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Formáli 

Þetta verkefni er til fullnaðar M.ed gráðu í skólastarfi og kennsluháttum 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið er 20 eininga 

starfendarannsókn sem unnin var skólaárið 2009–2010. Meginviðfangsefni 

hennar er að skoða skapandi starfshætti verk- og listgreinakennara sem 

nota þjóðsögur sem sameiginlegt viðfangsefni í samvinnu allra verk- og 

listgreina. Þar sem umsjónarkennari  leggur söguna í upphafi inn í íslensku. 

Vinnutímabili verkgreinanna lýkur síðan með sýningu allra nemenda á 

verkum sínum þar sem öðrum nemendum og foreldrum er boðið.  

Hugmyndin og kveikjan að verkefninu á sér langan aðdraganda, en allt 

frá barnæsku hef ég verið afar upptekin af skapandi starfsháttum kennara 

og nemenda þeirra. Á barnsaldri varð ég sjálf sem nemandi í Fossvogsskóla 

heilluð af námi og upplifði af eigin raun hversu frábært og mikilvægt það 

er nemendum að hafa eitthvað um nám sitt að segja og að starfshættir séu 

fjölbreyttir. Eftir afar hefðbundin menntaskólaár í bóknámi sem var oft 

þurrt, varð ég að komast í kennaranám. Í kennaranámi mínu og í starfi sem 

kennari síðastliðin 20 ár hefur skapandi nám og fjölbreyttir starfshættir 

enn verið mér afar hugleikið og í framhaldsnámi mínu varð það því nokkuð 

sjálfgefið að lokaverkefnið fælist í að skoða það nánar. Því ákvað ég nú 

sem einn af stjórnendum í mínum skóla að skoða það sem mér finnst skila 

markverðu og skapandi starfi hjá kennurum og nemendum þeirra. Þetta 

eru kennarar sem sjá mikilvægi samvinnunnar, eru alltaf tilbúnir til að leita 

leiða og þróa starfshætti sína og uppskera  nemendur sem virðast njóta sín 

og styrkjast enn frekar í námi sínu og starfi.  

Ég færi þátttakendum mínum bestu þakkir fyrir gott og skilningsríkt 

samstarf og lærdómsríkar samræður. Samkennurum og stjórnendum 

þakka ég stuðning og skilning.  Hafþóri Guðjónssyni leiðbeinenda mínum 

þakka ég uppbyggilega leiðsögn og trú á að þetta yrði spennandi verkefni 

og þolinmæði á viðkvæmu lokatímabili. Guðlaugu Snorradóttur vin og 

starfsfélaga þakka ég ómetanlega aðstoð. Einnig fá börnin mín og 

maðurinn minn kærar þakkir fyrir ómetanlegan stuðning, hjálp og þolin-

mæði meðan á verkinu stóð. 
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Ágrip 

Þegar leitað er nýrra leiða í skólaumhverfinu verða oft til rannsóknar- og þró-

unarverkefni sem leiða til nýjunga og umbóta í almennu skólastarfi. Því fór ég þá 

leið að fylgja eftir verk- og listgreinakennurum í áhugaverðu verkefni. Þar er 

sérstaklega fylgt eftir starfi nemenda og kennara þeirra í 2. og 3. bekk skólaárið 

2009–2010. Unnið hefur verið þar að samþættu verkefni í öllum verk- og list-

greinum. Þetta hefur verið mjög spennandi verkefni og nálgun sem hefur þróast 

á skemmtilegan hátt þar sem þjóðsaga er notuð sem grunnhugmynd í samvinnu 

verk og listgreina. Þegar grannt er skoðað er þáttur nemenda ekki síðri en 

kennara þar sem þeir koma með sínar hugmyndir og kennarar aðstoða þá við 

að koma því til leiðar sem vilji þeirra stendur til. Ég mun leitast við að svara:  

 hvort starfshættir kennara og nemenda séu skapandi og   
fjölbreyttir almennt? 

 hvað einkennir starfshætti verk- og listgreinakennara? 

 hvernig er samvinnu þeirra háttað? 

 hefur þessi vinna áhrif á annað nám nemendanna? 

