
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Skapandi námsumhverfi fyrir nemendur  

21. aldar 

Stærðfræði og myndmennt samþætt á yngsta stigi 

grunnskóla. 

 

Unnur Líf Ingadóttir Imsland 

 

 

 

 

 

 

Febrúar 2019 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs  

Deild faggreinakennslu 

 

 





 

Skapandi námsumhverfi fyrir nemendur 21. aldar  

Stærðfræði og myndmennt samþætt á yngsta stigi grunnskóla. 

Unnur Líf Ingadóttir Imsland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði 

Leiðbeinendur: Jónína Vala Kristinsdóttir og Hanna Ólafsdóttir 

 

 

Deild faggreinakennslu 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapandi námsumhverfi fyrir nemendur 21. aldar - Stærðfræði og 

myndmennt samþætt á yngsta stigi grunnskóla.  

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed.-prófs  

í grunnskólakennarafræði við deild faggreinakennslu,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© 2019, Unnur Líf Ingadóttir Imsland 

Lokaverkefni má ekki afrita né dreifa rafrænt nema með leyfi 

höfundar. 

 

Reykjavík, 2019 



 

 





 

3 

Formáli 

Lokaverkefni þetta er til M.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræði við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Þar hef ég undanfarin ár sérhæft mig sem myndmenntarkennari. Þetta 

verkefni kviknaði þegar ég var umsjónarkennari á yngsta stigi grunnskóla. Fjölbreyttur 

nemendahópur minn ýtti mér út í það að hugsa út fyrir kassann og út fyrir hinar 

hefðbundnu vinnubækur. Þetta verkefni er ætlað þeim kennurum sem vilja samþætta 

stærðfræði og myndmennt í kennslu sinni og vilja nálgast verkefni á skapandi hátt. Ég vil 

þakka leiðbeinanda mínum, Jónínu Völu Kristinsdóttur, fyrir gagnlegar ábendingar við 

heimildaval og stuðning. Einnig þakka ég Hönnu Ólafsdóttur.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni, eiginmanni mínum, Trausta Hjaltasyni, fyrir að styðja við 

bakið á mér og hvetja mig áfram á meðan ritgerðarskrifin stóðu yfir. Börnunum mínum, 

Bjarteyju Perlu og Glódísi Perlu sem hafa sýnt mikla þolinmæði við fjarveru móður sinnar 

og veita mér innblástur alla daga. Ég vil líka þakka frábæru samstarfsfólki sem er alltaf 

tilbúið að ræða hlutina og koma með góðar og gagnlegar ábendingar. 

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 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 7. janúar 2019 

 

Unnur líf Ingadóttir Imsland 
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Ágrip 

Markmið verkefnis er að gera grein fyrir mikilvægi þess að samþætta ólíkar námsgreinar 

og efla sköpun í skólastarfi. Verkefnið er sett fram sem fræðileg ritgerð og verkefnasafn 

sem inniheldur hugmyndir af verkefnum sem tengjast samþættingu stærðfræði og 

myndmenntar fyrir yngsta stig grunnskóla. Í fræðilega hluta verkefnis er fjallað um 

mikilvægi sköpunar í skólastarfi, hvað sköpun er og skilgreiningar á hugtakinu. Rætt er 

um hvers vegna sköpun er mikilvæg fyrir nemendur og hvernig hægt er að kenna á 

skapandi hátt. Einnig er farið yfir kennslufræðilegar áherslur í myndmennt auk þess sem 

fjallað er um einn grunnþátt myndmenntarkennslu, litafræði. Gerð er grein fyrir 

stærðfræðikennslu með áherslu á rúmfræði og hvernig hægt er að kenna hana með 

skapandi hætti. Til að styðja við verkefnasafnið er rætt um samþættingu námsgreina, 

kosti hennar og ávinning með áherslu á hvernig samþættingu stærðfræði og 

myndmenntar er háttað. Að lokum er kennsluefni lýst ásamt markmiðum þess og 

framkvæmd kennslunnar. Verkefnasafnið byggist á nokkrum hugmyndum sem gefa 

nemendum tækifæri til að sjá tengsl á milli myndmenntar og stærðfræði á skapandi hátt 

og styrkja þannig hæfni sína í báðum námsgreinum. Lögð er áhersla á rúmfræði og 

tengingu hennar við verk ólíkra listamanna. Verkefnasafnið inniheldur fjölbreytt verkefni 

og geta kennarar aðlagað þau að nemendahópi sínum. Höfundur vonast til þess að með 

notkun námsefnisins komist kennarar að því að samþætting námsgreina og áhersla á 

skapandi nám barna skiptir gríðarlega miklu máli fyrir komandi framtíð þeirra. Vonandi 

verður kennsluefnið hvatning og innblástur fyrir kennara til að þróa áframhaldandi 

kennsluefni sem byggir á samþættingu námsgreina og áherslu sköpunar.   
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Abstract  

Creative learning environment for students of the 21st century: 

Integrating mathematics and arts in elementary school. 

 

The goal with the study is to account for the importance of integrating different subjects 

and strengthen creativity in schools. The study is presented as a an acdemic essay and a 

sample of projects that contains proposals for assignments with the goal of integrating 

mathematics and visual arts in primary grades. In the academic part the imortance of 

creativity in schools is discussed, the concept creativity is defined and described. The 

significance of creativity  is reviewed and ways to teach creativity described. Didactical 

approach in visual arts is covered and a fundamental component of visual arts, 

chromatics, is under discussion. Ways to teach mathematics creatively with emphasis on 

geometry is discussed and the advantage of integrating matheamtics and visual arts 

accounted for. Finally the goals with the teaching material is described as well as 

proposals for teaching creatively.  The projects are based on a couple of ideas that give 

the students a chance to experience the connection between art and math in a creative 

manner and how to strengthen their skills in both subjects. Emphasis is put on geometry 

and its connection with the works of several different artists. The projects have several 

different applications that teachers can adapt to their class of students. The author hopes 

that the utilization of this teaching material will lead to teachers realizing that the 

combination of different subjects and the emphasis on creative education is extremely 

important for their future. Hopefully this teaching material will be an inspiration for 

teachers to continue to evolve teaching materials that are based on combining subjects 

with an emphasis on creativity.  
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1 Inngangur  

Hugmynd að viðfangsefni fyrir meistaraverkefni mitt kviknaði eftir að ég hafði verið að 

kenna stærðfræði sem umsjónarkennari á yngsta stigi grunnskóla. Nemendahópurinn var 

fjölbreyttur og þurfti ég að leita að hugmyndum út fyrir hefðbundnar skólabækur til að 

ná til breiðs nemendahóps. Það var gert með því að vekja áhuga nemenda á námsefninu 

á skapandi hátt. Sem umsjónarkennari kenndi ég allar námsgreinar og ein af þeim var 

stærðfræði. Ég hef aldrei verið mikill stærðfræðingur en þegar ég fór sjálf að kenna með 

þessum hætti kviknaði mikill áhugi. Ég komst að því að erfitt er að finna skapandi 

kennsluefni. Því ákvað ég að samþætta kjörsviðsgrein mína, myndmennt við stærðfræði 

til að koma til móts við kennara í sömu stöðu, styðja við skapandi kennslu og færa 

myndmennt inn í kennslustofu hjá umsjónarkennaranum. Það hefur ekki verið mikið 

skrifað um samþættingu á þessum tveimur greinum og tel ég mikilvægt á þessum tímum 

sem við lifum á að nemendur framtíðarinnar geti verið skapandi og „hugsað út fyrir 

kassann“. Tækniþróunin gerir nemendum sífellt auðveldara að nálgast upplýsingar fljótt 

og örugglega. Það er mikilvægt að geta nýtt sér þær til framþróunar í lífi og starfi.  

Í greinargerðinni er leitast við að svara eftirfarandi spurningu: „Hvernig er hægt að 

efla skapandi hugsun og vinnubrögð með samþættingu stærðfræði og myndmenntar í 

grunnskóla?”  Stuðst verður við tvær undirspurningar og eru þær eftirfarandi:  

Er skapandi hugsun mikilvæg fyrir framtíðina? Er mikilvægt að nota skapandi hugsun 

við nám í myndmennt og stærðfræði? 

Ég tel að hægt sé að framkvæma rannsóknina á grundvelli þeirra gagna sem fyrir 

liggja með því að vinna heimildavinnu og skoða fyrirliggjandi gögn. Ljóst er að töluvert 

efni er að finna hjá helstu fræðimönnum á sviði sköpunar. Einnig hafa verið gerðar 

rannsóknir og settar fram hugmyndir tengdar efninu í nokkrum lokaritgerðum á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Sjálf mun ég síðan styðjast við reynslu af þeim 

verkefnum sem ég hef unnið og lagt fyrir í þeim bekkjum sem ég hef kennt bæði sem 

myndmenntarkennari og umsjónarkennari á yngsta stigi grunnskóla. Í nýrri aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2013 koma einnig fram nýjar áherslur á grunnþætti menntunar, þar er 

sköpun einn af lykilþáttunum. Það er því ljóst að með aukinni áherslu á sköpun í 

aðalnámskrá eykst mikilvægi rannsókna og umfjöllunar um sköpun. Miðað við áhersluna 

sem lögð er á sköpun í aðalnámskrá má færa rök fyrir því að skapandi námsefni sé ekki 

auðfundið. Þó tel ég að fyrirliggjandi gögn séu góður grunnur í þessa rannsókn. 
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2 Sköpun í skólastarfi 

Sköpun í skólastarfi er meginviðfangsefni þessa kafla. Sköpun er einn af grunnþáttunum 

sex í aðalnámskrá grunnskóla og er þess vegna mikilvægur þáttur sem þarf að hlúa að í 

allri kennslu. Byrjað er á að skilgreina hvað er sköpun og hverjar birtingamyndir hennar 

eru auk þess að fjalla um skapandi kennsluhætti. Eflaust má segja að sköpun hafi í 

gegnum tíðina helst verið tengd við list- og verkgreinar. Í kaflanum mun ég fjalla um 

hvernig sköpun í skólastarfi geti haft áhrif á flest svið skólastarfsins, hvers vegna 

mikilvægt sé að hafa sköpun bak við eyrað þegar kennsla er skipulögð og hvaða áhrif 

sköpun getur haft á samfélagið okkar til framtíðar. Hægt er að kenna fleiri greinar en list- 

og verkgreinar með skapandi hætti. Rætt er um skapandi stærðfræðinám í lok kaflans 

áður en kaflinn er dreginn saman til að styðja við verkefnasafn mitt.  

2.1 Hvað er sköpun? 

Ýmsir fræðimenn hafa reynt að skilgreina hugtakið sköpun. Í þessum kafla er fjallað um 

nokkrar skilgreiningar fræðimanna. Áhugavert er að sjá þann blæbrigðamun sem menn 

sjá á hugtakinu og erfitt virðist vera að skilgreina hugtakið nákvæmlega enda nær 

hugtakið yfir vítt svið. Prófessorinn Anna Craft (2002, bls. 18) fjallar í bók sinni Creativity 

and early education, a lifewide foundation um skýrsluna NACCCE (National Advisory 

Committee on Creative and Cultural Education) sem kom út árið 1999. Samkvæmt 

NACCCE er sköpun skilgreind sem náðargáfa sem allir fæðast með. Þetta virðist vera 

skilgreining sem sumir fræðimenn eru sammála og setja fram. 

Í bókinni Myndsköpun ungra barna skilgreinir Valborg Sigurðardóttir (1989, bls. 105)  

sköpun á svipaðan hátt. Þar kemur hún einnig inn á að hneigð til sköpunar sé öllum í blóð 

borin, þótt þörfin sé mismikil milli manna. Eiginleiki sköpunar og skapandi hugsunar hefur 

margar birtingamyndir og sköpunarhæfni er mikilvægur þáttur í vitsmunagerð og 

hugsunarferli manna. Valborg skiptir sköpun niður í nokkra þætti og eru þeir eftirfarandi:  

• Almenn hæfni eða næmi til að greina og sjá viðfangsefni og ýmsan vanda og finna 

leiðir til að leysa þau.  

• Hugmyndaauðgi, frjó hugsun og hugmyndaflug. 

• Sveigjanleiki í hugsun, þ.e. hæfni til að laga sig að nýjum aðstæðum eða að eiga 

auðvelt með að breyta hugsanaferli sínu og forðast kyrrstöðu eða hugstirðnun.  

• Frumleiki, þ.e. hæfni til að finna nýjar og nýstárlegar lausnir á viðfangsefnum og 

frumleg svör við spurningum í stað þess að sætta sig við venjubundnar lausnir og 

svör, eingöngu af því að þau eru viðtekin og hefðbundin.  
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• Hæfni til að sjá hversdagslega hluti í nýju ljósi og nota þá í óvenjulegum og 

nýstárlegum tilgangi.  

• Hæfni til að greina í sundur margþætt viðfangsefni og vandamál og sjá innbyrðis 

samhengi.  

• Hæfni til að sjá sérstæð eða ný tengsl milli hluta og hugmynda sem áður voru 

ótengd og tengja saman einstaka þætti þannig að þeir skapi nýstárleg form og 

myndi heild. (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 105) 

Einn þáttur sem Valborg nefnir sérstaklega, er hugmyndaauðgi. Þessi þáttur felur í sér 

frjóa hugsun og hugmyndaflug. Valborg fjallar einnig um hæfni í að sjá möguleika á einn 

eða annan átt. Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson 

(2012, bls. 20) fjalla um sköpun á svipaðan hátt. Þau nefna í ritröðinni Sköpun að einn 

þáttur sköpunar sé ímyndunaraflið og skiptir það máli í skapandi námi. Með því getum 

við séð ólíka og nýja möguleika á ákveðnum viðfangsefnum og skapa tengingu á milli 

þátta sem eru óskyldir. Þetta samræmist því sem fræðimaðurinn Ken Robinson (2001, 

bls. 15) heldur fram. Hann telur að grunnur sköpunar sé ímyndunarafl. Með því getum 

við látið hugann reika og séð fyrir okkur hluti sem eru ekki til í raunveruleikanum. Það er 

því nauðsynlegt að geta notað ímyndunarafl okkar ef við viljum sjá framfarir á samfélagi 

okkar. Líkt og Valborg Sigurðardóttir (1989, bls. 107) fjallar um þá verðum við að geta 

spurt okkur spurninga eins og: Hvernig getum við náð betri árangri? Hvaða nýjar leiðir 

eru færar til úrbóta?  

Skapandi hugsun er því nauðsynleg á öllum sviðum lífsins. Sköpunarhæfni barns þarf 

því að byrja að örva strax frá upphafi og standa vörð í þroskaferli barnsins. Þetta 

samræmist því sem bandaríski heimspekingurinn John Dewey (2000, bls. 36-38) hefur 

sett fram um mikilvægi þess að örva og styðja við ímyndunarafl barna. Þess vegna er 

mikilvægt að allt menntakerfi okkar örvi skapandi hugsun hjá yngstu kynslóð afkomenda 

okkar.  

Robinson (2001, bls. 15) fjallar um að sköpun byggist upp á tveimur öðrum þáttum 

en ímyndunaraflinu. Sköpunargáfan sé einn þeirra þátta, en hún byggist á því að geta 

þróað hugmynd áfram. Nýsköpun sé þriðji þátturinn, en hann feli í  sér að geta komið 

nýjum hugmyndum á framfæri og í framkvæmd. Þessi uppbygging á hugtakinu sköpun 

rímar við hugmyndir Valborgar sem nefndar eru hér að ofan.  

Valborg Sigurðardóttir (1989, bls. 108) telur að börn séu gædd mismiklum hæfileikum 

til sköpunar, en sköpunarhneigðin og þörfin fyrir sköpun sé rík hjá öllum börnum á öllum 

aldri ef hún sé ekki bæld niður. Öll börn þurfi að fá þann möguleika í lífinu að láta 

hugmyndarflugið og tjáningu ráða för til að geta þroskast sem einstaklingar. 
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Sköpunarhæfni barna fari eftir upplifun sem þau verði fyrir í lífinu ásamt reynslu þeirra. 

