sem miðil og gera þau að þátttakanda í uppsetningu 

sýningunnar. Var sú sýning sett upp nú í sumar á Victoria & Albert safninu í Lundúnum.35 

Á þessari námsleið Stuttgart háskóla eru nemendur að taka rannsókn, úrvinnslu og miðla 

                                                
33 „Integrative Technologies and Architectural Design“ Universität Stuttgart, sótt 1. desember 2016 af 
http://icd.uni-stuttgart.de/?p=6111 
34 „Announcements,“ Universität Stuttgart, sótt 26. nóvember 2016 af http://icd.uni-
stuttgart.de/?tag=researchpavilion2013-14 
35 Jessica Mairs, „Robotically fabricated carbon-fibre pavilion opens at the V&A,“ Dezeen, 18. maí 2016, 
https://www.dezeen.com/2016/05/18/robotically-fabricated-carbon-fibre-pavilion-opens-va-museum-london-
university-of-stuttgart-achim-menges/ 
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alla leið og eftir að hafa setið kynningu um verkefnið sem sett var upp árið 2014-15 þá 

kom fram að litlu hafði munað að niðurstaðan hefði ekki staðist og hefði hún þá endað sem 

neikvæð. Þarna er verið að taka áhættu í verkefnum eins og í skólanum í Prag þar sem lögð 

er áhersla á rannsóknina sjálfa og að skoða með opnum huga hvert hún leiðir og að henni 

sé alla leið.  

Þá er einnig verið að notast við vélarforritun til þess að skapa eins konar lifandi 

arkitektúr. Eins og Greg Lynn, einn af forsprökkum breytuhönnunar (e. parametric design) 

og prófessor í arkitektúr, talar um í kafla sínum Robotics in Architecture í bókinni 

Educating Architects þá þarf að hugsa til þess að arkitektúr sé breytilegur og geti aðlagað 

sig að hröðum breytingum samfélagsins36 og mögulega geti ein leið verið þessi lifandi 

arkitektúr. Hefur slík hönnun verið að aukast til muna með þessari nýju tækni á sviði 

breytuhönnunar. Snýst sú hönnun um að nýta breytujöfnur og stærðfræði til að framkvæma 

ákveðna hönnun en á sama tíma er hægt að skoða hina ýmsu mismunandi möguleika sem 

þessi ákveðna jafna býður uppá. Til þess að slík hönnun sé gerð möguleg er stuðst við 

tækni forritunar með hjálp hina ýmsu stoðforrita.37 En þó svo að ekki sé stuðst við slíka 

tækni, eða verið að vinna útfrá hugmyndafræði breytuhönnunar, þá er það gott hugarfar að 

skipuleggja og hanna með það í huga að ekki þurfi að endurgera hlutina frá grunni heldur 

að hægt sé að aðlaga þá að breyttum tímum.  

Fyrir ekki svo löngu hefur það líklegast hljómað eins og útópískur draumur að 

útveggir byggingar gætu hreyfst og breytt lögun sinni og staðsetningu í takt við hitastig og 

gang sólar. En í dag hafa Henning Larssen arkitektar hannað einmitt slíka framhlið á 

byggingu sinni fyrir Kolding háskólann í Danmörku.38 Eru þeir þó ekki þeir einu sem 

hannað hafa lifandi „fasöður“ en í dag virðist vera meira um slíka hönnun heldur en þá sem 

tekur fyrir sveigjanleika rýmisins sjálfs til að breytast eftir aðstæðum og eftirspurn. 39  

Þá er hægt að spyrja sig hvort slíka hugsun væri ekki gott að innleiða í hugsunarhátt 

arkitekta strax í kennslustofunum vegna sífelldra krafa til vistvænnar hugsunar í 

byggingariðnaði sem og stanslausri eftirspurn húsnæðis og bygginga almennt. Gæti þetta 

haft góð áhrif á vistvæni þar sem ef bygging er hönnuð til þess að geta þjónað bæði sem 