Rannsóknin og snið könnunar er eiginlegt en um leið blandað sem 

gerist  oft í starfendarannsóknum. Umræður kennara og fundir voru 

skráðir, gátlistar, viðtöl, viðhorfakannanir gerðar, ásamt matslistum fyrir 

nemendur og kennara.  Myndir af vettvangi eru notaðar í verkefninu til að 

hægt sé að skynja betur frásögn af því sem gerist. Verkefninu fylgir hefti 

sem í eru drög að kennsluleiðbeiningum sem nota má fyrir grunn í 

samþættu starfi verk- og listgreina. Einnig fylgir myndband þar sem 

sýningar eða uppgjör nemenda eru sýnd.   

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að nemendur og kennarar virðast 

mjög ánægðir í starfi sínu. Innan skólans er lögð áhersla á samvinnu og 

hópastarf nemenda sem ekki er algengt í þessum námsgreinum en gefur mjög 

jákvæðar niðurstöður. Foreldrahópurinn kemur sínum viðhorfum á framfæri í 

viðhorfakönnun, ummælum og í heimsóknum á sýningu nemendahópsins og 

gefur starfinu umsögn. Kennarar sýna með starfi sínu og starfsháttum það 

sem sagt er að einkenni skapandi kennara og starfshætti þeirra. Þeir finna 

styrk í samvinnu sinni og vilja efla hana enn frekar. 
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Abstract 

The importance of creative teaching 

When one looks for new solutions in the school environment, research- 

and development projects are created. As in any other field 

developmental projects in the school environment can lead to 

improvements and new approaches to education and the way things are 

done in the general school environment. 

As a teacher I have felt that teachers in art and craftsmanship in 

Hjallaskóli in Kópavogur have shown significant results in improving and 

developing their approach to teaching in order to ensure that pupils enjoy 

their work through a collaborative approach to teaching.  Therefore I felt 

that studying their approach and collaboration would be an ideal study as 

well as studying the impact that this has on both students and the general 

school environment. 

In this research I study the work of teachers in a school which has 

always emphasized art and craftsmanship and I have benefitted and 

gained assistance from the teachers in art and craftsmanship.  

In the past four years art has been a fixed part of the school calendar in 

classes 1–7 in Hjallaskóli which is unfortunately not common in Icelandic 

schools and is not a part of the main artillery.  In this research project I 

have specifically studied grades 2 and 3 in school year 2009–2010. I try to 

describe the collaborative effort of teachers in art and craftsmanship in 

these classes. This has turned out to be a very interesting project using the 

Icelandic tales as a foundation for collaboration and creativity. When 

looking at this closely the students’ part is not less important to monitor 

than the teachers. 

In this research I try to answer the following: 

 Is in general creative teaching and various approaches to 
teaching the main characteristics of teachers and students 
followed in this research? 

 What are the main characteristics of those teachers in art and 
craftsmanship? 
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 What is the nature of their collaboration? 

 Does their collaboration affect the students´ learning in other 
subjects? 

This research is a collaborative action research. In this research, 

teachers´ meetings and talks have been registered as well as interviews 

and questionnaires with teachers, students and parents. Pictures from the 

field are used to give insight into the work and atmosphere. The research 

is also backed with a guideline book which can be used as a basis for a 

collaborative effort in art and craftsmanship teaching. Additionally, this 

project is supported by a video which presents the results of the student 

collaborative effort in an exhibition. 