Menntakerfið spilar því stóran þátt í sköpunarhæfni barna að veita nemendum tækifæri 

til skapandi vinnu.   

Margir hverjir tengja sköpun einungis við listir og skapandi starfsgreinar, en 

staðreyndin er sú að skapandi hugsun er nauðsynleg á sviði flestra greina, sem fólk starfar 

við eða nemur.  Einn af grunnþáttunum sex í aðalnámskrá grunnskóla byggir á hugtakinu 

sköpun. Á okkar tímum er aukin áhersla á skapandi skólastarf. Ingibjörg Jóhannsdóttir 

o.fl. (2012, bls. 37-42) telja að birtingarmyndir sköpunar eiga að koma fram á sem flestum 

sviðum skólastarfsins, ekki einungis í list- og verkgreinum. Til þess þurfi kennarinn að 

nálgast uppeldi, nám og kennslu með þá hugsjón að leiðarljósi. Þjálfa má fólk í skapandi 

hugsun og gagnrýnum vinnubrögðum og sé því mikilvægt að áhersla sé lögð á skapandi 

vinnu og hugsun í skólum landsins og að hún sé höfð að leiðarljósi í skipulagningu kennslu 

og samþættist með öðrum námsgreinum. Nauðsynlegt er því að skoða sköpun í stærra 

samhengi og velta fyrir sér hvers vegna sköpun er mikilvæg fyrir samfélagið? 

2.2 Hvers vegna er sköpun mikilvæg?    

Velta má því fyrir sér hvort sköpun sé að verða mikilvægari í samfélaginu eftir því sem 

tækninni fleytir fram? Í ritröðinni Sköpun: Grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum 

fjallar Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl. (2012, bls. 11-15) um að allir þurfi á skapandi hugsun 

að halda til að verða heilsteyptir einstaklingar og geti tekist á við ýmiss konar vanda sem 

við stöndum frammi fyrir í dag. Með skapandi hugsun að leiðarljósi sé hægt að bæta 

samfélag okkar sem einkennist af fjölbreytileika og dugnaði. Þannig sé hægt að sækja 

fram í atvinnumálum með nýjum framandi lausnum. Sköpun sé ekki bara mikilvæg fyrir 

okkur sem einstaklinga heldur einnig fyrir samfélagið í heild sinni. Nú á tímum standa 

þjóðir heims frammi fyrir margskonar vanda og mikil neysla vestrænna ríkja leiði af sér 

mengun, sorp og eyðileggingu landsvæða.  Gæðum heimsins sé misskipt, fátækt, stríð og 

pólitísk átök séu því miður daglegt brauð víðast hvar. Þessi vandamál verða ekki leyst án 

framkvæmdar skapandi hugsunar. Komið er inn á þessi vandamál í stefnuyfirlýsingu 

Evrópuráðs sköpunar og nýsköpunar. Þar kemur fram að: 

 Vandamálin sem við stöndum frammi fyrir í heiminum í dag krefjast þess að 

við finnum nýjar leiðir til að hugsa og bregðast við. Sköpun og nýsköpun 

geta fært samfélög í átt til auðsældar en samfélög verða jafnframt að sýna 

ábyrgð gagnvart umhverfi og náttúru, menningarlegum margbreytileika, 
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velsæld allra einstaklinga, ekki bara fárra. (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 

2012, bls. 15) 

Bandaríski prófessorinn Richard Florida (2012, bls. 305-306) fjallar einnig um 

mikilvægi þess að hafa skapandi hugsun að leiðarljósi. Í bókinni The Rise of the Creative 

Class kemur fram að sköpunarkraftur og skapandi hugsun sé heiminum til heilla og krafan 

um sköpun samfélagsþegna eigi eftir að aukast í náinni framtíð. Florida telur að mikil 

samkeppni eigi eftir að eiga sér stað á milli þjóða við að finna skapandi fólk og eigi það 

eftir að aukast í komandi framtíð.  

Í skýrslu Anne Bamford (2011, bls. 130) list- og menningarfræðsla á Íslandi kemur 

fram að sjö prósent landsframleiðslu þróaðra hagkerfa megi rekja til skapandi starfa og 

menningar. Talið sé að þessi geiri stækki um tíu prósent á ári. Þetta sé meiri en tvöfaldur 

almennur hagvöxtur. Slíkt er byrjað að gerast á Íslandi og má sjá hvernig listir og aðrar 

skapandi greinar hafa vaxið á síðustu árum. Ása Richardsdóttir (2012, bls. 10) fjallar um í 

skýrslunni, Skapandi greinar-sýn til framtíðar um að þær greinar sem séu líklegastar til 

að vaxa hér á landi séu skapandi greinar.  Ég túlka því þessar niðurstöður á þann hátt að 

þær séu mikilvægar atvinnugreinar á Íslandi. Í skýrslunni er fjallað um fyrstu heildrænu 

rannsóknina á stöðu skapandi greina hér á landi, 1. des rannsóknin. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sem kom út árið 2010 komu á óvart og hafa þær orðið 

til þess að ýta undir umræðuna um mikilvægi skapandi atvinnugreina hér á landi. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að skapandi greinar spila stóran þátt í 

atvinnu-og efnahagslífi Íslands. Starfsfólk sem tilheyrir skapandi greinum er hátt í tíu 

þúsund manns sem velta að lágmarki 189 milljarða króna á ársgrundvelli sem gera að 

minnsta kosti 24 miljarða króna útflutningstekjur á ári. Stjórnvöld og almenningur hafði 

ekki gert sér grein fyrir efnahagslegu umfangi þessara greina (Ása Richardsdóttir, 2012, 

bls. 10). Þessu til stuðnings má benda á að nýverið keypti fyrirtæki frá Suður-Kóreu 

íslenska tölvuleikja-framleiðandann CCP á 46 milljarða íslenskra króna. Til að setja það í 

samhengi þá er það um tíu milljörðum hærra en markaðsvirði Icelandair miðað við gengi 

kauphallar Íslands 1. ágúst 2018.  Hugverkageirinn sem tilheyrir skapandi greinum er 

stærri en sjávarútvegurinn með tekjur uppá 7,3% af landsframleiðslu (2018, Tryggvi 

Hjaltason). Hér er því íslenskt hugvit sem byggir á sköpun að búa til tekjur fyrir 

þjóðarbúið.  

Niðurstöður sem þessar eru ákveðin staðfesting á því að huga þarf vel að skapandi 

námi barna og styðja við skapandi atvinnulíf. Florida (2012, bls. viii) tekur í sama streng 

með efnahagskerfin þar sem hann telur að efnahagskerfi heimsins séu drifin áfram með 
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skapandi hætti, skapandi fólki og skapandi störfum. Florida bendir á að flestir nota orðið 

,,skapandi“ til að lýsa sjálfum sér í atvinnuumsóknum samkvæmt vefsíðunni Linkedln sem 

sérhæfir sig í atvinnumálum. Florida heldur því fram að það þyki eftirsóknarvert að vera 

skapandi starfskraftur. Þetta skipti miklu máli fyrir atvinnurekendur þegar margir 

umsækjendur með sambærilega menntun séu um sama starf, vegi það mikið í loka 

ákvörðunartöku um það hver hreppi starfið.  

Aukin tækni í samfélaginu líkt og tölvur, snjallsímar, gervigreind og svo framvegis 

kallar sífellt á breytta starfshætti í atvinnulífinu, sem kalla á hæfileika starfsfólks til að 

bregðast við með skapandi hætti. Hér að ofan hefur verið fjallað um lýsingu nokkurra  

fræðimanna á því hvernig sköpun getur verið lykillinn að lausninni við þessum 

úrlausnarefnum samtímans og framtíðarinnar. Mikilvægi skapandi kennslu virðist því 

liggja í augum uppi.  

2.3 Skapandi kennsla  

Eftir að hafa skilgreint hugtakið sköpun og hvers vegna hún er mikilvæg er rétt að 

fjalla um skapandi kennslu. Í þessum kafla verða teknir fyrir þættir sem snúa að 

kennslunni, skoðaðar verða spurningar eins og: Hversu mikilvæg er skapandi kennsla? 

Hvert er hlutverk kennarans við skapandi kennslu?  

Mikilvægt er að átta sig á hlutverki sköpunar, en fræðimenn deila um hlutverk 

hennar. Hér á ég við að sumir fræðimenn telja að sköpun er meðfæddur hæfileiki á 

meðan aðrir telja að sköpun er eitthvað sem fyrst og fremst er hægt að æfa með 

endurtekningu og kennslu. Nánar verður fjallað um þetta í þessum kafla. 

Undanfarin ár hef ég orðið vör við mikla umræðu um skapandi skólastarf. Mikil  

breyting hefur orðið í heiminum og því er mikilvægt fyrir samfélagið að bregðast við 

þessum breytingum. Breski prófessorinn Ken Robinson (2006) hefur fjallað um sköpun í 

skólastarfi og hefur hlotið fjölmörg verðlaun og viðurkenningar á því sviði. Robinson 

kemur inn á uppbyggingu menntakerfa í fyrirlestri sínum Do Schools Kill Creativity? Þar 

fjallar hann um bakgrunn menntakerfa heimsins. Þau séu öll byggð upp á svipaðan hátt. 

Hann segir að stærðfræði sé efst á blaði en list- og verkgreinar neðst. Robinson telur að 

allar námsgreinar eigi að standa jafnfætis, engin ein sé mikilvægari en önnur. Sköpun sé 

því jafn mikilvæg og læsi. Þetta er í samræmi við það sem fram kemur í skýrslu NACCCE 

(1999) en þar eru lagðar fram tillögur til breytinga á skólakerfinu og kemur þar skýrt fram 

að leggja skuli frekari áherslu á sköpun í námi.  
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Ingibjörg Jóhannsdóttir o. fl. (2012, bls. 36) fjalla um hvað sé skapandi starf í ritröðinni 

Sköpun, en þar kemur fram að  

Skapandi starf af öllu tagi byggir á frjórri hugsun og hugkvæmni, ekki síst 

hæfni til að tengja hluti saman á óvæntan hátt og sjá ný sjónarhorn 

(e.synthetic ability). Sköpun krefst líka greinandi hugsunar sem metur kosti 

og setur þá í samhengi (e. analytic ability) loks krefst öll skapandi iðja getu 

til að koma góðum hugmyndum í kring (e. practical ability). Þetta er ágætt 

að hafa í huga þegar kemur að skapandi skólastarfi. (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, 2012, bls. 36) 

Samkvæmt þessu virðist kostur að tengja saman fleiri en eina námsgrein í skapandi 

skólastarfi, þar sem að skapandi hugsun byggir meðal annars á hæfni til að tengja saman 

hluti á óvæntan hátt og sjá ný sjónarhorn. Þess vegna ætti samþætting námsgreina að 

nýtast vel við skapandi kennslu. Joubert (2001, bls. 21-22) fjallar um að í skýrslu NACCCE 

sé gerður greinarmunur á kennslu með skapandi hætti og kennslu sköpunar. Kennsla 

sköpunar hefur þann tilgang að kenna nemendum skapandi hugsun og hegðun. En hvað 

er skapandi kennsla? Joubert (2001, bls. 21-22) telur að skapandi kennsla sé þegar 

kennarar nýta hugmyndir og ólíkar aðferðir við kennslu sína til að stuðla að því að námið 

verði áhugavert, spennandi og árangursríkt fyrir nemendur.  

Kennarinn gegnir lykilhlutverki í skapandi skólastarfi. Viðhorf hans, þekking og fagleg 

nálgun skipta meginmáli.  Það sem einkennir skapandi kennara að sögn Ingibjargar 

Jóhannsdóttur o. fl. (2012, bls. 42-43) er að þeir hafa trú og áhuga á nemendum sínum, 

gera kröfur en séu sanngjarnir. Kennarinn sé stöðugt að leita að fjölbreyttum 

kennsluaðferðum, hafi brennandi áhuga og viti að það sem hann sé að kenna skipti 

nemandann máli. Skapandi kennari geti unnið með öðrum og sé tilbúinn til að samþætta 

sína námsgrein annarri. Að sögn Ingibjargar (2012, bls. 43-44) notar skapandi kennari: 

„fjölbreyttar kennsluaðferðir, ýmist með hópnum eða einstaklingskennslu.” Að tengja 

saman stærðfræði og myndmennt er því kjörin leið til að kenna á skapandi hátt.   

Robinson (2006) er einnig þeirrar skoðunar að nauðsynlegt sé að kennari beiti 

fjölbreyttum kennsluaðferðum. Börn geti og þurfi að skapa og tjá sig á aðra vegu en að 

sitja í sæti sínu og vera mötuð af kennara sínum. Hreyfiþörf barna sé mismunandi og þurfi 

sum þeirra hreyfingu eða sköpun til að geta hugsað. Robinson telur að öll börn séu 

skapandi en að sköpunargetan dvíni eftir því sem líður á skólagöngu þeirra. Grundvöllur 

sköpunar sé að gera mistök og læra af þeim. Börn í dag hræðist að gera mistök. Hann 

telur að sköpunarkraftur þeirra bælist niður því skólasamfélagið þvingi öll börn í sama 
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rammann, sama námsmatið og með því glati þau sjálfstrausti sínu. Winner og Hetland 

(2008, bls. 29-31) telja einnig að í skólasamfélaginu séu öll börn metin á sama hátt. 

Þekking nemenda sé mæld og metin í gegnum próf. En þegar komið sé út í lífið sjálft þá 

sé það almenn hæfni sem sé ekki metin með stöðluðu prófi. Með sköpun og listnámi sé 

hægt að brúa bilið þarna á milli með ólíkum hugsunarhætti en gengur og gerist í almennu 

skólasamfélagi.  

Þessu til stuðnings má benda á rannsókn sem George Land og Beht Jarman unnu um 

ung börn og sköpunarhæfni. Rannsóknin staðfesti það að ung börn hafi frjótt 

ímyndunarafl og séu mjög úrræðagóð, geti séð lausnir og fjölbreytta möguleika á 

viðfangsefnum. Rannsakendur skoðuðu ýmsa hópa og bjuggu til ákveðið viðmið um það 

sem þótti vera afburðageta að þessu leyti. 1.600 börn voru mæld og voru þau á aldrinum 

þriggja til fimm ára. Niðurstöðurnar eru þær að 98% þeirra stóðust þetta mat og virtust 

búa yfir þessari hæfni. Fimm árum seinna var hlutfallið komið niður í 32% og á 

unglingastigi var hlutfallið komið í 10% (Land og Jarman, 1992, bls. 153).  

Englendingurinn og fræðimaðurinn Ian Morris (2012, bls. 11) segir skapandi verkefni 

vera nemendum mikilvæg þar sem þeir geti sokkið sér ofan í viðfangsefni og skapað á 

sínum forsendum. Hann telur að nemendur fái meiri örvun að því að vinna verkefni á 

skapandi hátt heldur en með hefðbundinni verkefnavinnu. Unnið sé þá út frá eigin 

forsendum og persónuleika. Þetta þarf að hafa í huga þegar vinna skal á skapandi hátt. 

Valborg Sigurðardóttir (1989, bls. 108) telur að sköpunarhæfni barna þróist og dafni eftir 

ýmsum skilyrðum. Hún fer meðal annars eftir upplifun og reynslu sem börn verði fyrir á 

fjölbreyttum sviðum sem og tækifærum sem börnum gefist til skapandi tjáningar og 

þeirrar hvatningar sem þau fái í öllu sínu starfi.  Bandaríski heimspekingurinn John Dewey 

(2000, bls. 36-38) telur einnig að reynsla og upplifun barna skipti máli og að börn eigi að 

geta stundað nám sem byggi á reynslu og raunverulegum aðstæðum úr lífinu. Hann telur 

kennara spila stórt hlutverk að gera verkefni áhugaverð fyrir nemendur. Verkefnin eigi 

að hvetja nemendur til frekari þátttöku. Samkvæmt Dewey ætti skapandi kennari að 

beita kennsluaðferðum sem varðveita og efla ímyndunaraflið þar sem börn eru einlæg 

og áhugasöm um tilraunir.  