                                                
36 Greg Lynn, „Robotics in Architecture,“ Educating Architects: How Tomorrow’s Practitioners Will Learn 
Today, Neil Spiller og Nic Clear ritstýrðu, 248-254, Thames & Hudson, 2014, bls 248 
37 „What is Parametric Design,“ ParametricCamp, sótt 5. des 2016 af 
http://www.parametriccamp.com/en/what-is-parametric-design/ 
38 Alan G Brake, „Henning Larsen’s university building has a facade that moves in response to changing heat 
and light,“ Dezeen, 14. júlí 2015, https://www.dezeen.com/2015/07/14/henning-larsen-syddansk-universitet-
sdu-kolding-campus-building-denmark-green-standards-university/ 
39 Chang LU, „The Flexible Parkitecture,“ University of Hong Kong, 22. desember 2015, 
http://thesis.arch.hku.hk/2015/2015/12/22/3707/ 
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íbúðarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði eða almenn atvinnustarfsemi sem dæmi, þá hefur líftími 

og notagildi strax aukist til muna og má gefa sér að það hafi ágæt áhrif á vistspor 

byggingariðnaðarins. 

Ef skólar myndu leggja áherslur á slíkar úrvinnslur með hjálp opinna rannsókna þá 

þykir höfundi mikilvægt að nemendur séu ekki mataðir á því hvaða nálganir ættu best við 

hverju sinni heldur að þeim sé gefinn möguleiki að taka af skarið, sýna frumkvæði, og 

finna sína eigin lausn á miðlun eða framkvæmd. Ef fyrirmæli verkefna eru of ótvíræð þá 

skilur það eftir lítið svigrúm fyrir nemendann til þess að sjá fyrir sér hliðstæðan 

raunveruleika og feta óhefðbundnar leiðir til að stuðla að þróun fræðigreinarinnar jafnt sem 

og fagsins. Þeim sé ekki stýrt út úr náminu eftir sömu braut, í sömu skóm með sömu 

aðferðirnar í vasanum. 

 

4. Mótun framtíðar  
Námsferlinu má líkja við ferð í The London Eye, parísarhjóls Lundúnarborgar, þar sem í 

byrjun ferðarinnar grípur mann spennan. Augað fylgist með öllu sem gerist í umhverfinu 

og líkaminn meðtekur allar hreyfingar hjólsins. Þegar fer að líða á ferðina og hjólið varla 

hálfnað upp fer lofthræðslan að segja til sín, svipað og stressið. Lofthræðslan eykst þar til 

ferðin er um það bil hálfnuð. Þá fer hræðslan að venjast og brátt fer leiðinn að segja til sín. 

Sama umhverfið er hætt að vera eins spennandi og í byrjun þar sem ekkert hefur breyst og 

augað búið að meðtaka allt sem það getur úr þessu sama umhverfi sem gefur ekkert nýtt frá 

sér. Þá tekur við bið eftir endalokum ferðarinnar og þegar lofthræðslan er yfirstigin stefnir 

hugurinn einungis að því ljúka ferðinni af. Þegar ferðinni er lokið þá tekur við viss léttir að 

hafa komist lífs af, fengið að sjá brot af borginni frá öðru sjónarhorni en venjulega. Þá er 

komið að því að halda áfram ferð sinni um Lundúnarborg, en í þetta skiptið fótgangandi. 

Þessa myndlíkingu má færa yfir á tilvitnun Colominu þar sem hún talar um að hjólin snúist 

sama hringinn árum saman og lítið nýtt eigi sér stað.40   

Á hverju ári útskrifast nýr hópur af arkitektum sem allir hafa lært nægilega tækni til 

þess að ganga úr parísarhjólinu og inn á vinnumarkaðinn - en þeir voru ef til vill að 

einbeita sér of mikið að því að ljúka ferðinni þannig að þeir gleymdu að njóta þess að horfa 