The main results show that both teachers and students are very happy 

in their collaborative work. Emphasis on collaboration and teamwork, 

which is not so common in art and craftsmanship teaching, appears to 

have positive effects on the group. Parents are also positive as is shown in 

their response to questionnaires, comments and visits.  Teachers show 

through their work and work processes all main aspects of creative 

teaching. Teachers find strength in the collaborative efforts and intend to 

continue with further collaboration. 
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Inngangur 

Það hafa orðið miklar breytingar á samfélagi okkar og um leið breytast 

kröfur til einstaklinga samfélagsins. Mikið hefur verið rætt um fjölbreytta 

kennsluhætti, skapandi og fjölbreytta starfshætti. Umræður um þverfag-

lega nálgun, gott ímyndunarafl og mikilvægi sköpunargáfu, sjálfstæði í 

vinnubrögðum og góða samstarfshæfileika virðast sjaldan hafa hljómað 

hærra en nú. Fjölbreyttur nemendahópur kallar á kröfur til skólanna um 

mismunandi kennsluhætti og aðlögun, þar sem skólinn er fyrir alla 

nemendur. Síðasta áratug hafa því orðið áherslubreytingar á skólastefnu 

Menntamálaráðuneytisins og flestra sveitarfélaga sem hafa beinst að því 

að nám skuli verða einstaklingsmiðaðra, fjölbreytni ríkja í kennsluháttum 

og samkennslu, samhliða teymiskennslu vinnu kennara í skólum (Gerður 

Óskarsdóttir, 2003).  Þetta gerir enn meiri kröfur til kennarans um 

samvinnu og að þeir rýni í starf sitt. Nokkrir nýir skólar hafa alfarið unnið 

með þessa stefnu og sett hana á oddinn í sínum skólanámskrám bæði í 

Reykjavík og nágrenni og á landsbyggðinni. Aðrir hafa tekið upp vissa þætti 

stefnunnar og nota í sínum skólum í vissum námsgreinum og árgöngum. 

Skólinn er íhaldssöm stofnun og breytingar gerast oft hægt. Staðan í 

skólunum er sú að í flestum skólum er verið að kljást við einhverskonar 

erfiðleika í samstarfi og mismikla fjölbreytni kennara í kennslu sinni og 

notkun fjölbreyttra kennsluhátta og leiða í starfi sínu. Þá erum við einnig 

með ólíka nemendur sem sumir hverjir þrífast illa í námi og starfi sínu 

innan skólans. 

Ég ákvað því að horfa til kennara sem virðast vinna vel saman og 

nemendur þeirra hafa verið að njóta sín og vaxa í starfi sínu. Ekki svo að 

skilja að það geri ekki aðrir kennarar og nemendur þeirra, heldur er hér 

einhver neisti sem er þess verðugur að skoða nánar. 

Megintilgangur minn með þessari starfendarannsókn var því að reyna 

að fá dýpri skilning á því hvort starfshættir skapandi kennara og samvinna 

þeirra hafi áhrif á nám og upplifun nemenda þeirra í starfi sínu. 

Rannsóknin beinist því að vinnuferlinu sem kennarar í verk- og listgreinum 

vinna að með umsjónarkennara og nemendum sínum. Ég fylgist með 

kennurum og nemendum í starfi sínu, samskiptum þeirra og umræðum, 

ræði við þá tek myndir og viðtöl. Einnig var gerð viðhorfskönnun foreldra á 

þessu starfi.  
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Þær rannsóknarspurningar sem ég mun leita svara við eru: 

 Hvort starfshættir kennara og nemenda séu skapandi og 
fjölbreyttir?  

 Hvað einkennir starfshætti  verk- og listgreinakennara? 

 Hvernig  samvinnu þeirra  er háttað?    

 Hefur þessi vinna haft áhrif á annað nám nemendanna? 

Í skólamálaumræðu á Íslandi koma oft fram hugtök sem við kennarar 

leggjum ekki endilega sama skilning í og ég tel mikilvægt að þessi hugtök 

komi hér fram og séu skýr í upphafi verkefnis. Ingvar Sigurgeirsson segir í 

bók sinni Litróf kennsluaðferðanna (1999b) að orðið kennsluaðferð merki 

það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við 

nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það 

sem keppt er að.  

Orðið samþætting merkir flétta og því er hægt að segja að samþætting 

snúist í raun um að þætta eða að flétta saman tvo eða fleiri þræði. 