Samvinna er einn af þáttum í skapandi kennslu. Kennarinn og fræðimaðurinn Anne 

Bloomfield (2000, bls. 139-140) fjallar um mikilvægi samvinnu kennara í bók sinni 

Teaching Integrated Arts in the Primary School. Þar segir að kennarar þurfi að vinna 

saman að sköpun í kennslu og eiga samtal sín á milli til að miðla upplýsingum til dæmis 

um kennsluaðferðir, árangur verkefna og annað sem tengist kennslu. Bloomfield telur 

mikilvægt að kennarar ígrundi og skoði verkefni sem lögð hafi verið fyrir og komi með 
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nýjar uppástungur að verkefnum fyrir nemendur. Hún leggur mikla áherslu á samtal 

nemenda og kennara meðan á verkefnavinnu stendur og að slík vinnubrögð styrki 

skapandi færni þar sem nemendur séu líklegir til að tjá tilfinningar sínar.  

Til að auka sköpun í skólastarfi þarf að huga að tveimur þáttum, það er að kenna allar 

námsgreinar með skapandi hætti og nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. Í þessu samhengi 

skiptir hugarfar kennara sköpum (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 11-12).  

Allir þeir fræðimenn sem komið hafa fyrir í þessum kafla eru á þeirri skoðun að sköpun 

er mikilvæg í kennslu, og skapandi kennsla styrki nemendur í námi. Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og tenging milli námsgreina eru aðferðir sem eru notaðar við skapandi 

kennslu. Hlutverk kennarans er mikilvægt við skapandi kennslu, enda er skapandi kennsla 

mikilvæg til að stuðla að skapandi hæfni og þekkingu nemanda. Í verkefnasafni 

ritgerðarinnar eru dæmi um möguleika á kennsluaðferðum og samþættingu stærðfræði 

og myndmenntar. Mikilvægt er að skoða hvað er skapandi stærðfræðinám.  

2.4 Skapandi stærðfræðinám 

Skapandi nám byggist á frjórri hugsun, hæfni til að sjá hlutina í margbreytilegu samhengi 

og sjá ný sjónarhorn á viðfangsefni sem unnið er út frá. Til að geta kennt á skapandi hátt 

þurfa kennarar að beita allri sinni hæfni við undirbúning og undirbúa verkefni þar sem 

nemendur beita skapandi hugsun við úrlausn (Pound og Lee, 2011, bls. 8). Verkefnasafn 

mitt byggist upp á verkefnum sem tengjast skapandi stærðfræðinámi. Mikilvægt er að 

skoða hvernig skapandi stærðfræðinám fer fram. 

Prófessorinn og stærðfræðikennarinn Juanita V. Copley (2010, bls. 3-6) telur að ung 

börn hafi meðfæddan hæfileika til að læra. Þau búi yfir miklum upplýsingum um 

stærðfræði sem þau hafi lært af umhverfi sínu. Reynsluheimur barna sé ólíkur og hafi þau 

hvert sína upplifun af magni, tengslum og táknum. Börn nálgist viðfangsefni sín með 

ólíkum hætti og hugsun þeirra um þau sé fjölbreytileg. Starf kennarans ætti að felast í að 

meta þá þekkingu sem þau hafa og hjálpa þeim að byggja upp styrkleika sinn, auðvelda 

þeim að ná í þekkinguna, styðja þau í þekkingarleit sinni og stuðla að því að nemendur 

hafi gaman að ferlinu. Hér reynir á skapandi kennsluhætti og hæfni kennarans til að 

styðja börn til að nota þá þekkingu og hæfni sem þau hafa öðlast og eiga að geta verið 

fær um að beita.  

Blaðamaðurinn og stærðfræðingurinn Keith Devlin (2000, bls. 76) segir að hann 

upplifi og skynji stærðfræði ekki eingöngu sem tölur, heldur sem allt lífið. Stærðfræði sé 

um heiminn og hugmyndir. Hún sé langt frá því að vera óháhugaverð og steríl líkt og hún 
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sé oft framsett heldur full af sköpun. Worthington og Carruthers ( 2006, bls. 222) líkja því 

að læra stærðfræði við að læra nýtt tungumál. Börn þurfi að kunna meira en samlagningu 

og frádrátt. Mikilvægt sé fyrir börn að spyrja spurninga og temja sér að vera lausnamiðuð.  

Stærðfræðingurinn og rithöfundurinn Dr. John A. Van de Walle (2010, bls. 13) telur 

að ákveðin hefð hafi skapast í stærðfræðikennslu, kennari sé með innlögn upp við töflu 

og nemendur fylgist með í kennslubók sinni meðan kennari útskýrir hvernig hægt sé að 

reikna ákveðin dæmi með einni aðferð. Ef nota á við áþreifanleg gögn svo sem kubba eða 

talnagrindur þá sýni kennari oft á tíðum nákvæmlega hvernig eigi að leysa dæmin. Ég tel 

að með slíkri aðferð sé ekki verið að kenna nemendum að vera lausnamiðuð líkt og 

Worthington og Carruther tala um. Van de Walle (2010, bls. 13) bendir einnig á í bók sinni 

Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally að námsefni í 

stærðfræði sé oft byggt upp í kringum lausnahefti kennarans þar sem eina rétta svarið sé 

að finna. Það sé mikilvægt að senda ekki þau skilaboð til nemenda að verkefni þeirra sé 

að finna rétta svarið sem kennarinn hefur nú þegar. Van de Walle (2010, bls. 19) fjallar 

um að í raunveruleikanum fyrir utan veggi skólastofunnar séu engir kennarar með réttu 

svörin eða bækur með lausnum. Því sé ennþá mikilvægara fyrir nemendur að geta 

tileinkað sér skapandi vinnubrögð í stærðfræði og spyrja gagnrýnna spurninga til að finna 

lausnir á viðfangsefnum.  

Árið 2014 var gerð úttekt á stærðfræðikennslu í framhaldsskólum á Íslandi á vegum 

mennta-og menningarmálaráðuneytisins. Þar er fjallað um kennsluaðferðir sem 

kennarar beita við stærðfræðikennslu hér á landi líkt og Van de Walle bendir á hér að 

ofan. Í skýrslunni kemur fram að áhersla sé lögð á einstök efnisatriði og beitingu staðlaðra 

aðferða við reikning. Þessar aðferðir vegi þyngra en að fylgja markmiðum. Áhersla sé lögð 

á svokölluð drill verkefni, sem byggja oft á sýnidæmum sem eru hönnuð til að fylgja einni 

ákveðinni aðferð (Anna Helga Jónsdóttir o.fl., 2014). Þessar kennsluaðferðir eru því 

ennþá stór partur af kennslu í framhaldsskólum. Skortur er á kennsluefni með 

fjölbreyttum viðfangsefnum sem reyna á skilning og hæfni til að beita stærðfræði.  

Rannsóknir Wang, Polly, Lehew, Pugalee, Lambert og Martin (2013) benda til jákvæðs 

árangurs í stærðfræði á yngri stigum ef nemendur fá viðfangsefni þar sem gerðar eru 

kröfur til þeirra. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Boaler (1999, 2011, 

2016) um að nemendur sem fást við opin verkefni þar sem beita þarf skapandi hugsun 

nái lengra í stærðfræði heldur en þeir sem hafa vanist því að vinna eftir forskrift kennara. 

Fagþekking kennara hefur mikið að segja þegar hann skipuleggur aðstæður fyrir skapandi 

nám (Wilhelm, 2014). Nauðsynlegt er fyrir kennara að þjálfa sig í að leggja fyrir 

viðfangsefni þar sem reynir á sköpun til að stuðla að bættu stærðfræðinámi nemenda, 
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skapandi hugsun og góðum skilningi á hugtökum (Norton og Kastberg, 2012, bls. 109-

130). Spurningar kennara skipta miklu máli þegar kemur að skapandi kennslu.  Jóhann 

Örn Sigurjónsson og Jónína Vala Kristinsdóttir (2018, bls. 71) segja í  grein sinni sem birtist 

í tímaritinu Uppeldi og menntun að gagnlegt sé að spyrja spurninga sem krefjast 

greinandi hugsunar þar sem svarið býður upp á fleiri en einn svarmöguleika. Dæmi um 

spurningar sem krefjast lítillar greinandi hugsunar eru: Hvað er 4 sinnum 3?. Hvert er 

flatarmál rétthyrnings með hliðarlengdir 3 cm og 4 cm?. Kennarar ættu frekar að spyrja 

spurninga sem krefjast greinandi hugsunar líkt og: Útskýrðu með teikningu eða eigin 

orðum hvernig þú reiknar 12 sinnum 15 í huganum. Hversu marga ólíka rétthyrninga er 

hægt að búa til með flatarmálið 24 cm²? En 13 cm²? 

Jóhann Örn og Jónína Vala (2018, bls. 69-70) fjalla einnig í grein sinni um flokkun ólíkra 

viðfangsefni sem byggir á hugmyndafræði Stein, Smith, Henningsen og Silver (2009, bls. 

6). Kennarar geta nýtt flokkunina til þess að greina á hvaða hátt stærðfræðileg 

viðfangsefni eru sett fram í kennslustundum. Viðfangsefni eru flokkuð niður í tvo þætti, 

eftir því hvort krafist sé lítillar eða mikillar greinandi hugsunar af nemendum til að leysa 

viðfangsefni. Í leiðarvísinum er viðfangsefnum skipt niður í tvo undirflokka undir hvorum 

þætti.  

Tafla 1: Flokkar viðfangsefna þar sem gerðar eru litlar kröfur til nemenda 

Að leggja á minnið Nemendur þurfa að kalla fram áður lærðar staðreyndir, reglur, formúlur eða 
skilgreiningar sem þeir hafa lagt á minnið.  

Tímatakmarkanir koma í veg fyrir að hægt sé að leiða sig að svari.  

Viðfangsefni kemur ekki á óvart, endursköpun á áður séðu efni, það sem gera 
skal er alveg skýrt.  

Tengingu skortir milli stærðfræðilegra hugtaka og undirliggjandi merkingar.  

Aðferðir án tengsla Af fyrri reynslu, kennslu eða staðsetningu í námsefni er augljóst hvaða aðferð á 
að nota til að leysa viðfangsefnið. 

Ljóst er hvað á að gera og hvernig en ekki hvers vegna. Ekki er gerð krafa um 
greinandi hugsun. 

Engin tengsl eru við hugtök og merkingu sem liggja að baki aðferðinni sem er 
notuð.  

Frekar er einblínt á að komast að réttri niðurstöðu en að þróa skilning.  

Ekki er krafist útskýringa eða þær snúast aðeins um aðferðina sem notuð var. 

(Jóhann Örn Sigurjónsson og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2018, bls. 69).   
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Tafla 2: Flokkar viðfangsefna þar sem gerðar eru miklar kröfur til nemenda 

(Jóhann Örn Sigurjónsson og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2018, bls. 70).   

Jónína Vala og Jóhann Örn fjalla um að leiðarvísirinn hafi verið þróaður út frá rannsóknum 

Steins og Smiths (1998) og voru helstu niðurstöður að viðfangsefni sem kröfðust þess að 

beita þarf greinandi hugsun við lausnaleit var erfiðast að vinna með í skólastofunni. 

Einnig kom í ljós að í kennslustofum þar sem beita þurfti greinandi hugsun var 

námsárangur betri. Námsárangur var minnstur þar sem fyrir fram gefnar aðferðir voru 

notaðar við úrlausnir verkefna (Stein o.fl. 2009).  

Mikilvægt er að stuðla að skapandi umhverfi til stærðfræðináms. Stærðfræðingurinn 

Erkki Pehkonen (1997, bls. 63) fjallar um í grein sinni The State of Art in Mathematical 

Creativity um mikilvægi stærðfræði og sköpunar. Hann bendir á að margir telji að 

stærðfræði og sköpun hafi engan samhljóm. Margir stærðfræðingar séu ósammála 

þessum staðhæfingum. Pehkonen skilgreinir skapandi hugsun sem samspil af rökréttri 

hugsun og sveigjanlegri hugsun. Ímyndunaraflið sé ein grundvallarstoð sköpunar líkt og í 

stærðfræði. Mikilvægt sé því að hafa jafnvægi á milli rökréttar og sveigjanlegrar 

hugsunar. Ef of mikil áhersla sé lögð á rökrétta hugsun minnki sköpunin. Ef gott jafnvægi 

næst á milli sköpunar og rökréttar hugsunar getur það leitt til þess að stærðfræðinám 

barna nái að blómstra. 

Aðferðir með 
tengslum 

Sjónum nemenda er beint að tilgangi aðferðanna til þess að þeir öðlist dýpri 
skilning á stærðfræðilegum hugtökum og hugmyndum. 

Í viðfangsefninu er lögð til ákveðin lausnaleið, beint eða óbeint, sem fellst í  
almennum aðferðum náskyldum undirliggjandi hugmyndum.  

Þó almennum aðferðum sé fylgt eftir er þeim ekki fylgt án umhugsunar.  

Viðfangsefnið er gjarnan sett fram á ólíka vegu, til dæmis myndrænt eða 
táknrænt, þar sem tenging á milli mismunandi framsetninga hjálpar til við að 
þróa skilning. 

Glíma þarf við undirliggjandi hugmyndir aðferðarinnar á viðunandi hátt til að 
þróa skilning. Beita þarf greinandi hugsun að einhverju marki. 

Að iðka stærðfræði Beita þarf greinandi hugsun. Hvorki ákveðin aðferð né lausnaleið er lögð til. 
Nemendur þurfa að kanna og skilja eðli stærðfræðilegra hugtaka, aðferða og 
tenginga.  

Þess er krafist að nemendur bæði skrái og fylgist með eigin hugsunarferli. 
Þekkingu og reynslu þarf að nota á viðeigandi hátt við að leysa viðfangsefnið. 
Greina þarf upp á eigin spýtur hvað skal gera og sjá hvernig forsendur takmark 
mögulegar lausnir og lausnaleiðir.  

Úrlausn krefst töluverðar hugsunar. Vegna þess hversu ófyrirsjáanlega 
lausnaleiðin er getur það valdið óvissu nemenda. 
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Til eru margar leiðir til að stuðla að skapandi stærðfræðinámi barna. Fræðimaðurinn 

Sharp (2012, bls. 20) fjallar um að skapandi stærðfræði sé hægt að vinna með ólíkum 

hætti líkt og í gegnum tónlist, byggingalist, dans, útikennslu, sögur og leiki og 

samþættingu námsgreina. Það bendir margt til þess að stærðfræði og sköpun eigi 

samleið. Ég tel að hægt sé að vinna með slík viðfangsefni á margskonar vegu líkt og fjallað 

er um í hugmyndabanka mínum. Kennarar gegna því stóru hlutverki í skapandi námi.  

Shriki (2009, bls. 152) kemur inn á að oft sé kennari ekki í stakk búinn til að ýta undir 

eða styðja við sköpun í námi barna. Hann telur að lítið sé gert af því í stærðfræðikennslu 

barna. Kennarinn geti því ekki uppfyllt kröfur um skapandi námsefni eða kennslu. Það 

geti komið til vegna reynsluleysis kennara, kennaramenntunar eða annarra þátta. Debbie 

Robinson og Valsa Kosky (2004, bls. 75) fjalla um hvernig kennarar geti komið til móts við 

nemendur. Þær telja ólíklegt að kennari taki eftir skapandi hegðun ef börnum eru ekki 

veittar aðstæður og tækifæri til þess að vera skapandi. Ef kennari veiti rúm fyrir skapandi 

hugsun geti hann byrjað að skilja hvernig hann geti ýtt undir sköpun í námi. Þær fjalla um 

nokkrar leiðir til að veita nemendum tækifæri til skapandi vinnu í stærðfræðinámi í 

bókinni Unlocking creativity: Teaching across the curriculum. Þær eru eftirfarandi: 

• Styðja við skapandi vinnubrögð. Hvetja nemendur til að taka sér tíma til að vinna 

verkefni sín og hvetja þá áfram með því að segja þeim frá til dæmis 

stærðfræðingum sem tók mánuði eða ár að vinna verk sín.  