á borgina öðrum augum en þeir munu gera restina af ferðinni, fótgangandi. Að mati 

höfundar er mikilvægt að nemendur nýti sér tækifærið á skólaferli sínum og sýni 

frumkvæði í úrlausnum verkefna og taki með því áhættu. Að þeir reyni að búa sér til 

                                                
40 Beatriz Colomina, Ester Choi, Ignacio Gonzalez Galan og Anna-Maria Meister, „Radical Pedagogies in 
Architectural Education.“ 
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veganesti í vinnubrögðum og framkvæmd fyrir framtíðina. Þegar farnar eru hefðbundnar 

leiðir út á vinnumarkaðinn þá fara verkefnin ekki að snúast um róttækar aðgerðir í 

úrlausnum á vandamálum eins og verkefnin sem nefnd voru hér áður frá háskólanum í 

Texas, með verkfærum á borð við þau við Stuttgart háskóla eða jafnvel opnum 

rannsóknum líkt og þær sem fóru fram í Prag, heldur fara þau að snúast að miklu leyti um 

að uppfylla kröfur verkkaupa, fagurfræðilegar aðferðir, að fara eftir byggingarreglugerð og 

fylgja deiliskipulagi. Ekki eru endilega allir sem vilja fara þessa hefðbundnu leið en ef 

nemendum er ekki kennt frumkvæði í hugsunarhætti strax í skólum má gefa sér að þegar út 

á vinnumarkað er komið eigi þeir erfiðara með að sýna frumkvæði í því að velja sér rétta 

leið í lífinu – að finna sér ólíkar aðferðir til að miðla, rannsaka og nýta sér námið.   

 Skólarnir eru að vissu leyti í því að undirbúa nemendur fyrir líf eftir nám en þegar 

námið er farið að virka sem eins konar útsýnispallur yfir raunheim arkitekta – útsýni úr The 

London Eye yfir Lundúnarborg – þá er hægt að spyrja sig hvort með því sé verið að stuðla 

að stöðnun. Að sjálfsögðu er það hluti af ábyrgð skólanna að sjá til þess að nemendur séu 

undirbúnir og þýðir það ekki að ef róttækni eða breyttir kennsluhættir komi við sögu séu 

nemendur sviknir um undirbúning framtíðarinnar. Samkvæmt Colominu virðist sem skólar 

séu yfirleitt mótfallnir innleiðslu nýrra kennsluhátta eins og hún segir í rannsókn sinni um 

kennsluaðferðir:   
Samkvæmt hefð, er kerfi arkitektanámsins okkar byggt á gildum þess sannaða, 
þess reynda, þess fyrirsjáanlega, þess rökrétta og þess staðfesta. Flestir 
arkitektaskólar... virðast frekar efins og veita oft því nýja, því óþekkta og því 
breytilega viðnám.41  

Ef allir skólar eru á þeirri skoðun að arkitektúr snúist einungis um það sem sannað er, hið 

útreiknanlega og rökrétta þá er það nánast ávísun á stöðnun sem getur valdið því að ekki 

næst að halda í við samfélagið. Gæti það leitt til þess að arkitektúr kenndur undir stöðnun 

verði samfélagslega úreltur og þá er hægt að spyrja sig hvers vegna er verið að kenna hann 

yfir höfuð þar sem hætta er á að fagið verði frekar hluti af vandamálinu en lausninni ef svo 

ber undir. 

  Flestir hafa að öllum líkindum komist í kynni við kennara sem draga mörk og taka 

fyrir það þegar farið er of langt út fyrir kassann, frá raunhæfninni, því sem er 

samfélagslega þekkt og fylgir reglugerð, og nemendum beint aftur inn í kassann og hann 