Samþætting á sér stað í þeirri samvinnu sem greint er hér frá í 

rannsókninni. Samþætting námsgreina felur í sér ákveðna fléttu, þannig að 

nemendur fáist við ákveðin viðfangsefni, sem eru skipulögð þvert á 

námsgreinar, en verða að merkingarbærri heild. Ef fleiri en ein námsgrein 

tengist viðfangsefnum er sjaldnar talað um samþættingu heldur frekar um 

þemanám  (Ingvar Sigurgeirsson 1999a). 

Birtingaform sköpunar eru mörg og þess vegna er erfitt að skilgreina 

hugtakið. Í þessu verkefni mun það vera gert út frá þeirri nálgun sem á sér 

stað í sköpunarferli og gerist frá ólíkum þáttum bæði út frá ferli nemanda, 

kennara og þess er upplifir það. 

Í fyrsta kafla verður kynning á Hjallaskóla í Kópavogi og er forsaga 

verkefnisins rakin og farið í þróun starfshátta kennara í verk og listgreinum 

Hjallaskóla síðustu ár.  

Í öðrum kafla er fræðilegur bakgrunnur skoðaður og reifað hvað hefur 

haft áhrif á fjölbreytta starfshætti og skólaþróun almennt. Aðalnámskrá í 

listgreinum er skoðuð, ímyndunaraflinu og sköpun gerð skil, og einstaka 

fræðimenn og hugmyndir þeirra skoðaðar og þjóðsögunni gerð skil.  

Í þriðja kafla er aðferð rannsóknar, kennarar og þátttakendur 

rannsóknarinnar kynntir. Farið í fræðilega umgjörð rannsóknarinnar.  
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Í fjórða kafla er greint frá vinnu nemenda með þjóðsöguna. Rannsakandi 

ræðir við kennara og nemendur og að lokum er unnið úr gögnum. 

Í fimmta kafla er mat á verkefninu sjálfu og áhrifum þess, samtöl við 

kennara og fundir þeirra teknir saman, þýðing verkefnis fyrir nemendur, 

viðhorfskönnun foreldra og samvinna kennara og í lokin eru umrædd 

viðfangsefni sett í samhengi við rannsóknarspurningar. 

Í sjötta kafla er samantekt og niðurstöður þar sem teknir eru saman 

mikilvægustu þættir og meginniðurstöður rannsóknar settar fram. 

Í sjöunda kafla eru lokaorð þar sem höfundur veltir fyrir sér 

niðurstöðum rannsóknarinnar og þýðingu hennar.  
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1 Forsaga verkefnis 

Í þessum kafla er kynning á Hjallaskóla í Kópavogi þar sem verkefnið var 

unnið. Hér er einnig farið yfir forsögu og umgjörð verkefnisins sem er stór 

þáttur í starfi og þróun verk- og listgreinakennara, sem var undanfari 

þeirrar rannsóknar sem síðan fór fram og ritgerðin snýst um. 

1.1 Kynning á Hjallaskóla í Kópavogi 

Hjallaskóli í Kópavogi var stofnaður 1983 og er því að ljúka sínu 27. 

starfsári. Hjallaskóli er heildstæður grunnskóli fyrir nemendur í 1.–10. 

bekk. Nemendur eru 400 talsins og er skólanum skipt í tvö stig, yngra stig 

(1.–5. bekkur) og eldra stig (6.–10. bekkur). Í nánari kynningu á skólanum 

er stuðst við Skólavísi Hjallaskóla, Foreldrahandbók 2009–2010. 

Við skólann er starfrækt öflug sérkennslu- og nýbúadeild. Í Hjallaskóla starfa 

um 80 starfsmenn, þar af rúmlega 50 kennarar í mismunandi stöðuhlutföllum. 

Stjórnendur eru fimm, skólastjóri og aðstoðarskólastjóri auk þriggja 

deildarstjóra fyrir yngra stig, eldra stig og sérkennslu- og nýbúadeild.  

Húsakynni skólans eru góð og skiptast í fimm álmur þar sem hvert aldursstig 

hefur sína álmu, 1.–4. bekkur, 5.–7. bekkur og 8.–10. bekkur. Sérstök álma er 

fyrir verk- og listgreinar ásamt sérkennslu- og nýbúadeild. Í stjórnunarálmu er 

staðsett frístundaheimili, bókasafn og tölvustofa sem eru á  sameiginlegu svæði. 