• Hvetja nemendur til að rækta hugmyndir sínar. Gefa þeim tækifæri til að kanna og 

velja sér leið til að nálgast viðfangsefni sín og afrakstur vinnunnar.   

• Styðja við skapandi hugsun með því að nota opnar spurningar og gefa nemendum 

tækifæri á að svara á fjölbreyttan hátt.   

• Hvetja nemendur til að nota ólíkar aðferðir við skráningu úrlausna. 

• Nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. Leyfa nemendum að vinna saman í hópvinnu 

bæði í getublönduðum hóp og getuskiptum. Sjá þeim fyrir gögnum sem styðja við 

skapandi hugsun eins og peninga, kubba sem festast saman á ýmsa vegu og 

flettispjöld. 

•  Velja viðfangsefni sem hægt er að nálgast sem leik, gátu eða jafnvel sögu. 

Nemendur búa sjálfir til dæmi með teningum, talnakortum og snúningshjólum í 

stað þess að nota vinnublöð með fyrir fram gefnum dæmum.  

• Nota kveikjur til að nálgast nemendur á skapandi hátt og stuðla þannig að skapandi 

verkefna vinnu nemenda. 

• Nota skapandi verkfæri, verkefni og umhverfi til að styðja við skapandi hugsun 

nemenda (Robinson og Kosky, 2004, bls. 75-80). 
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Það er því ljóst að kennarinn spilar stóran þátt í skapandi stærðfræðinámi barna og 

er því gott að hafa í huga við undirbúning kennslu. Kennarinn hefur tækifæri til að ýta 

undir skapandi hugsun hjá nemendum með því að gera kröfur til þeirra. Spyrja spurninga 

meðan á verkefnum stendur og nýta sér fjölbreyttar kennsluaðferðir með því að fara 

einstaka sinnum úr fyrir kennslubókina og leyfa nemendum að spreyta sig á verkefnum 

sem ekki er einungis ein rétt lausn við. Þetta rímar við kenningar Dewey (2000, bls. 36-

38) um að ferlið skipti máli en ekki bara lokaútkoma nemenda.  

2.5 Samantekt 

Helsta verkefni skólastarfs er að gefa nemendum kost á skapandi og frjóu námsumhverfi 

til að undirbúa þá fyrir framtíðina. Dewey (2000, 36-38) bendir á að menntun sé 

þroskaferli og það sé ferlið sjálft sem skiptir mestu máli en ekki útkoman. Valborg 

Sigurðardóttir (1989, bls. 108) telur að öll börn séu skapandi en það þurfi að ýta undir 

sköpunarhæfnina  þar sem hún stuði að þroska barna. Sköpunarhæfni barna þróast og 

dafnar við ýmis skilyrði. Áhersla á sköpun er að aukast í samfélaginu og er því mikilvægt 

að skólakerfið okkar viti af þeirri þróun sem er til staðar í nútíma samfélagi. Leggja þarf 

frekari áherslu á að kennarar geti nýtt fjölbreyttar hugmyndir og ólíkar aðferðir við 

kennslu til að ná til ólíkra nemenda auk þess að gera námið spennandi og árangursríkt. 

Skapandi nám byggist á frjórri hugsun og hæfni til að sjá hlutina í margbreytilegu 

samhengi og sjá ný sjónarhorn á viðfangsefni sem unnið er út frá. Þessi atriði styðja vel 

við skapandi stærðfræðinám þar sem börn nálgast viðfangsefni sín með ólíkum hætti og 

hugsun. Í skapandi stærðfræðinámi er nauðsynlegt að spyrja spurninga og hafa umræður 

um viðfangsefni og er það gott að hafa það í huga þegar skipuleggja á kennslu með 

skapandi hætti. Verkefni í safninu taka mið af þessari nálgun og lögð er áhersla á að hafa 

verkefnin fjölbreytt, nota ólíkar kveikjur og fjölbreyttan efnivið. Gert er ráð fyrir 

umræðum og opnum spurningum í verkefnum. Nemandinn er settur í forgrunn en 

kennarinn styður hann svo í þekkingarleit sinni. Eitt af verkefnunum krefst þess að það 

sé rannsakað í nokkurn tíma og fylgst með þróun þess og sum verkefnin byggja á 

hópavinnu sem getur stuðlað að skapandi stærðfræðinámi barna.  
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3 Myndmennt 

Þegar við horfum aftur í tímann og skoðum sögu og menningu í heiminum er hægt að sjá 

að maðurinn hefur skapað í gegnum tíðina með ólíkum hætti og í mismunandi tilgangi. 

List getur þjónað ýmsum tilgangi, fagurfræðilegum eða nytsamlegum. Í bókinni Saga 

listarinnar (Gombrich, 1998, bls. 39-40) er fjallað um að ekki sé vitað hvenær listsköpun 

byrjaði. Fyrstu heimildir um upphaf myndlistar má rekja aftur til Ísaldar. Fundist hafa 

raunsæ málverk í Suður Frakklandi. Verkin sem samanstanda af einhverskonar skepnum 

voru máluð á hellaveggi. Listaverkin eru talin vera frá því 5.000-10.000 fyrir Krist. 

Mannkynið hefur fengið að njóta listsköpunar í aldanna rás. Lítið er að finna um kennslu 

í listum og hvenær hún byrjaði. Á 18. öld fór umræða um listkennslu af stað. Tímamót 

urðu árið 1749 í Bandaríkjunum þegar Benjamin Franklin barðist fyrstur manna fyrir því 

að listir yrðu settar inn í skólanámskrár þar í landi. Franklin taldi listir spila stórt hlutverk 

við menningarlegt uppeldi barna (Eisner, 1972, bls. 29).  

Á Íslandi hófst kennsla í teikningu seint á 19. öld (Einar Magnússon, Guðni 

Guðmundsson, Heimir Þorleifsson og Kristinn Ármannson, 1975, bls. 240). Í drögum að 

námskrá frá árinu 1950 má sjá aukna áherslu á listkennslu í grunnskólum á Íslandi. Þar 

kemur fram að teikning sem aðferð getur verið tæki og aðferð fyrir nemendur til að afla 

sér þekkingar og skilnings í lífinu. Samkvæmt lögum barna nr. 34/1946 er fyrst komið inn 

á teiknikennslu grunnskólabarna. Í dag fellur myndmennt undir sjónlistir í aðalnámskrá 

grunnskóla frá árinu 2011. Í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 147-148) er bent á að frá 

upphafi hafi sjónlistir haft mikil áhrif á samfélagið, félagsleg, fagurfræðileg og 

tilfinningaleg áhrif. Að skoða listaverk og listir gefi okkur tækifæri á að fræðast og skilja 

uppruna okkar og menningu. Í myndmennt sé unnið með hina ýmsu miðla sjónlista þar 

sem hugmyndir fæðast og verða að veruleika með ólíkum aðferðum. 

Áherslur sem lagðar eru í aðalnámskrá grunnskóla um myndmennt falla að 

niðurstöðum rannsóknar kvennanna Winner og Hetland (2008, bls. 29-31). Nemendum 

gefst kostur á að nýta ímyndunarafl sitt á fjölbreyttan máta ólíkt því sem gengur og gerist 

í greinum þar sem námsbækur ráða ferðinni. Þær fjalla um ávinning nemenda sem stunda 

myndlist. Nemendur læra ákveðna tækni, beina athyglinni að því sjónræna, 

sjálfsgagnrýni, gera tilraunir og læra af mistökum sínum. Þær telja listgreinar mikilvægar 

fyrir nemendur til að þeir geti lært að meta hluti út frá fagurfræðilegum sjónarmiðum, 

beitt ímyndunarafli við lausnarleit og þjálfist í ólíkum þáttum sem síður er að finna í 

bóklegum greinum.  
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Í niðurstöðum Ásthildar B. Jónsdóttur (2011, bls. 15) kemur fram að 

myndmenntarkennarar sjái oft á tíðum grein sína sem jaðargrein í íslensku 

skólasamfélagi og sé það nám sem fari þar fram oft ekki metið jafnt á við þekkingu sem 

eigi sér stað í bóklegum námsgreinum. Niðurstöður Ásthildar styðja það sem  Winner og 

Hetland (2008, bls. 29-31) koma inn á í grein sinni um að listir hafi víðtæk áhrif, geti kallað 

fram margvísleg viðbrögð og veitt nemendum tækifæri til tjáningar í miðli sem sé ekki 

bundinn við tungumál. Ásthildur B. Jónsdóttir telur að listir byggi á ímyndunaraflinu og 

að með þeim getum við skapað og haldið í gamlar hefðir og kennt nemendum ákveðna 

verkfærni sem gæti annars glatast. Haft er eftir Ásthildi (2006, bls. 15) að „Listir geta snert 

við tilfinningum nemenda, veitt innri frið, skapað spennu, nýjar hugmyndir, gefið ráð, 

vakið samkennd, reitt til reiði eða hreyft við áhorfendum. Listir geta breitt viðhorfum.“  

Myndmenntarkennsla er mikilvæg fyrir nemendur. Myndmenntarkennsla getur farið 

fram á ýmsan hátt og verið fjölbreytt. Það er því nauðsynlegt að kanna hvernig ýta má 

enn frekar undir sköpunarhæfni nemenda í myndmenntarkennslu. 

3.1 Myndmenntarkennsla 

Í grunnskóla er ekki stefnt að því að gera nemendur að frægum listamönnum heldur er 

áhersla á að kenna þeim að bera virðingu fyrir list og geta notið hennar. Nemendur eiga 

að geta notað listina til að lesa í samfélag og umhverfi (Eiríkur Þorláksson, 1994, bls. 28-

33). Gæflaug Björnsdóttir (2001, bls. 9-11) tekur í sama streng og fjallar um að örvandi 

og  skapandi myndlist feli ekki eingöngu í sér að kenna börnum að teikna heldur fyrst og 

fremst að auka skilning þeirra. Til að ná árangri í myndlist séu notaðar ólíkar 

kennsluaðferðir og efnisval haft fjölbreytt. Mikilvægt sé að nemendur þekki náttúruna og 

umhverfi sitt og geti tengt það inn í myndlistina.  

Hvernig er hægt að kenna á slíkan hátt? Hvaða bjargir hefur kennarinn? Vert er að 

skoða kennslustefnuna DBAE. Stefnan varð til í Bandaríkjunum árið 1980 (Dobbs, 1992, 

bls. 1). Stefnan samræmist hugmyndum Gæflaugar og Eiríks. DBAE er kennslustefna sem 

markaði tímamót í myndmenntarkennslu þar á meðal á Íslandi. Dobbs (1992, bls. 3) fjallar 

um kennslustefnuna sem byggist upp að kennarinn nálgist viðfangsefnið á annan hátt en 

hafði tíðkast. Stefnan byggist upp á fjórum þáttum: Sköpun, listasögu, listgagnrýni og 

fagurfræði. Þessir þættir eiga að auka hæfni og færni nemenda á að skoða og meta 

listaverk og skoða þau út frá samfélaginu og umhverfinu sem þau eru sköpuð í. DBAE 

byggir á eftirfarandi meginþáttum. 
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• Sköpun: Listsköpun er ferli þar sem listamaður kemur hugmyndafræði sinni í 

ákveðið verk. Það eru margar hliðar á listsköpun sem hægt er að læra og kanna 

með nemendum. Nemendur öðlast reynslu í meðhöndlun verkfæra og í beitingu 

ólíkra aðferða auk þess að bera virðingu fyrir handverki. Nemendur þjálfast í 

tjáningu tilfinninga og hugsana með myndrænum hætti og skilji innri hvöt 

listamannsins til að iðka list sína með því að skoða bakgrunn þeirra og sögulegt 

samhengi.  

• Listasaga: Með því að skoða list er hægt að greina þróun ólíkar menningar í 

heiminum. Ef nemendum er boðið upp á að skoða listaverk sem tilheyra ólíkri 

menningu eykst víðsýni þeirra um heiminn. Nemendur öðlast þekkingu á eigin 

heimi og skilja samfélag sitt betur og auk þess kynnast þeir mismunandi 

hugmyndum og tjáningarleiðum sem ólíkir menningarheimar, siðir og venjur bjóða 

upp á. 

• Listagagnrýni: Með því að nota myndlist sem kennsluaðferð opnast myndrænn 

efnisheimur nemendum. Listin opnar á samskipti þar sem tungumál er óþarft. Hún 

opnar á möguleika þar sem ólíkar hugmyndir, tilfinningar og gildi er sett fram á 

sjónrænan hátt. Því er nauðsynlegt að nemendur geti lesið í samfélag sitt, skilið 

það og tekið virkan þátt í nútíma samfélagi.  

• Fagurfræði: Í markvissu listnámi geta nemendur tekið hlutlausa afstöðu í stað þess 

að láta persónulegan eða huglægan smekk ráða. Listin er fjölbreytt og gefur hún 

nemendum tækifæri að sjá að hægt er að leysa verkefni eða vandamál á fleiri en 

einn máta og sýnir fram á fjölbreytileika í úrlausnum verkefna (Dobbs, 1992, bls. 

71-76).  

Þessir þættir samræmast hæfniviðmiðum aðalnámskrá gunnskóla í myndmennt (2013, 

bls. 148-149). Eitt af hæfniviðmiðum er til dæmis að geta útskýrt og sýnt vinnuferli sem 

felur í sér þróun frá hugmynd að myndverki sem kemur vel fram í þættinum sköpun. 

Gegnum gangandi í þessum þáttum er fjallað um hversu mikilvægt það er að spyrja 

nemendur spurninga á meðan verkefnavinnu stendur sem krefjast greinandi hugsunar. 

Áhugavert er að sjá hversu stór þáttur samtalið er í DBAE stefnunni og hversu stóran 

þátt það hefur í listkennslu.  Ásthildur B. Jónsdóttir (2006, bls. 5)  er á sama máli  og vitnar 

hún í heimspekikennarann Brynhildi Sigurðardóttur í grein sinni Listir og sjálfbærni: 

Áhrifamáttur sjónlista í menntun til sjálfbærni. Til að greina meginatriði listaverka telur 

Brynhildur að megi nota gagnrýnið samtal sem gefi forsendur til að spyrja um innblástur 

listaverka. Samtal sé því mikilvægur þáttur í myndmenntarkennslu auk þess að skoða 

listaverk frá ólíkum sjónarhornum. Ásthildur (2006, bls. 5) segir að samtalið geti leitt af 

sér skýringar og kveikt hugmyndir hjá nemendum um eigin listsköpun. Ef kennarinn hvetji 
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til gagnrýnnar hugsunar í samtali þá upplifi nemendur að á þá sé hlustað og þeir hafi 

eitthvað til málanna að leggja. Ef þessi aðferð sé beitt við myndmenntarkennslu verður 

myndlistarstofan ekki bara vettvangur sköpunar heldur þróun á skilningi á samfélaginu 

sem nemandinn geti nýtt sér í eigin sköpun. Þessi nálgun rímar því vel við DBAE stefnuna 

sem komið var inn á hér að ofan. Eisner (2002, bls. 5) fjallar um að það sé ekki hægt að 

finna hið eina rétta svar í list og telur það sama gildi fyrir aðra menntun. 