                                                
41 Traditionally, our architectural education system is structured upon the values of the proved, the tested, the 
predictable, the rational and the confirmed. Most schools of architecture... appear rather skeptical and very 
often resistant to the new, the unknown, the changing. Constantin Spiridonidis og Maria Voyatzaki, 
„Inngangur,“ í  Educating Architects towards Innovative Architecture, Constantin Spiridonidis og Maria 
Voyatzaki ritstýrðu, 15-18, 2010, bls. 15 
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settur á sinn stað á hjólinu. Er það skoðun höfundar að með slíkum vinnubrögðum er verið 

að beina nemendum frá því að sýna frumkvæði og skapandi hugsun og líklega verða þeir 

tregari til að láta á slík vinnubrögð reyna ef þeim er stöðugt stýrt aftur inn í kassann. Af 

hverju er ekki verið að nýta skólann sem vettvang til þess að gera tilraunir til að finna út úr 

því hvað virkar og hvað ekki? Ef allir nemendur eru einungis mótaðir eftir 

raunveruleikanum eins og hann er, ekki hvernig hann gæti orðið, hvernig á þá þróun að 

eiga sér stað? Í stað þess að vandamál séu nýtt sem yfirskrift í verkefnahönnun væri ekki 

skilvirkara að fara í dýpri úrvinnslu lausna af fullum krafti? Skiljanlega þurfa tækniatriði í 

námi að vera raunhæf – það er mikilvægur þáttur þess að vera arkitekt að skilja hvernig á 

að leysa tæknilega hluti líkt og einangrun eða vistvæni – en það sem er nú þegar þekkt má 

ekki koma í veg fyrir að finna upp á nýjum lausnum, miðlum, verkfærum og kenningum.  

Er það upplifun höfundar að stór hópur af þeim nemendum í arkitektúr sem hann 

hefur komist í kynni við virðast vera hræddir við að ganga alla leið í róttækni eða 

framsækinni hugsun þar sem hræðslan um að fá verkefnið ekki viðurkennt við skil, að 

komast ekki inn í hið fullkomna framhaldsnám eða jafnvel að fá ekki vinnu með slíkt 

verkefni í ferilmöppu, tekur völdin og þá sé best að halda sig við það sem maður þekkir. 

Nemendum ætti að vera gefið frelsi til þess að lenda á vegg eða jafnvel finna upp á nýrri 

lausn við vandamálum í arkitektúr og þykir höfundi slík vinnubrögð nauðsynleg í mótun 

hugsuða framtíðar.  
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Niðurlag 

Hugtakið um róttækni er mikilvægt að innleiða strax í mótun þeirra sem taka sín fyrstu 

skref í arkitektúr. Svarið um hverskonar róttækni er viðeigandi í dag er hins vegar erfitt að 

skilgreina. Róttækni er ekki einsleit og er hægt að segja hún þurfi sjálf að vera á ágætri 

hreyfingu og aðlaga sig að hverri kröfu fyrir sig. Með þeim verkefnum og kenningum sem 

koma fram í meginmáli ritgerðar telur höfundur sig hafa fundið dæmi um hverskonar 

róttækni sé ákjósanleg og jafnvel nauðsynleg sem leiðarljós í vinnubrögðum almennt. 

Lifandi hugsun, opnar rannsóknir, sveigjanleiki eða frumkvæði. Allar þessar 

aðferðir má flokka sem róttækar kennsluaðferðir og þykir höfundi nauðsynlegt að innleiða 

þær í kennsluaðferðir skóla til þess að stuðla að heilbrigðri mótun huga nemenda. Þó svo 

að heimildir séu fyrir því að nokkrir skólar á borð við AA og UMPRUM séu að styðjast 

við þessa aðferðafræði í kennslu sinni þá hefur Colomina rétt fyrir sér þar sem þeir eru of 

fáir. 

 Er það skoðun höfundar að prófessorar sem og yfirvöld skóla þurfa að varast það að 

stýra nemendum of mikið þannig að hugur nemenda verði ekki fyrir of miklum áhrifum frá 

skoðunum þeirra sem leggja fyrir verkefnin. Frekar ættu kennarar að nýta reynslu sína til 

að stýra þeim frá því sem áður hefur mistekist og hvetja eða jafnvel ögra þeim til þess að 

fara ótroðnar leiðir. Með öðrum orðum ætti ekki að leggja of augljósar línur í kynningu 

verkefna þar sem nemendur missa þá af tækifærinu til þess að kveikja á lausnunum sjálfir 

og með því skapast sveigjanleiki til frumkvæðis í því að ákveða stefnu verkefnisins. Munu 

slík vinnubrögð krefjast mikils af nemendum og reynast þeim erfiðari en ef nemendur eru 

mataðir, en á sama tíma fróðlegra og nytsamlegra fyrir nemendann, fagið sem og 

samfélagið. 