Íþróttir sækja nemendur í íþróttahús sem er í göngufæri við skólann og sund 

sækja nemendur í sundlaug Kópavogs, þangað sem þeir eru fluttir með rútu. 

Sérstaða skólans hefur meðal annars falist í metnaðarfullri sérkennslu- og 

nýbúadeild ásamt öflugu starfi í list- og verkgreinum.   

Hjallaskóli stuðlar að skapandi og jákvæðu skólastarfi þar sem agi, 

virðing og metnaður eru hornsteinar skólasamfélagsins og eru 

einkunnarorð skólans: Hugur, hjarta og hönd. 

 Námið er sniðið að þörfum allra með fjölbreyttum námsleiðum og 

kennsluháttum svo hver og einn temji sér gagnrýna hugsun og nái 

hámarksárangri. Hjallaskóli leggur áherslu á ábyrga umgengni og stuðlar 

að vistvænu og heilnæmu skólasamfélagi sem einkennist af gagnkvæmu 

trausti og virðingu milli heimilis og skóla. 

Meginmarkmið og stefna skólans er að stuðla að alhliða menntun og 

þroska nemenda í samvinnu við heimilin svo þeir séu sem best búnir undir 



 

18 

að starfa í lýðræðissamfélagi, beri virðingu fyrir umhverfi sínu og gerist 

þannig ábyrgir þjóðfélagsþegnar. Markmið skólans er að hafa góða 

samvinnu við heimilin þannig að upplýsingar um gengi barnanna í námi og 

starfi séu sem bestar af beggja hálfu, að taka tillit til ólíkra þarfa nemenda 

og gera námsumhverfi aðlaðandi og að gera nemendur virka, sjálfstæða í 

námi og starfi, rækta með þeim mannúð og stuðla að félagsþroska þeirra. 

Til að þessi markmið náist mun skólinn: 

 Tryggja að nemendur fái námsefni við hæfi og að náms- og 
kennsluaðferðir verði sem fjölbreyttastar. 

 Kenna nemendum tillitsemi í samskiptum og virðingu fyrir 
skólanum og eigum hans. 

 Viðhafa skipulegt innra eftirlit og aðhald með skólastarfinu. 

 Hafa námsmat víðtækt og lýsandi. 

 Gefa út skýrar skólareglur og upplýsingar um viðbrögð við 
brotum á þeim. 

 Vinna að góðu upplýsingastreymi milli heimilis og skóla. 

 Gera nemendum ljóst hvaða kröfur eru gerðar til þeirra, kenna 
þeim að gera áætlanir og vinna eftir þeim. 

 Meta vinnu nemenda reglulega og jafnframt leitast við að fá þá 
til að meta eigin stöðu. 

 Leggja áherslu á forvarnarstarf og heilbrigða lífshætti. 

 Leggja áherslu á vettvangsferðir og umhverfisfræðslu. 

 Gefa nemendum mismunandi tækifæri til að starfa saman. 

 Bjóða upp á fjölbreytt tómstundastarf á vegum skólans og 
virkja nemendur í skipulagningu þess. 

 Búa skólann sem best námsgögnum og tækjum sem hæfa 
skólastarfinu (Skólavísir Hjallaskóla 2009 – 2010). 

Árganganámskrár eru hluti af skólanámsskrá Hjallaskóla. Þær eru 

kennsluáætlanir fyrir hvern árgang skólans í 1.–10. bekk þar sem fram 
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koma upplýsingar um skólastarfið í hverjum árgangi á hverjum vetri. 

Áætlanir sem kennarar vinna eftir og búa til eru unnar út frá aðalnámskrá 

grunnskóla. Skóla- og námsefniskynningar eru haldnar á hverjum vetri í 

byrjun september. Þar kynna kennarar, stjórnendur og stundum 

nemendur áætlanir og það sem í vændum er í starfseminni og ýmis mál er 

varða nemendur og skólastarfið eru rædd.  