Rósa Kristín Júlísdóttir (2006, bls.93-94) bendir á að með því að gefa nemendum 

tækifæri til að iðka myndlist og ná valdi á undirstöðuatriðum í listkennslu styðjum við þá 

til að koma hugmyndum sínum og skilaboðum á framfæri. Rósa Kristín telur að listræn 

áhrif hafi áhrif á sjálfsmynd nemenda og stuðli að góðu sjálfsöryggi. Ásthildur (2011, bls. 

5) kemur einnig inn á að listnám geti stuðlað að auknu sjálfstrausti. Hún vitnar í 

fræðimennina Billings, Greene og Eisner. Þeir hafi allir sýnt fram á með rannsóknum 

sínum margþætt og jákvætt samhengi listnáms og fagurfræði. Námsárangur jókst, 

sjálfstraust, gagnrýnin hugsun, tilfinning fyrir siðfræðilegum álitamálum og 

menningarlegri meðvitund þegar nemendur stunduðu listnám. 

Skapandi hugsun er stór þáttur í myndmenntarkennslu. Myndræn tjáning og sköpun 

er ákveðið þroskaferli sem börn ganga í gegnum og er auk þess dýrmætur grundvöllur 

náms. Valborg Sigurðardóttir (1989, bls. 17) er sama sinnis og fjallar hún um í bók sinni 

Myndsköpun ungra barna um kenningar Lowenfeld og Brittain. Þar kemur fram að 

myndir barna geti endurspeglað þroska þeirra og hugarheim. Þeir telja að börn byggi á 

fyrri reynslu við sköpun. Sköpunarferlið sem börn fara í gegnum við myndsköpun sé 

flókið. Þetta styður það sem Elliot W. Eisner (2002, bls. 1-3) hefur skoðað en í bókinni, 

The Arts and the creation of Mind, fer hann yfir tilgang listar og hversu mikilvægt sé að 

börn fái það dýrmæta tækifæri að nýta reynslu sína til að þroskast sem einstaklingar og 

nýta öll skynfæri sín. Dýrmæt þekking verður til með listsköpun og veitir hún nemendum 

frelsi sem bóklegar námsgreinar gefa oft ekki svigrúm fyrir. 

Mikilvægt er því að huga að sköpunarhæfni nemenda. Anna Craft (2016, bls. 310) er 

ein þeirra sem hefur fjallað um mikilvægi þess. Craft er einna þekktust fyrir það að hafa 

sett fram hugtakið possibility thinking eða möguleikahugsun. Hún telur að 

möguleikahugsun sé kjarni sköpunargáfunnar og skapandi hugsunar. Hugsunin gengur út 

á að færa sig frá spurningunni  „hvað er“ yfir í að hugsa „hvað ef“ eða „hvað gæti orðið“.  

Verkefnasafn mitt byggir að miklu leiti á því að spyrja nemendur spurninga. Gott er að 

hafa þessar spurningar í huga þegar verkefnasafnið er skoðað til að stuðla að skapandi 

hugsun nemenda. Nemendum eru einnig kynntir ólíkir listamenn og þeir þurfa að velta 

fyrir sér ólíkum stílbrigðum myndverka þeirra auk þess að skoða uppruna verksins og 
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listamannsins til að fá tengingu við innblástur verksins. Listaverkin eru skoðuð með 

hliðsjón af grunnþáttum myndmenntar.  

3.2 Grunnþættir myndmenntar 

„Þú verður fyrst að læra reglurnar svo þú getur brotið þær“ er setning sem ég heyrði oft 

í listnámi mínu. Þegar ég var í grunnskóla var ekki lögð rík áhersla á grunnþætti 

myndlistar, formfræði og litafræði. Þegar ég hóf nám í Fjölbrautarskóla á listnámsbraut 

að ég kafaði djúpt í litafræði og formfræði og hélt því svo áfram þegar ég hóf nám við 

Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Samkvæmt Wucius Wong (1993, bls. 

45) eru þessir tveir þættir undirstaðan í öllu listnámi. Þegar ég hóf nám eftir grunnskóla 

og fór að læra þessi undirstöðu atriði fann ég að mig vantaði þennan grunn og tel því 

mikilvægt að leggja áherslu á hann í verkefnavinnu í yngstu bekkjum grunnskóla. Eftir að 

hafa tileinkað mér fræðin á bak við formfræði og litafræði fór ég að horfa á umhverfi mitt 

í hinu daglega lífi með öðrum augum. Því tel ég að nemendur geti orðið meðvitaðri um 

umhverfi sitt ef byrjað er að huga að þessum fræðum strax í upphafi 

grunnskólagöngunnar með því að kenna nemendum mismunandi tækni, aðferðir, reglur 

og listasögu til að byggja góðan og sterkan grunn til framtíðar.  

3.2.1 Formfræði 

Allt umhverfi okkar byggist upp á formum. Form eru mörg og ólík að stærð og lögun. 

Wong (1993, bls. 42-44) fer yfir í bók sinni Principles of form and design um grunnþætti 

myndlistar. Einn þeirra þátta er formfræði. Hann flokkar form í fjóra flokka. Ósýnileg form 

sem við skynjum en eru í raun og veru ekki til. Sýnileg form hafi lögun, stærð, liti og áferð. 

Venslaform séu tvö eða fleiri form sem tengjast saman og myndi oft annað nýtt form, þá 

skiptir staðsetningin máli gagnvart öðrum formum og geti blekkt eða hafi áhrif hvernig 

þú sjáir hlutina sjónrænt fyrir þér, einnig geti þyngdaraflið skipt máli, það sé hvernig þú 

sjáir formið fyrir þér í hlutföllum, þyngd og dýpt formsins.  Hagnýt form geti verið form 

sem séu búin til af náttúrunnar hendi eða af mannavöldum, hagnýt form geti haft 

þýðingu til dæmis, varðveitt ákveðin skilaboð, líkt og píla, einnig geti hagnýtt form virkað 

á þann hátt að þau þjóni hagnýtum tilgangi, líkt og hjól á hestvagni.  

Af eigin reynslu sem nemandi í myndlist þá tel ég mikilvægt að nemendur geti áttað 

sig á ólíkum formum, tengt form við umhverfi sitt, áttað sig á uppbyggingu myndverks og 

skilið hvernig allt umhverfi okkar hefur sína lögun. Guðmundur Finnbogason (2006, bls. 

114-131) fjallar um að hvernig formfræði hefur tvær birtingamyndir. Önnur birtinga-

myndin komi fram á tvívíðum fleti líkt og myndlist en birtingamynd formfræði geti einnig 
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verið í þrívídd. Þrívídd sé mælanleg á þrjá vegu, hæð, breidd og lengd. Listamenn hafi 

keppst að í gegnum tíðina að mála málverk á tvívíðan flöt en leitast eftir að sýna þrívídd 

í verkum sínum sem samanstandi af fleti sem hefur einungis hæð og breidd. 

Listamaðurinn leitist eftir að reyna að láta áhorfandann gleyma því að hann sé að horfa 

á tvívíðan flöt. Notast sé við línur og liti til að ná þessu fram.   

3.2.2  Litafræði 

Litafræði er annar grunnþáttur myndlistar. Allt í kringum okkur er að finna liti en við 

skynjum þá þó misjafnt og þeir hafa misjöfn áhrif á okkur mannfólkið. Litir geta haft áhrif 

á tilfinningar mannsins og oft hafa þeir einhverja ákveðna merkingu sem flestir kannast 

við. Ég tengi til dæmis rauðan lit við ástina og bláan lit við vatn. Ýmis litatákn er að finna 

í umhverfi okkar og á hlutum sem við sjáum og notum daglega. Á blöndunartækjum má 

sjá bláa og rauða merkingu. Þessar merkingar hafa ákveðna þýðingu fyrir okkur og er 

kalda vatnið táknað með bláleitum lit og heita vatnið með rauðum. Litatákn er meðal 

annars hægt að finna í umferðinni og senda litirnir þar okkur ákveðin skilaboð. Á 

umferðaljósum táknar rautt stöðvun, gult viðbúinn og grænt segir okkur að halda megi 

áfram. Litir geta verið ólíkir eftir menningarheimum og er gott fyrir nemendur að vera 

meðvitaðir um fjölbreytta þýðingu þeirra í umhverfi okkar. Heimspekingurinn 

Guðmundur Finnbogason fjallar nánar um það í bók sinni frá Sjónarheimi.  

Guðmundur (2006, bls. 91-93) fjallar um liti og túlkun í bók sinni. Guðmundur ritar 

um hvernig litirnir svartur og hvítur hafi fengið ákveðna merkingu með tímanum út frá 

sambandi og skyldleika við myrkrið og ljósið. Myrkrið sé svart og hefur þar að leiðandi 

fengið á sig stimpil sem merkingu hið illa og sorgarlitur, þar sem liturinn gerir mann 

dapran. Hvítur litur tengi menn við ljósið, klæðaburð engla og hreinleika, líkamlegs og 

andlegs. Hvítur litur á erfitt með að leyna óhreinindum og sé því trygging hreinleikans. 

Einn virtasti og þekktasti listamaður heimsins, Pablo Picasso notaði liti til að túlka 

tilfinningar í málverkum sínum. Eitt af tímabilum listamannsins, bláa tímabilið markaðist 

af dökkum bláum og grænum litatónum. Með þessum litatónum er listamaðurinn að 

vekja athygli og samúð með fátækum (Gína Pichel og Þorsteinn Thorarensen, 1977, bls. 

650).  

Hrönn Arnarsdóttir og Sigríður Ágústa Skúladóttir (1998, bls. 7-8) fjalla um að 

birtumagn stjórni því hvernig við skynjum liti. Ef birtan sé sterk og í miklu magni skynjum 

við litina á ýmsan hátt en ef birtumagnið sé lítil geti orðið erfitt að greina ólíka litatóna. 

Hver og einn litur hafi ákveðna bylgjulend og það geti verið miserfitt að greina á milli 

litatóna og ólíkra lita. Í náttúrunni koma litir fram sem ljósbylgjur. Hlutur endurkastar 
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bylgjum sem maðurinn sér sem liti. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 148-

149) er eitt af hæfniviðmiðunum í myndmenntakennslu að kenna eigi litafræði og 

meðferð lita auk þess sem að nemendur eigi að geta rýnt í listaverk og túlkað þau. Þessi 

þáttur er því er einn af undirstöðuþáttum í myndmennt og er nauðsynlegt að byrja strax 

á yngsta stigi grunnskóla. Verkefni í hugmyndabanka mínum byggjast að miklu leiti á 

litafræði þar sem nemendur þurfa að velta fyrir sér litum, litatónum, blöndun lita og 

hvernig þeir geta haft áhrif á mann í listaverkum og í umhverfinu.  

Árið 1666 gerði breskur vísindamaður að nafni Isaac Newton mikla uppgötvun.  

Newton uppgötvaði að sólarljósið innihélt liti. Árið 1704 náði hann fyrstur manna að 

greina liti sólarljós. Hann lét sólargeisla skína í gegnum glerstrending (Westfall, 1962, bls. 

339). Litir sem spanna litrófið eru rauður, appelsínugulur, gulur, blár, fjólublár og 

rauðfjólublár. Seinna var sett fram kenning um litahringinn (sjá mynd 1) en þar eru 

frumlitir settir í þríhyrning, gulur efst, rauður niðri til hægri og blár þar við hliðina á. 

Tvenndarlitir koma svo og síðan þrenndarlitir sem mynda litróf litahringsins (Hrönn 

Arnardóttir o.fl., 1998, bls. 11-21).  

 

                                                                                             Mynd 1 

Hér að ofan er komið inn á nokkur hugtök í litum líkt og frumlitir, tvenndar og 

þrenndarlitir. Á átjándu öld setti fræðimaður að nafni Robert Boyle fram kenningu um að 

frumlitirnir væru þrír; gulur, rauður og blár. Ekki er hægt að blanda frumliti með öðrum 

litum. Litirnir þrír eru gæddir þeim töfrum að hægt er að blanda þeim saman og fá aðra 

liti sem nefnast, tvenndar liti. Gulur og blár gera grænan, gulur og rauður mynda 

appelsínugulan og fjólublár er gerður úr rauðum og bláum. Ef þessir litir eru blandaðir 

saman þá myndast þrenndarlitir (Hrönn Arnardóttir o.fl., 1998, bls. 15).   
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Johannes Itten bjó til þá útfærslu á litahringnum sem við þekkjum og notumst við í 

dag. Guli liturinn er toppurinn á litahringnum og á hann að tákna sólina sem beinir 

geislum sínum í átt að bláa og rauða litarins (Elva J. Hreiðarsdóttir, 1993, bls. 2). Frumliti 

þekkjum við víða úr umhverfi okkar og úr listasögunni. Flest umferðaskilti eru höfð í 

frumlitum Listamaðurinn Piet Mondrian notaði frumlitina í verkum sínum (Gombrich, 

1997, bls. 581-584).  Tvö af verkefnum í verkefnasafni mínu koma inn á verk Mondrians 

þar sem lögð er áhersla á litafræði og meðferð grunnlita.  

Andstæðir litir eru litir sem eru á móti hvor öðrum í litahringnum. Ef andstæðir litir 

eru notaðir saman vex litamagn þeirra og margir telja að andstæðir litir fari best saman 

(Guðmundur Finnbogason, 2006, bls. 110). Ef litahringurinn er skoðaður vel má sjá að 

hann inniheldur hvorki svartan né hvítan lit. Þessir tveir litir flokkast ekki undir hugtakið 

lit þar sem svartur litur endurkastar ekki ljósi og gerir það að verkum að við skynjum ekki 

lit. Hvíti liturinn aftur á móti er andstæðan við svarta litinn þar sem hann endurkastar 

öllum litabylgjum og við það sjáum við eingöngu hvítt. En með því að nota svartan og 

hvítan lit er hægt að búa til marga aðra tóna, dökka og ljósa með því að blanda þeim 

saman við aðra liti (Hrönn Arnarsdóttir o.fl., 1998, bls. 16-17).   

Litir geta haft ólík áhrif á hvorn annan en fer það eftir því með hvaða litum þeir standa. 

Rauður litur breytist eftir því hjá hverjum hann stendur. Rauður verður bjartari ef hann 

er á dökkum grunni en sýnist daufari á hvítum grunni. Ef appelsínugulur og rauður eru 

settir hlið við hlið dregur sá fyrrnefndi úr áhrifamætti rauða litarins. Blágrænn og rauður 

eru andstæðir litir en þeir magna áhrif hvors annars upp (Hafdís Ólafsdóttir, e.d.).  

Johann Wolfgang von Goethe skoðaði litaumhverfi frá öðrum sjónarhornum og 

umhverfi en Newton. Goethe hafði brennandi áhuga á litum og á tímabilinu 1749-1832 

rannsakaði hann undirstöðu litanna. Goethe lagði ríka áherslu á að kanna hvernig ljós 

gæti haft áhrif á sjón og skynjun (Hrönn Arnarsdóttir o.fl. ,1998, bls. 23). Hann rannsakaði 

hvaða áhrif litir hefðu á geð manna. Goethe skoðaði áhrif litanna með því að horfa í 

gegnum lituð gler og athuga geðbrigði manna sem því fylgdu. Það er frá honum komið 

að við skiptum litum í tvo flokka eftir því hvort litirnir hafi örvandi eða róandi áhrif. Litir 

sem teljast til fyrri flokksins, örvandi eru rauðleitir og gulleitir litir en þeirra sem hafa 

róandi áhrif eru bláleitir. Græni liturinn er þarna á milli (Guðmundur Finnbogason, 2006, 

bls. 97-99).  Goethe skipti litunum í þrjá hópa.  
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• Litir andrúmsloftsins: Litir geta haft áhrif á það sem fólk skynjar þótt að litir 

andrúmsloftsins eru loftkenndir og oft gegnsæir.  Litir himins, regnboga, þoku og 

lofts eru dæmi um þessi áhrif. Málshátturinn, fjarlægðin gerir fjöllin blá á vel við í 

þessu samhengi. Þar eru litir andrúmsloftsins að verki og auga mannsins skynjar 

litinn sem bláan. Þegar gerir þoku þá fá landslag og fjöll hvítleitan blæ. 