 Þá er það einnig sú krafa um full unna og jákvæða niðurstöðu sem nemendur 

hræðast að hafa ekki á reiðum höndum við lok stuttrar annar. En það væri bæði 

áhugaverðara fyrir kennarana, krefjandi og mótandi fyrir nemendur sem og almennt 

heilbrigt fyrir framtíðina ef ekki væri einblínt á niðurstöður. Nemendur myndu vinna að 

niðurstöðum í þá átt sem þeir telja viðeigandi og stæðu jafnvel í þeirri trú að gæti leyst 

eitthvað af fjölmörgum vandamálum nútímans, en hefðu ekki áhyggjur af því að 

niðurstaðan yrði jákvæð. Myndu þeir þá að öllum líkindum vinna heiðarlega úr 

rannsókninni í stað þess að taka flýtileið eða jafvel falsa niðurstöður. Þá er líklegt að þeir 

myndu njóta sköpunarinnar í meira mæli þar sem forvitnin, sköpunargleðin og 

þekkingarleitin ræki þá áfram. 
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 Sumum finnst eflaust erfitt að fá ekki skýra leiðsögn í gegnum verkefnið en það er 

mögulega vegna skorts á hvatningu til sjálfstæðrar hugsunar og mun það reynast 

einstaklingnum lærdómsríkt og mótandi. Verður hann þá óhræddari við að fara 

óhefðbundnar leiðir og með því að vera ekki fastur í sama fari gamalla kenninga og 

aðferða þá eru líkur á stöðnun töluvert minni. Horfast þarf í augu við þá staðreynd að það 

stuðli að stöðnuðum hugsunarhætti að endurtaka sömu fræði gamalla viskubrunna í faginu 

sem úreldist með hverju ári sem líður í nútíma sem tekur að vissu leyti hraðari breytingum 

en nokkurt annað tímaskeið mannskynssögunnar. Stöðug endurskoðun á aðgerðum og 

framkvæmdum þykir höfundi nauðsynleg fyrir bæði skóla jafnt sem fagið og er því gott að 

geta fræðst um aðgerðir eins og þær á sjöunda áratugnum. En þó ítrekar höfundur skoðun 

sína á því að ekki megi festast í því að gera eins og var gert heldur að lært sé af þeim 

aðgerðum og þær yfirfærðar á þau vandamál sem á að takast á við í nútímanum.  

 Orðið yfir róttækni á íslensku er lýsandi fyrir hvernig ætti að takast á við ástandið 

sem fjallað er um í ritgerðinni. Róttækni er að taka með rótum. Að klóra ekki í yfirborðið 

með því að snyrta greinar hér og þar heldur ráðast að rótum þess sem verið er að vinna að 

og fara í vegferð vinnslu þaðan. Kennslu má einnig að líkja við gróður. Hún hefur rætur að 

rekja langt aftur í tímann en ef jarðvegurinn visnar þarf að skipta honum út svo hún deyji 

ekki. Laufin falla af eitt af öðru og að lokum mun hún visna. Ef ekkert er gert við stöðnun 

kennsluaðferða eru líkur á því að slík séu örlög arkitektanámsins. Þegar aðferðirnar visna 

þá mun námið missa þokkann og eftirspurnin minnka. Til að stuðla ekki að glötun 

fræðinnar þá er nauðsynlegt að ráðist sé til róttækra aðgerða, sama í hvaða formi. Ekki má 

loka augunum við þróun heimsins og ef rétt er brugðist við þá verður kennslan þróunin og 

nemendur, þeir verða framtíðin. 
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