Lögð er áhersla á símat á skólastarfinu allt skólaárið. Samkvæmt 

grunnskólalögum er megin tilgangur námsmats að örva nemendur, 

aðstoða þá við námið og hvetja þá til sjálfsmats. Áhersla er því lögð á að 

draga fram það sem þeir hafa náð valdi á og benda þeim á það sem betur 

mætti fara. Námsmat fer fram þrisvar yfir skólaárið, fyrst er munnlegt mat 

og viðtöl nemenda og forráðamanna en í janúar og við lok skólaársins fer 

fram skriflegt námsmat ásamt foreldraviðtölum. Í byrjun hvers skólaárs og 

síðan reglulega eftir því sem á þarf að halda.  

Sérkennslan í Hjallaskóla er skipulögð með það að markmiði að allir 

nemendur hafi sama rétt til náms. Sérkennslan reynir að mæta ólíkum 

þörfum nemenda. Farnar eru ýmsar leiðir til að ná því marki, t.d. með 

stuðningskennslu, sérkennslu eða öðrum úrræðum þar sem leitast er við 

að koma til móts við þarfir hvers og eins út frá getu og færni (sjá handbók 

Hjallaskóla). Allir nemendur sem eru í stuðningi, sérkennslu eða fá 

sérúrræði hafa sinn ákveðna bekk sem fastan punkt alla skólagöngu sína. 

Nýbúadeild var stofnuð við Hjallaskóla 2001 og þjónar hún öllum 

grunnskólum Kópavogs. Við deildina starfar teymi sem sér um inntöku 

nýrra nýbúa í deildina. Deildarstjóri hefur yfirumsjón með faglegu starfi 

deildarinnar. Nýbúakennslan er tímabundin fyrir nemendur og fer eftir 

þörfum þeirra og að henni lokinni fara þeir í sína heimaskóla eða inn í 

almennan bekk í Hjallaskóla. 

Í skólanum er lögð áhersla á góð samskipti heimilis og skóla og eru 

foreldrar ávallt velkomnir í skólann. (Skólavísir Hjallaskóla, 

Foreldrahandbók 2009 - 2010). 

Hér verður sagt frá kennslutillögun í list- og verkgreinasmiðjum sem 

fram fór veturinn 2006–2007 og varð kveikjan að aukinni samvinnu 

kennara í verk og listgreinum. 

1.2 Forsaga verkefnis 

Haustið 2006 þegar drög að nýrri aðalnámskrá litu dagsins ljós var tekin í 

notkun ný álma við Hjallaskóla. Í nýrri álmu var meðal annars ný 

tónmenntastofa og stór salur með leiksviði.  Samfara bættri umgjörð var 
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ákveðið að auka við list- og verkgreinar með því að bæta leiklist og dansi 

inn sem sér námsgrein. Þar sem nemendahópar voru fámennir var ráðist í 

samkennslu árganga í verk- og listgreinum frá 1.–7.bekk. Þetta voru 

kallaðar smiðjur. Í smiðju 1, 2, og 3 voru listasmiðja (myndmennt), 

textílsmiðja (handavinna)og handverkssmiðja (hönnun og smíði). Smiðjur 

4, 5 og 6 voru tónsmiðja (tónmennt), leik- og danssmiðja (leiklist og dans) 

ásamt heimilissmiðju (heimilisfræði). 

Við þessa breytingu sá starfsfólk þann möguleika að nýta mætti 

samþættingu námsgreina enn frekar. Kennarahópurinn varð sammála um 

að vinna út frá svokallaðri söguaðferð. Aðferðin byggir á að sett er á svið 

atburðarás (saga) með virkri þátttöku nemenda. Sagan getur verið úr 

raunveruleikanum eða ævintýri eftir því sem markmið og námsefni gefa 

tilefni til. Nemendur móta persónur og setja sig í þeirra spor. Oft þurfa þeir 

að setja sig í spor fjölskyldna eða sögupersónu og aðstæðna hennar. Sagan 

er sett á svið og unnið með sömu söguna í mörgum námsgreinum allt eftir 

því sem hentar hverju sinni (Björg Eiríksdóttir, 2010). 