• Litir ljósbylgjanna: Þá er átt við endurvarp/endurskin sem við sjáum af yfirborði 

hluta. Dæmi um þessi áhrif eru sápukúlur, perlugljái og olíubrák.   

• Fleygljóslitir: Myndast þegar mikið ljós er fyrir aftan fyrirstöðu. Hægt er að taka 

hníf og halda honum 10-15 cm frá öðru auganum en hinu auganu er haldið lokuðu 

á meðan. Við þetta tekur ljósið sem beint er að hnífnum sveig og brotnar á blaðinu 

í tvennt og fer ljósið beggja megin við hnífsblaðið. Augað blekkist og virðist sólin 

eða ljósið vera í heilu lagi (Hrönn Arnarsdóttir o.fl., 1998, bls. 23-25). 

Nemendur auka færni sína í að greina ólíka liti og litatóna við skoðun og samfélagi og 

umhverfi sínu. Í hugmyndasafninu er lögð mikil áhersla á meðferð lita þar sem nemendur 

þurfa meðal annars að velta fyrir sér grunnlitum, litahringnum, litatónum og blæbrigðum. 

Með því að læra um liti með ólíkum hætti verða nemendur hæfari að meta eigin verk, 

verk samnemenda sinna og listamanna.  

3.3 Samantekt 

Í myndmennt er unnið með alla miðla sjónlista. Nemendur læra að skapa og tjá sig án 

orða og horfa á viðfangsefni sín frá öðru sjónarhorni og skoða verk sín með gagnrýnum 

hætti. Ímyndunarafl skiptir máli þegar kemur að listsköpun. Myndmennt er skapandi 

námsferli þar sem nemendum gefst kostur að tjá sína innri rödd. Til að ná árangri í 

myndlist nota kennari ólíkar kennsluaðferðir til að ná til nemandans, bæði er varðar 

efnisval og umhverfi.  

Grunnþættir myndmenntar eru litafræði og formfræði. Mikilvægt er að nemendur 

átti sig á að við skynjum liti á ólíkan hátt og geti tengt liti við daglegt líf þar sem margt í 

okkar nánasta umhverfi er merkt með ,,duldum“ litrænum skilaboðum auk þess að átta 

sig á formum í umhverfinu.  

Í verkefnasafninu er lögð áhersla á skapandi vinnubrögð nemenda. Að verkefnunum 

loknum eiga nemendur að þekkja ólíka listamenn, sem vinna með margvíslegan efnivið 

auk þess sem litir og tónar spila stórt hlutverk í listaverkum þeirra. Umhverfið og 

náttúrulegur efniviður gegna mikilvægu hlutverki í verkefnavinnu nemenda auk þess sem 

þeir  vinna listaverk með ólíkum efnivið og á tvívíðu og þrívíðu formi. Með verkefnavinnu 

sem þessari er stuðlað að því að nemendur verði læsir á umhverfi sitt og nýti sér 
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fjölbreytta möguleika við lausn á verkefnum þar sem engin leið er réttari en önnur. 

Stærðfræði gegnir mikilvægu hlutverki og fjallar næsti kafli um stærðfræði auk þess að 

skoða eina af birtingamyndum hennar, rúmfræði.  
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4 Stærðfræði 

Í kaflanum er fjallað um skilgreiningar á hugtakinu stærðfræði. Margir telja að ákveðin 

fegurð sé fólgin í stærðfræði og að tileinka sér tungumál hennar er mikilvægur þáttur í 

stærðfræðinámi. Samkvæmt íslenskri orðabók er stærðfræði skilgreind sem fræðigrein 

um talna- og rúmstærðir, tölulega eiginleika þeirra, form og samband þeirra á milli (Árni 

Böðvarsson, 1990, bls. 990). Linda Pound og  Trisha Lee (2011, bls. 2) vitna í Guy Claxton 

í umfjöllun sinni um stærðfræði. Þar kemur fram að hann telur að  stærðfræði sé 

tímalaus. Það sé hægt að brjóta hana niður í þætti sem geta verið einangraðir. Hægt sé 

að setja fram einstök reiknisdæmi sem geta verið stigvaxandi þannig að erfiðleikastigið 

aukist. Stærðfræði geti verið skipulögð þannig að hún gefi skýr svör sem séu annað hvort 

rétt eða röng sem geri hana auðskiljanlega og auðmetna. 

Pound og Lee (2011, bls. 5) fjalla um í bók sinni Teaching Mathematics Creatively að 

National Strategy skilgreini stærðfræði á eftirfarandi hátt: Stærðfræði byggist á 

einföldum skilgreiningum og tillögum sem eru byggðar á athugunum. 

• Stærðfræði inniheldur mælingar, samanburð og flokkun hluta. 

• Stærðfræði lýsir mynstrum og almennum hugtökum. 

• Stærðfræði sér okkur fyrir verkfærum í óhlutbundinni vinnu. 

• Stærðfræði er skapandi viðfangsefni þar sem hugmyndir eru prófaðar og leitt af 

sér aðrar hugmyndir.  

Devlin (2002, bls. 10) lýsir stærðfræði sem vísindum mynstursins. Líklega er hér átt 

við að þegar leita þarf lausna í hinu daglega amstri eða í heimi vísindanna þá er 

stærðfræðin nánast undantekningarlaust sú þekking sem þarf að notast við til að leysa 

vandann. Verkfræði, læknisfræði, hagfræði, verslun og þjónusta, iðnaður, byggingar allt 

kallar þetta á tölulegar úrlausnir. Auðveldlega er hægt að halda því fram að stærðfræði 

sé eins konar alþjóðlegt tungumál sem allir þurfi á einhvern hátt að hafa skilning á til að 

leysa dagleg verkefni. Því til stuðnings er hægt að benda á skýrsluna Measuring Student 

knowledge and skills (1999, bls. 41) sem gefin var út af OECD þar sem fjallað er mikilvægi 

þess að einstaklingar geti tekið vel ígrundaðar ákvarðanir til að geta leyst verkefni sem 

koma upp í daglegu lífi. Þar er stærðfræðilæsi skilgreint sem geta einstaklingsins til að 

taka vel ígrundaðar stærðfræðilegar ákvarðanir með þeim hætti að einstaklingurinn auki 

færni sína á því sviði til að takast á við framtíðina, leysa verkefni sem daglegt líf krefst af 

honum og nýta þekkingu við raunverulegar aðstæður sem uppbyggilegur, gagnrýninn og 

hugsandi ríkisborgari (OECD, 1999, bls. 41).  
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Öflugt stærðfræðinám er því mikilvægur grunnur fyrir nemendur til að verða færir um 

að leysa verkefni sem þeir þurfa að takast á við í komandi framtíð. 

4.1 Stærðfræðikennsla 

Samkvæmt Pound og Lee ( 2011, bls. 1) hefur stærðfræðikennsla breyst nokkuð á 

undanförnum áratugum. Áður fyrr hafi nemendum verið kennd stærðfræði eftir 

ákveðnum aðferðum og áhersla lögð á að svör væru annaðhvort rétt eða röng. Þeir sem 

náðu góðum árangri í stærðfræði hafi verið settir á háan stall í skólanum en þeir sem ekki 

náðu tökum á stærðfræðinni taldir líklegir til að ná ekki tökum á lestri og skrift. 

Samkvæmt fræðingunum James Hiebert o.fl. (1997) hefur áhersla í stærðfræðikennslu 

breyst á síðustu árum og frekari áhersla lögð á að nemendur byggi upp skilning á 

stærðfræði heldur en utanbókarlærdóm reikniaðferða. Þau fjalla einnig um hugtakið 

skilning sem þau telja erfitt að skilgreina nákvæmlega þar sem erfitt sé að draga línuna á 

milli þessa að skila og skilja ekki. Skilningur er eiginleiki sem er háður breytingum.  

Richard Skemp (1976, bls. 10-11) setti fram tvær ólíkar leiðir til að túlka merkingu 

þess að skilja stærðfræðilega hugmynd: venslaskilning og tækniskilning. Að hafa 

venslaskilning felur í sér að vita hvað skal gera í ákveðnum aðstæðum, þegar glíma þarf 

við ákveðin viðfangsefni og af hverju. Að hafa tækniskilning merkir að hafa þekkingu á 

ákveðinni reglu, formúlu eða aðferð og getu til að nota hana en felur ekki sér að vita 

hvers vegna hún virkar. Nokkrar rannsóknir benda til þess að þeir nemendur sem fá 

kennslu sem stuðlar venslaskilningi eigi auðveldara með að beita stærðfræðiþekkingu 

sinni við raunverulegar aðstæður og beita skapandi hugsun og fjölbreyttum aðferðum 

við úrlausn verkefna en þeir sem ekki hafa vanist því (Boaler, 1999; 2011; 2016).                                           

Í seinni tíð hafa áherslur í stærðfræðikennslu verið að breytast og kennarar beita 

fjölbreyttari kennsluaðferðum en áður til að ýta undir skapandi nám með skapandi 

kennsluháttum. Aukin áhersla á sköpun og fjölbreytta kennsluhætti líkt og lögð er áhersla 

á í aðalnámskrá grunnskóla getur stuðlað að því að nemendur nái góðum tökum á 

stærðfræði vegna þess að nemendur eru ólíkir og styrkleikar þeirra liggja ekki alltaf á 

sama sviðinu. Rúmfræði er einn þáttur í stærðfræði sem vert er að skoða betur þar sem 

hugmyndasafn höfundar byggir að stórum hluta á rúmfræðilegri nálgun í verkefnum.  

4.2 Rúmfræði 

Hugmyndir manna um rúmfræði hafa margar ólíkar birtingamyndir. Í íslenskri 

orðabók er hugtakið rúmfræði skilgreint á eftirfarandi hátt: ,,Rúmfræði er sú fræðigrein 

sem fæst við lögun hlutanna og stærð, einkum rúmmálsfræði og flatarmálsfræði‟ (Árni 
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Böðvarsson, 1990, bls. 788). Samkæmt Merriam-Webster (2019, e.d) orðabókinni er 

rúmfræði sá hluti stærðfræðinnar sem tekur á mælingum, lögun og samspili punkts, línu, 

horns, yfirborðs og flatar.  

Battista og Clements (1992, bls. 420-421) fjalla um í grein sinni Geometry and spatial 

reasoning um mikilvægi rúmfræði í stærðfræðikennslu. Í greininni kemur fram að 

árangur rúmfræðikennslu sé mun betri þegar rúmfræði sé kennd með raunverulegum 

dæmum á áþreifanlegan hátt. Nemendur sem læra rúmfræði eingöngu með skólabók 

hafi lakari skilning á viðfangsefninu heldur en nemendur sem læri efnið á áþreifanlegan 

hátt og nýti umhverfi til náms. Hér gildir því að beita fjölbreittum og skapandi 

kennsluaðferðum til að nemendur ölist skilning á rúmfræði.  

Battista og Clements (1992, bls. bls. 421) vitna í ýmsar rannsóknir sem benda til þess 

að kennsla í rúmfræði í skólum sé oft á tíðum ekki næg og sé ekki lögð áhersla á hana.  

Þessar rannsóknir ná til skóla í Bandaríkjunum og benda þær til þess að skortur sé á 

rúmfræðikennslu á yngsta stigi. Líklegasta skýringin á því sé talin vera að rúmfræðiþáttur 

stærðfræðinnar sé ekki metin jafnt á við annað innan stærðfræðinnar. Van de Walle 

(2001, bls. 309) velti fyrir sér hvers vegna kennarar ættu að gefa rúmfræði meiri vægi í 

námi og kennslu en verið hefur og nefndi hann nokkur atriði sem styðja það. 

• Rúmfræði er leið stærðfræðinnar til að koma auga á og meta formgerð og tengsl í 

umhverfinu. Hana má meðal annars finna í uppbyggingu sólkerfisins, jarðfræði, 

kristöllum, blómum og dýrum. Rúmfræði á stóran þátt í þeim heimi sem búinn er 

til af mönnum, svo sem í myndlist, byggingalist, bílum, vélum og vefnaði. Rúmfræði 

form og eiginleikar þeirra einkenna nánast allt sem mannskepnan býr til eða 

hannar.  

• Rúmfræði kemur við sögu á hverjum degi í lífi okkar á einhvern hátt. Hún er notuð 

af fjölda fólks og snertir starf þeirra á einn eða annan hátt. Þar má nefna 

vísindamenn, hönnuði, listamenn, arkitekta, verkfræðinga og aðra hönnuði. Á 

heimilinu er rúmfræði notuð í ýmsum tilgangi bæði utandyra og innan veggja þess, 

til dæmis við að setja upp girðingu, skipuleggja garðinn, byggja gróðurhús eða 

hanna stofuna (Van de Walle, 2001, bls. 309). 

Rúmfræði á að geta veitt okkur ánægju og auka áhuga á stærðfræði og má því færa 

rök fyrir því að gefa henni meira vægi en gert er (Van de Walle, 2001, bls. 309). Devlin 

(2002, bls. 2-5) bendir á að einn þáttur rúmfræði, það er mynstur hafi verið vanræktur í 

stærðfræði. Hægt er að finna mynstur í tölum, formum, hreyfingu, líkum og grannfræði. 

Devlin (2000) fjallar um ólíkar birtingamyndir mynsturs í bók sinni The Maths Gene og er 

það rauði þráðurinn í gegnum alla bókina. Hann fjallar um hvernig mynstur birtist í 
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náttúrunni, hnútum, plánetum, kosningum, íþróttum, í uppbyggingu tungumála, tónlist, 

í dýrafeldi og fjöðrum. Oft á tíðum er mynstur í hlutum sem hafa ekki litið dagsins ljós, 

líkt og spá um líkur. Devlin (2002, bls. 11) telur að þegar við förum og leitum að mynstrum 

byrjum við að gera það ósýnilega sýnilegt.  

Fræðimenn hafa í gegnum tíðina sett fram ýmsar kenningar á vitsmuna- og 

tilfinningaþroska barna þar sem myndtjáning og rúmskyn spilar stóran þátt í skilningi. 

Battista og Clements (1995, bls. 48-52) vitna í fræðimennina Jean Piaget og Pierre Van 

Hiele í grein sinni Geometry and proof. Fræðimennirnir tveir, Piaget og Hiele, eiga það 

sameiginlegt að hafa sett fram stigbundið líkan yfir þroskastig barna. Þessar kenningar 

fela báðar í sér að einstaklingurinn fari í gegnum nokkur þroskastig í rúmfræðinámi sínu. 

Báðar þessar kenningar leggja áherslu á að börn nái góðri færni í neðstu stigum. 

Fræðimennirnir telja að það sé því nauðsynlegt að byggja grunninn vel svo barn geti farið 

á næsta stig. Stigin eru getuskipt á þann hátt að þegar nemandinn hefur náð vissri færni 

á ákveðnu stigi kemst hann áfram á næsta stig. Nemendur geta því verið á ólíku stigi eftir 

aldri og mikilvægt er að kennari sé meðvitaður um það. 

4.3 Hugtök í rúmfræði 

Richard Skemp (1976, bls. 30) kom með áhugaverðar hugmyndir um skilning nemenda á 

lausnaleiðum og aðferðafræði stærðfræðinnar. Við það notaði Skemp tvö lykilhugtök, 

tengslaskilning og tæknilegan skilning, til að útskýra hvernig nemendur læri stærðfræði. 

Grouws (2006, bls. 133) fjallar um hvernig Skemp skiptir rúmfræði í formlega rúmfræði 

og óformlega rúmfræði. Formleg rúmfræði ber aðallega einkenni af tæknilegum skilningi 

sem byggir á að nemendur tileinki sér lögmál og reglur rúmfræðinnar og hvernig sé hægt 

að beita þeim í námi. Samkvæmt Greens og Findell (1999, bls. 128) er annað einkenni 

formlegrar rúmfræði afleiðsluhugsun. Þeir fjalla um að nemendur þurfi þá aðallega að 

kunna almenn lögmál stærðfræðinnar og leysa viðfangsefni á þeim grunni.  

Van de Walle (2001, bls. 308) fjallar um óformlega rúmfræði sem byggist á að 

nemendur skoði rúm og form, komi við, eigi samtal um, búi til og taki í sundur. Slík 

viðfangsefni gefa nemendum tækifæri til að kljást við verkefni sem fela í sér að kanna, 

skynja, nota myndræna útfærslu, nýta náttúruna og umhverfi, líkön og tölvubúnað. 

Óformleg rúmfræði byggir á rannsóknum nemenda á umhverfi sínu þar sem rými og form 

eru skoðuð og eru þau meginþáttur rannsókna þeirra. Því má kalla hana stærðfræði 

raunveruleikans. Eðlilegt er að spyrja nemanda hvort hann hafi skylning á viðfangsefninu 

og geti sett það í samhengi við reynslu sína (Van de Walle, 2001, bls. 29). Ég túlka orð 

Van de Walle á þann hátt að með slíkum vinnubrögðum sé hægt að öðlast tengslaskilning. 
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Kjarni óformlegrar rúmfræði liggur í því að nemendur komi við, kanni og velti fyrir sér 

hlutum, til að mynda tengingar þegar kemur að því að skilja hugtök eða ný verkefni.  

Skilningur ræðst af fyrri hugmyndum og nýjum tengslum. Eftir því sem tenglin eru fleiri 

ná nemendur betri skilning á viðfangsefnum. Tengslaskilningur stuðlar að auknu minni 

og hjálpar nemendum að læra nýja hluti og aðferðir. Nemendur verða lausnamiðaðri í 

verkefnavinnu og hæfni þeirra við að takast á við vandamál eykst (Van de Walle, 2001, 

bls. 25). 

Óformleg rúmfræði samræmist hugmyndum um aðleiðsluhugsun. Samkvæmt 

Greenes og Findell (1999, bls. 128) þá þarf að beina rökhugsun nemenda á þá braut að 

rannsóknarefnið verði raunveruleikinn, leiti að mynstrum, reglum og komist þannig að 

niðurstöðu sem varpar ljósi á veruleika nemenda. Ég túlka orð Greenes og Findell þannig 

að hægt sé að láta nemendur hafa það verkefni að nota ímyndunarafl sitt við 

verkefnavinnu. Láta nemendur til dæmis nota hugarflug við að sjá fyrir sér mynstur af 

formum og nota tjáningu til að lýsa mynstrinu og spá fyrir um framhald þess. Út frá 

tilgátum nemenda.  

Það er ljóst að nemendur þurfa að læra óformlega og formlega rúmfræði samhliða 

hvor annarri í tengslum við fyrirbæri og hluti í umhverfi sínu. Þetta samræmist 

hugmyndafræði Skemp varðandi tengslaskilning á þann hátt að ef óformleg rúmfræði er 

ekki einnig hluti af skyldunámi barna gæti það stuðlað að því að nemendur læri aðferðir 

og formúlur sem festast í skammtímaminni barnsins en ekki langtímaminni. Nemendur 

þurfa að öðlast djúpan skilning á rúmfræði. Gott er því að skoða samþættingu stærðfræði 

við aðrar námsgreinar líkt og myndmennt.  

4.4 Samantekt 

Stærðfræðinám nemenda snýst um að auka færni nemenda í því að takast á við 

framtíðina, leysa verkefni sem koma upp í daglegu lífi og nýta þekkingu sína í 

raunverulegum aðstæðum. Í nútíma samfélagi er stærðfræðinám að taka miklum 

breytingum og áhersla alltaf að verða meiri og meiri á sköpun og  beitingu fjölbreyttra 

kennsluhátta til að stuðla að velgengni og góðum framtíðarhorfum þar sem nemendur 

eru ólíkir og með ólíkar þarfir og styrkleika. Rúmfræði er einn þáttur stærðfræði sem 

skipar stóran hlut í verkefnasafni mínu. Samkvæmt Battista og Clements hér að ofan 

kemur fram að rúmfræðikennsla er oft á tíðum ekki nægileg í skólum. Ég skoðaði 

stærðfræðibækurnar Sproti sem eru ætlaðar fyrir yngsta stig grunnskóla. Bækurnar eru 

gefnar út af Námsgagnastofnun fyrir grunnskóla hér á landi og voru aðeins nokkrar 

blaðsíður fyrir hvern árgang áætlaðar í rúmfræði. Kennarar þurfa því að finna 
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aukaverkefni til að mæta hæfnikröfum aðalnámskrár ef nemendur eiga að uppfylla 

hæfniviðmiðin sem sett eru þar fram.  

Rúmfræði er stór þáttur í lífi okkar og er stór hluti af okkar daglega lífi. Öll verkefni í 

verkefnasafni ritgerðarinnar byggjast upp með rúmfræðilegri nálgun og lögð er mikil 

áhersla á að nemendur geti tengt við umhverfi sitt og leyst verkefni á ólíkan og 

fjölbreyttan hátt sem krefst útsjónarsemi og tengingar við nærumhverfi. Nánar verður 

fjallað um samþættingu námsgreina i næsta kafla, þar sem ítarlegar verður fjallað um 

hvernig samþætting nýtist milli greina.  
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5 Samþætting námsgreina 

Í þessum kafla er fjallað um samþættingu námsgreina, hvað samþætting er og hvernig 

hún fer fram. Lilja M. Jónsdóttir (1996, bls. 6) fjallar um í bók sinni skapandi skólastarf að 

þegar kennarinn ákveði hvaða kennsluaðferð hann ætli að notast við í kennslu sinni þá 

vegi þungt hvaða kennsluaðferðir voru notaðar á skólagöngu hans. Kennarinn eigi oft á 

tíðum erfitt með að fara út fyrir þægindarammann og haldi sig við gömlu ,,góðu” 

kennsluaðferðirnar sem hann þekki best. Algengar aðferðir eru því útlistunarkennsla þar 

sem kennarinn fræðir nemendur með stuðningi kennslubóka. Þessi aðferð byggir ekki 

mikið á sköpun eða samvinnu og hentar alls ekki öllum nemendum. Bamford (2011, bls. 

141) telur að efla þurfi almenna kennara til að beita skapandi aðferðum við kennslu sína. 

Í grunnskólum hér á landi er námssviðum gefið mismikið vægi í niðurröðun í stundartöflu. 

Það veldur því að nemendur eiga oft erfitt með að sjá tengingu á milli greina því að 

námsgreinarnar eru ekki samþættar. Það má því segja að strax við upphaf annar þegar 

stundaskráin er búin til sé línan lögð fyrir nemendur með skiptingu námsgreina eftir 

kennslutímum.  

Menntun getur ekki verið fólgin í einhliða æfingu vissra krafta, hún verður 

að efla manneðlið í heild sinni, hún verður að koma á samræmi milli allar 

líkams- og sálarafla mannsins, æfa kraftana þannig að þeir vinni saman í 

réttum hlutföllum, þ.e. þannig, að þeir geti afkastað sem mestu og eflist þó 

jafnframt allir og styrkist og verði þannig færari um að afkasta meiru. 

(Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 32) 

Þessi orð Guðmundar Finnbogasonar vil ég tileinka mér í starfsháttum mínum sem 

kennari. Allir þættir náms tengjast saman og er því eðlilegt að skoða þá í víðara samhengi. 

Lilja M. Jónsdóttir (1996, bls. 9) nefnir að samþætting sé þegar ákveðin verkefni í námi 

barna byggist á ólíkum viðhorfum, kunnáttu og getu sem sótt sé í fjölbreyttar 

námsgreinar. Með markvissri samþættingu námsgreina eru viðfangsefni rannsökuð frá 

ólíkum sjónarhornum sem stuðla að auknum skilningi og skýrari heildarmynd. Wormeli 

(2005, bls. 113) bendir á að viðfangsefni daglegs lífs eru ekki hólfuð niður líkt og 

stundarskrá nemenda. Samþætting námsgreina hafi marga kosti þar sem hún líki eftir 

raunverulegum aðstæðum eða kröfum í lífi fólks. Framtíðarstörf núverandi nemenda eigi 

það næstum öll sameiginlegt að þeir þurfi að nýta hæfileika sína saman en ekki sitt í hvoru 

lagi. Þegar komið sé út í lífið sjálft séum við ekki að nýta okkur 45 mínútur af íslensku og 

45 mínútur af myndmennt. Hæfileikar okkar nýtast saman og sé því mikilvægt að 
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nemendur átti sig á tengingunni þar á milli og þjálfist í að samnýta hæfileika sína. Það 

getur því verið stórt skref fyrir skólakerfið að setja upp opna stundaskrá sem getur orðið 

til þess að kennsla verður meira samþætt en áður.  

Tomlinson og Allan (2000, bls. 27-31) skilgreina samþættingu námsgreina á 

fjölbreyttan hátt. Skilgreiningin er sett hér fram í nokkrum liðum.  

• Með samþættingu styðja námsgreinar hvor aðra og nemendur nýta færni sína til 

að byggja ofan á grunn hverrar greinar.  

• Samþætting gefur nemendum frekari möguleika á að upplifa og tengja við 

raunverulegar aðstæður þar sem lífið er ekki hólfað niður eftir fögum.  

• Samþætting hvetur kennara til að beita skapandi vinnubrögðum sem vekja áhuga 

nemenda og starfsánægja kennara eykst. Með samþættum vinnubrögðum þurfa 

kennarar að eiga meira samtal og samstarf í kennslustundum jafnt og undirbúningi 

(Tomlinson og Allan, 2000, bls. 27-31). 

Samþætting er leið sem ætti að hjálpa nemendum að efla sköpunargáfur sínar. Til 

þess að samþættingin eigi sér stað þá reynir á getu kennarans til að samþætta 

námsgreinar með þekkingu sinni á námsgreinunum og getu til að útbúa viðeigandi 

verkefni sem reyna á nemendur á krefjandi hátt. Kennarinn þarf því að gefa sér tíma til 

að útbúa krefjandi verkefni auk þess að gefa sér tíma að kynna sér aðrar námsgreinar. 

Því má færa rök fyrir því að það reyni meira á kennarann við samþættingu námsgreina 

heldur en þegar að hann þarf að kenna eina námsgrein í einu. Samþætting stærðfræði 

og myndmenntar er skoðuð nánar í næsta kafla.  

5.1 Samþætting stærðfræði og myndmenntar 

Eitt að markmiðum menntunar er að undirbúa nemendur fyrir komandi ár. Í aðalnámskrá 

(2013, bls. 32) er bent á að stuðla þurfi að því að veita nemandanum tækifæri til að 

þroskast sem einstaklingur og hann taki virkan þátt í því þjóðfélagi sem við búum í og geti 

látið gott af sér leiða. Í lögum um grunnskóla er lögð áhersla á heildstætt nám barna og 

veita því yfirvöld þann sveigjanleika fyrir grunnskóla landsins að geta samþætt 

námsgreinar. Í 25. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir: 

Í aðalnámskrá skal kveðið á um meginmarkmið náms og kennslu, 

uppbyggingu og skipan náms, svo og hlutfallslega skiptingu tíma milli 

námssviða og námsgreina í grunnskóla. Þess skal gætt að námið verði sem 

heildstæðast, en hver grunnskóli ákveði hvort námsgreinar og námssvið eru 

kennd aðgreind eða samþætt.  
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Í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 208-210) er bent á að listir og handverk séu 

samtvinnuð við daglegt líf okkar og marki þar stórt spor. Í heildstæðri menntun eigi að 

flétta saman listir og verk-og bóknám líkt og við kynnumst þegar við erum komin út á 

vinnumarkaðinn. List- og verknám ætti því að skipa stóran sess í öllu sem tengist 

skólamálum og skólasamfélaginu til heilla fyrir framtíðina. Einnig er fjallað um að 

stærðfræði sé verkfæri til að miðla upplýsingum og hugmyndum og vinna úr þeim. 

Nemendur þurfi að fá að kynnast stærðfræði á ólíkan hátt frá ólíkum sjónarhornum. 

Tilgangur stærðfræðináms sé að nemendur öðlist góða hæfni til að nota stærðfræði sem 

lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður. Nemendur eigi að geta sett 

viðfangsefni sín fram á fjölbreyttan hátt með því að beita skapandi hugsun, ígrundun og 

röksemdum. Sköpun felst í hagnýtingu hugmynda, mótun viðhorfa, gildismats og hæfni. 

Listsköpun og vísindi einkennast oft af sköpunargleði, frumkvæði og frumleika. 

Vinnubrögð sem þessi ættu vel við í skólasamfélaginu öllu. Það má því segja að búið er 

að leggja línuna um samþættingu námsgreina, ný námskrá sem og lögin um grunnskóla 

gera ráð fyrir samþættingu náms og heilstæðu námsmati.  

Armstrong (2000, bls. 13-14) fjallar um kenningar Gardners. Kenningar Garnders falla 

vel að samþættu námi. Hann setti fram fjölgreindar-kenninguna sem byggir á því að koma 

til móts við hvern nemenda með ólíkum vinnubrögðum til þess að allir geti blómstrað. 

Með kenningu sinni vildi Gardner benda á mikilvægi fleiri þátta heldur en greindarvísitölu 

einstaklingsins. Hann taldi að ekki væri réttmætt að ákvarða greind einstaklings út frá 

einu prófi. Í tilgátu Gardners snýst greind ekki um ákveðið fyrirbæri sem búið er að 

afmarka heldur þarf að horfa á heildarmyndina. Greind snýst um hæfileika til að leysa 

viðfangsefni hvort sem það eru þrautir, vandamál eða að beita sköpunarhæfileikum 

sínum í samspili og samhengi við umhverfið. Hann telur að greind sé margþætt og að of 

mikil áhersla hafi verið lögð á að beina sjónum að því sem nemendur viti, frekar en hvað 

þeir skilji. Gardner skiptir greindunum niður í átta frumflokka eða greindir: Málgreind, 

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

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Armstrong (2000, bls. 63) 

fjallar um að börn búa yfir ólíkri hæfni í greindunum átta þannig að ein aðferð getur 

hentað einum en ekki öðrum. Þar sem nemendur eru ólíkir er mikilvægt að kennari beiti 

fjölbreyttum kennsluaðferðum við nálgun á viðfangsefnum. Með því að samþætta 

stærðfræði og myndmennt er verið að gefa nemendum tækifæri til að nálgast 

viðfangsefni með ólíkum aðferðum og nýta þannig ólíka þætti í greind sinni. Þessi aðferð 

á fullt erindi við í dag þar sem nauðsynlegt er að beita fjölbreyttum kennsluháttum til að 

koma til móts við ólíkar þarfir nemenda í skólum 21. aldar.  
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Í niðurstöðum rannsóknar Winner og Hetland (2007) kemur fram að í listnámi í 

grunnskólum þjálfist nemendur í skapandi hugsunarhætti og hugrænum ferlum sem 

reyni minna á í bóklegum námsgreinum. Nemendur sem iðka listir komi betur út á 

prófum líkt og SAT eða MCAS en þeir sem fái ekki að stunda listnám. Winner og Hetland 

(2008, bls. 29-31) telja að sterk rök séu fyrir því að bóklegar námsgreinar líkt og 

stærðfræði myndu hagnast á því að kennsluhættir væru meira í anda listkennslu en 

algengt sé. Nemendur fengju rannsóknamiðuð og skapandi verkefni í stað staðreynda- 

og utanbókarlærdóms. Þær færa sterk rök fyrir því að efla sköpun í bóklegum 

námsgreinum sé líkleg til árangurs. Bamford (2011, bls. 8-9) kemur einnig inn á í rannsókn 

sinni að samþætting hafi jákvæð áhrif á námsárangur nemenda og það þurfi að auka 

áherslu á að samþætta skapandi kennsluhætti inn í aðrar bóklegar greinar líkt og 

stærðfræði. Þessar rannsóknir sýna því fram á að samþætting námsgreina sé vænleg 

aðferð til að efla kennslu og auka þekkingu nemenda á námi sínu, sérstaklega þegar 

kemur að skapandi hugsun.  