 Náminu var skipt í tvær annir þar sem helmingur nemenda var í 

þremur smiðjum fyrir áramót og  þremur  eftir áramót. Nemendur fóru í 

lista-, handverks-, og textílsmiðju á öðru tímabilinu en heimilis-, tón- og 

leik- og danssmiðju á hinu tímabilinu. Notuð var hópaskipting með 

samkennslu tveggja árganga. Sama verkefni var unnið í 3. og 4. bekk 

annars vegar og í 5. og 6. bekk hins vegar. Kennarar töldu slíkt auðveldara 

og áhugavert væri að sjá hvort mikill munur væri á útkomu, vinnu og 

upplifun nemenda. Kennarar og nemendur höfðu 6 kennslustundir í viku 

fyrir list- og verkgreinar, 3x tvær stundir í senn. Ákveðið var að nota 

hringekjuformið þar sem nemendur færast á milli smiðja. 

Meginmarkmið svona kennslufyrirkomulags er að nemendur fái 

heildrænni sýn á viðfangsefni sín og átti sig á tengslum milli námsgreina. 

Lögð er áhersla á að: 

 Efla sjálfstæði og frumkvæði nemenda. 

 Efla hugmyndaflug og sköpunarhæfileika nemenda. 

 Nemendur læri að vinna með öðrum í stærri og minni hópum. 

 Þroska og þjálfa nemendur til þess að þeir geti notað eigin 
hugmyndir, þekkingu og reynslu í margs konar efnivið með 
fjölbreyttum vinnubrögðum.   
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 Efla skilning nemenda á gildi góðrar vinnutækni og hagsýni í 
öllum rekstri, s.s. heimilisrekstri og rekstri fyrirtækja. 

 Þjálfa nemendur í hryn- og hreyfifærni. 

 Nemendur fái tækifæri til að skapa sjálfir á alla mögulega vegu í 
fjölbreyttan efnivið en einnig með hreyfingu, röddinni, 
hljóðfærum og með munnlegri og skriflegri tjáning.  

1.2.1  Þema og samþætting námsgreina 

Þemað í sögurammanum var bæjarkjarni eða verslunargata. Sögusviðið var 

verslunargata í miðbæ nýs hverfis. Stórmarkaður var það eina sem komið 

var í hverfið. Nemendur komu með sínar hugmyndir um uppbyggingu nýja 

hverfisins. Lykilspurningin varð því hvað nemendur vilja hafa til viðbótar í 

bæjarkjarnanum.  

Fyrsti tíminn var sameiginlegur með hvorum hópi úr annarsvegar 3. og 

4.bekk og hins vegar 5. og 6. bekk á sal skólans. Þar fór fram hugstormur 

þar sem nemendur komu fram með hugmyndir sem skráðar voru á töflu:  

Tölvubúð, dýrabúð, verslunarmiðstöð, fatabúð, markaður, 

vaxmyndasafn, dótabúð, sundlaug, bókasafn, bókabúð, 

skyndibitastaður, kvikmyndahús, kirkja, leikhús, ísbúð, lög-

regla, pylsuvagn, fylgihlutaverslun, elliheimili, líkamsræktar-

stöð, skóli, veitingastaður, skautahöll, skólavörubúð, kaffihús, 

vínbúð,sjúkrahús,bensínstöð, slökkvistöð, bílasala, vatnsrenni-

brautargarður, hárgreiðslustofa, hótel, flugvöllur, blómabúð  

Mikið hugarflæði átti sér stað í hverri smiðju fyrir sig þar sem 

nemendur unnu að eigin verkefnum í samvinnu við kennara sína. 