Í niðurstöðum rannsóknar Brynjars Ólafssonar (2009) kemur fram að skólar þurfi að 

efla verklega kennslu til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Ingvar Sigurgeirsson 

og Ingibjörg Kaldalóns (2006, bls. 68-69) fá sambærilegar niðurstöður út úr rannsókn 

sinni. Í niðurstöðum rannsóknar þeirra kemur fram að þeir grunnskólar sem lögðu 

áherslu á mikilvægi list-og verkgreinakennslu og efldu hana í skólastarfi, dróst úr 

agavandamálum og árangur nemenda jókst. Þessar rannsóknir styðja við mikilvægi þess 

að samþætta þurfa  í auknum mæli skapandi námsgreinar við bóklegt nám. 

Niðurstöðurnar eru ekki einungis jákvæðar varðandi námsárangur heldur einnig varðandi 

félagslega þáttinn. Það ætti því að vera hvati fyrir skólasamfélagið að auka við 

samþættingu námsgreina með auknu samstarfi og samtali. Áhugavert er því að skoða 

niðurstöður úr starfsháttum grunnskóla þar sem þær endurspegla ekki þennan ávinning. 

Í rannsókn á starfsháttum í grunnskólum sem gerð var á Íslandi árið 2014 kom í ljós 

að fjölbreyttar kennsluaðferðir verk- og listgreinakennara mætti nýta betur með aukinni 

samvinnu þeirra og annarra kennara. List- og verkgreinakennarar eru í litlu samstarfi við 

aðra kennara innbyrðis og við aðra kennara. Fram kemur í niðurstöðum að 48% list-og 

verkgreinakennara sögðust eiga í samstarfi við aðra kennara einu sinni í mánuði eða oftar 

um undirbúning kennslu. Þegar spurt var um samstaf list-og verkgreinakennara sín á milli 

sögðust um 65% list-og verkgreinakennara eiga í einhverskonar samstarfi tvisvar til 

þrisvar yfir önn. Einnig kom í ljós i þessari sömu rannsókn að hræðsla er hjá list- og 

verkgreinakennurum við aukið samstarf. Örfá dæmi séu í vettvangsathugun um að list-

og verkgreinakennarar tengdu saman greinar sínar eða tengdu þær öðrum greinum 
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(Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 221-261). Í skólum landsins er ekki mikil samþætting 

í list- og verkgreinum þótt að rannsóknir á þessu sviði bendi til mikils ávinnings fyrir 

nemendur og kennara af slíku starfi. Samþætting listgreina sín á milli og við aðrar 

námsgreinar er ein af þeim kennsluaðferðum sem Eisner hefur bent á sem góða leið til 

að brúa bilið milli ólíkra námsgreina. 

Eisner (2002, bls. 5-27) fjallar um hversu mikilvægt sé að setja fram námsefni á 

fjölbreyttan hátt til að það nái til flestra nemenda. Hann telur að ef námsefni sé sett fram 

á einn hátt, sé hætta á því að nemandi sem hafi ekki góða færni á því sviði, skilji ekki 

námsefnið. Innihald námsefnis skili sér ekki og nemandi á þá í erfiðleikum með að tileinka 

sér það. Samþætting námsgreina hentar því vel til að nálgast viðfangsefni á fjölbreyttan 

og ólíkan hátt svo að hæfileikar nemenda geti blómstrað. Eisner (2002, bls. 5-27) telur að 

mikilvægt sé að nota ímyndunaraflið og að notast við samþættingu listgreina við aðrar 

námsgreinar. Samþætting geti hjálpað nemendum að sjá tengsl milli námsgreina. 

Mikilvægt sé fyrir nemendur að tengja saman vísindi og listir. List gefi nýtt sjónarhorn og 

tækifæri til að sjá hlutina á annan hátt en vaninn er. 

List-og verkgreinar styðja við fjölbreytileika samfélagsins sem við búum við í dag. Sagt 

er að þær komi til móts við bóklegt nám og stuðli að fjölbreyttu námi (Brynjar Ólafsson, 

2009). Sköpunarferlið veitir nemendum mikla gleði og ánægju líkt og einn nemandi í 

rannsókn Rósu Kristínar Júlíusardóttur (2006, bls. 93) nær að lýsa ágætlega á eftirfarandi 

hátt ,,Myndlist er eina námsgreinin þar sem sköpunarkrafturinn fær að blómstra og hver 

einstaklingur fær tækifæri til að vera öðruvísi og skapa einstakt verk”. Ég tel því mikilvægt 

að færa sköpun inn í aðrar námsgreinar svo að nemendur geti upplifað þessa tilfinningu 

í öllum námsgreinum en ekki einungs í myndmennt. Með því að samþætta myndmennt 

og stærðfræði er bæði verið að virkja sköpunarkraftinn, stuðla að auknum skilningi 

nemenda á stærðfræði og laga kennsluhætti að áherslum sem lagðar eru í aðalnámskrá 

grunnskóla. Með því móti víkkar sjóndeildarhringur nemenda og skilningur þeirra á 

þáttum og tengslum innan stærðfræðinnar eykst. Greinarnar tvær sem hér um ræðir, 

stærðfræði og sjónlist tengjast á marga vegu.  Punktar, línur, formskoðun, víddir og margt 

fleira koma fyrir bæði í stærðfræði og myndlist. Myndlistin nýtir sér þá tækni sem 

stærðfræðin hefur útvegað henni með rökfræðilegum rannsóknum. Sterk rök eru því fyrir 

því að samþætta myndmennt og stærðfræði. 
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5.2 Samantekt 

Allir þættir náms tengjast saman á einn eða annan hátt og er því eðlilegt að skoða þá í 

víðara samhengi. Samþætting námsgreina er þegar þekking og færni eru sóttar til fleiri 

en einnar námsgreinar og ætti þar að leiðandi að skilja eftir dýpri skilningi á viðfangsefni 

og auka færni nemenda að sjá hlutina í nýju ljósi. Framtíðarstörf nemenda eru ekki hólfuð 

niður líkt og margar stundatöflur nemenda.  

Skoðuð var samþætting stærðfræði og myndmenntar og er það mikill ávinningur 

fyrir nemendur að vinna verkefni sem reyna á þessa samþættingu. Nemendur virkja 

sköpunarkraft sinn í stærðfræði og auka hæfni sína í námsgreininni með auknum skilningi 

á viðfangsefni. Í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 162) er bent á að til þess að ná þessu 

fram þarf að kanna viðfangsefni frá ólíkum sjónarhornum. Ekki er nóg að lesa eða hlusta 

á upplýsingar til að læra um viðfangsefni, heldur þarf að kanna það með ólíkum hætti og 

aðferðum. Þessu er hægt að ná fram með samþættingarverkefnum þar sem list- og 

verkgreinar eru samþættar með öðrum greinum. Þessi nálgun stuðlar að djúpum 

skilningi, þekkingu og reynslu nemanda í námsgreinum. Fjölmargar kenningar þess efnis 

að samþætting námsgreina auki við þekkingu nemenda á sköpun og hafi almennt jákvæð 

áhrif á nemendur, ýtir undir kosti þess að samþætta stærðfræði og myndmennt. Kom 

það mjög á óvart í niðurstöðum úr rannsókn á starfsháttum grunnskóla hversu lítil 

samþætting list-og verkgreina er við aðrar námsgreinar þar sem niðurstöður rannsókna 

sína fram á góðan ávinning af samþættingu námsgreina fyrir nemendur (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014, bls. 221-261). 
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6 Aðferð 

Þessi M.Ed. ritgerð flokkast undir námsefnisgerð, í ritgerðinni er verkefnahefti og 

fræðileg greinargerð því til stuðnings. Í fræðilegu greinargerðinni er fjallað um 

stærðfræði, myndmennt, sköpun og samþættingu þessara greina. Í verkefnahefti er að 

finna verkefni sem ætluð eru kennurum á yngsta stigi grunnskóla. Verkefnin eru unninn 

út frá hæfniviðmiðum sjónlista og stærðfræði í aðalnámskrá grunnskóla. Áhersla er lögð 

á rúmfræði, form og mynstur og grunnþætti myndmenntar. Umsjónarkennari auk 

myndmenntarkennara á að geta stuðst við verkefnin í kennslustofu með bekknum sínum. 

Sköpunin í myndmenntarkennslunni á því að geta færst inn í almenna stærðfræðikennslu 

hjá umsjónarkennara sem viðbót við aðra list-og verkgreinakennslu. Með þessari nálgun 

ætti umsjónarkennari og myndmenntarkennari að komast nær því að uppfylla ný 

hæfniviðmið í aðalnámskrá grunnskóla. Nemendur njóta um leið góðs af fjölbreyttum og 

vonandi skemmtilegum kennsluháttum og öðlast þannig haldagóða reynslu og þekkingu.    

Eftir að ný aðalnámskrá grunnskóla var gefin út af Menntamálastofnun Íslands var 

lögð áhersla á að nemendur myndu öðlast aðra hæfni en áður. Námsefni sem uppfyllir 

þessar þarfir eru af skornum skammti þegar kemur að myndmenntarkennslu. Samkvæmt 

íslenskri orðabók (1990, bls. 676) er námsefni skilgreint sem efni sem á að læra til dæmis 

í einstökum skóla eða til sérstaks prófs. Í þessari ritgerð er stuðst við þessa skilgreiningu. 

Í niðurstöðum rannsóknar Hrefnu Daggar Sigríðardóttur (2017, bls. 59-60) um 

námsefnisgerð í myndmennt kemur skýrt fram að mikil þörf sé á nýju námsefni sem 

uppfylli kröfur aðalnámskrár grunnskóla. 71% kennara sem tóku þátt í rannsókninni telji 

sig ekki hafa aðgang að námsefni sem uppfylli kröfur nýrrar aðalnámskrár og kalla þeir 

eftir nýju íslensku námsefni til að mæta þessum kröfum. Með gerð verkefnasafnsins er 

verið að gera kennurum kleift að framfylgja hæfniviðmiðum sem sett eru fram auk þess 

að auðvelda þeim kennarastarfið.  

Kristín Jónsdóttir (2003) bendir á í meistararitgerð sinni á mikilvægi þess að auka 

námsefnisgerð til að létta undir með kennurum. Nauðsynlegt sé að þau verkefni sem 

námsefnishöfundar þróa í starfi sínu veki áhuga nemenda og uppfylli hæfniviðmið 

aðalnámskrár. Einnig skiptir máli að verkefnin innihaldi viðmið til að auðvelda kennurum 

endurgjöf til nemenda. Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er ráðherra skylt 

að veita grunnskólum landsins námsefni sem samræmist menntastefnu og 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Ráðherra hafi þó heimild að fela námsefnisgerðina í 

hendur Menntamálastofnunnar. Á heimasíðu hennar, mms.is er gagnagrunnur 

námsefnis fyrir grunn- og framhaldsskóla. Ef leitað er í flokknum myndlist koma upp 15 
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titlar sem geta nýst sem námsefni en sumt af þessu námsefni er fyrir miðstig, unglingastig 

og framhaldskóla, auk þess að vera komið til ára sinna. Gerður G. Óskarsdóttir o.fl. (2003, 

bls. 235) benda einnig á í niðurstöðum rannsóknarinnar að list-og verkgreinakennarar 

fylgja oft á tíðum ekki námskrá þegar kemur að verkefnagerð. Túlka mætti þessar 

niðurstöður á þann hátt að skýrt sé að íslenskt námsefni vanti á markaðinn, þar sem það 

sé af skornum skammti, auk þess að hæfniviðmið sé ekki að finna með verkefnum. 

Fræðimaðurinn Anne Bamford (2011, bls. 81) telur einnig að vöntun sé á íslensku 

kennsluefni fyrir kennara í listgreinum. Hrefna Dögg (2017, bls. 55) telur að kennurum 

vanti efni í grunnþáttum myndmenntar. Ég tel ýmislegt geta legið á bakvið vöntun á 

íslensku kennsluefni, tækniframfarir, höfundaréttarlög og smæð landsins. Þar má nefna 

vef Listasafns Íslands sem náði ekki að fylgja tækniframförum og varð fljótt úreltur auk 

þess að detta úr höfundarrétti. Ég spyr mig þeirra spurninga hvort það sé ekki brýn 

nauðsyn fyrir kennaranema að koma til móts við slíka vöntun og taka málin í sínar hendur 

og gefa áfram til skólasamfélagsins? Verkefnasafn mitt byggist upp á grunnþáttum 

myndmenntar og samþættingu námsgreina sem uppfylla kröfur nútíma skólasamfélags.  
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7 Umræða og lokaorð 

Prófessorinn Robinson (2001, bls. 4) telur að það þurfi að breyta menntakerfinu þar sem 

við lifum á breyttum tímum. Pound og Lee (2011, bls. 8) fjalla um að við lifum á tímum 

sköpunarbyltingunnar og til að skara fram úr í nútíma samfélagi þurfi að nýta 

mannauðinn á annan hátt en gert hafi verið. Við þurfum greiðan aðgang að menntun sem 

er drifin áfram af þekkingu og sköpun sem lýsir sér í hæfileikum og óendanlegum 

möguleikum. Til að láta þetta allt saman ganga upp þurfum við að beita nýrri taktík. 

Hugsa þarf í lausnum og gera betur en við höfum gert áður. 

Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að skapandi hugsun er mikilvæg fyrir framtíðina. 

Ávinningurinn að því efla skapandi kennslu og vinnubrögð í skólum landsins er mikill. 

Skapandi hugsun hjálpar einstaklingum að vinna sjálfstætt og hugsa lausnamiðað, óháð 

efnistökum eða umhverfi. Skapandi hugsun nýtist við flestar aðstæður og hjálpar þannig 

einstaklingnum að sjá möguleika, bæta umhverfi og samfélag sitt. Til framtíðar er þetta 

sérstaklega góður eiginleiki þar sem að tækniþróun og tækjabúnaður er sífellt að verða 

meiri og öflugri en áður og stöðugt er verið að leita eftir starfskrafti sem er skapandi. 

Kemur það skýrt fram í greinargerðinni að skapandi kennsla og hugsun er því mjög 

mikilvæg fyrir framtíð nemenda. Skapandi hugsun og kennsla í samþættingu 

námsgreinanna tveggja, myndmennt og stærðfræði gerir námið dýpra og merkingar-

bærara fyrir nemendur. Nemendur læra á annan hátt en gengur og gerist og sjá hlutina í 

öðru samhengi en áður.  

Í greinargerðinni vísa ég til kenninga sem snúast nánast allar um það að samþætting 

námsgreina sé góð leið til að auka við sköpunarhæfileika nemenda og efla þekkingu 

nemenda á náminu. Einnig kemur fram í ritgerðinni að ný aðalnámskrá sem og lög um 

grunnskóla styðji við samþættingu námsgreina og tel ég fátt því til fyrirstöðu að leggja 

aukna áherslu á samþættingu námsgreina. Stærðfræði og myndmennt eru greinar þar 

sem kjörið er að samþætta efnið þar sem að efnið hefur svipaða snertifleti sem auðvelt 

er að samþætta, líkt og form, mynstur og rökhugsun, þess vegna er auðvelt að útbúa 

námsefni sem tengist báðum greinum.  

Áhugavert væri að rannsaka eða kynna sér hvernig samþætting myndmenntar og 

annarrar námsgreinar kæmi út og hvernig mætti stuðla að slíku námsumhverfi fyrir börn.  
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