Nemendur gerðu til dæmis höfuð úr pappamassa í listasmiðju, búkinn 

saumuðu þeir í textílsmiðju ásamt því að hanna og útbúa fatnað. Í 

handverksmiðju hönnuðu þeir skófatnað og ýmsa fylgihluti.  Verslanirnar, 

leikhús og aðrar byggingar hönnuðu þeir í listasmiðju, söguðu út í krossvið 

í handverksmiðju og máluðu í listasmiðju. Í leik-, dans- og tónsmiðju 

notuðu nemendur síðan brúðurnar. Verkefnin urðu einnig uppspretta 

hugmynda í íslenskukennslu s.s. að skrifa persónulýsingar, samtalsþætti, 

semja atvinnuauglýsingar, starfslýsingar o.fl. 
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1.2.2 Afrakstur vinnunnar  

Að vori var haldin sýning fyrir foreldra og aðstandendur nemenda. Gatan og 

verslunarkjarninn voru opnuð formlega og haldið sannkallað  Karnival þar sem 

verk nemenda voru til sýnis fyrir foreldra og aðra gesti. Brúðurnar fengu líf í 

leikþáttum og söng.  Brúðunum var stillt upp víða um skólann og þeim fylgdu 

persónulýsingar sem nemendur höfðu unnið með sínum bekkjakennara.  

Eins og fyrr hefur komið fram var haldin sýning á hand- og hugverkum 

nemenda sem tókst afar vel og var mæting foreldra sérlega góð.    

Sýning var á sviði þar sem fram komu nemendur frá síðari önn og einnig 

voru ýmsir þættir úr starfi vetrarins sýndir.  

Mynd 1: Brúður með persónulýsingum 

Mynd 2: Verk nemenda voru sett upp víðs vegar um skólann 
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Nemendur gerðu brúður og settu upp verslanir og varð þannig til 

brúðuleikhús barnanna. Hangandi brúður voru á veggjum og í gluggum 

skólans. Brúðurnar höfðu sín séreinkenni og hús og verslanir voru hvert 

með sínu móti. Nemendur voru með litla leikþætti ásamt því að ganga um 

með brúður og heilsa þeim sem framhjá fóru. Í kennslustofum var hægt að 

sjá myndir frá starfinu í heild sinni sem sýnt var á skjávarpa. 

Mynd 3: Brúðuleikhússýning (ÁJ 2006) 

Mynd 4: Leikið og dansað á sviði (ÁJ 2006) 
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Mynd 5 : Leikur og söngur (ÁJ 2006) 

1.2.3 Lotukerfi 

Árið  2007–2008 var ákveðið að halda áfram með lotukerfi þar sem 

nemendur voru í vissan tíma í ákveðinni grein sem ekki átti að stýrast af 

ákveðnu þema eða aðferð heldur finna samvinnuflöt að ákveðnum 

viðfangsefnum.  Leiklistarkennari var t.d.  í námsleyfi og ófagmenntaður 

kennari kom í staðinn seint á önn. Þetta gekk eftir og voru einstaka 

kennarar í einhverju samstarfi við nýja starfsmanninn. 

Árið 2008–2009 ákváðu kennarar að vinna með viss þemu í ákveðnum 

árgöngum.  Til dæmis vann 1. bekkur með músina, 2. og 3. bekkur með 

„aldnir og ungir“ þar sem tónlist og leiklist unnu mjög náið saman. Það 

verkefni verður kynnt hér síðar í kennsluleiðbeiningahefti þar sem 

kennsluhugmyndir fylgja ritgerðinni. Unnin var jólahringekja þar sem unnið 

var með tónlist og leiklist, unnir munir (hlutir) og verkefni sem tengdust 

jólum í öllum smiðjum/greinum og hafðar uppákomur á jólakaffihúsi yngri 

nemenda. Þar var sungið, spilað, leikið og dansað. Þessi jólahringekja hefur 

gefist afskaplega vel þar sem jólin koma inn í nám barnanna á 

margvíslegan hátt. Til að mynda hefur umsjónarkennari farið yfir jólahald 

fyrr og nú, tekin hefur verið fyrir saga jólanna, þjóðtrú Íslendinga um 

jólasveinana, Grýlu og Leppalúða að ógleymdum jólakettinum. Síðan er 

unnið með þetta í verk- og listgreinum og ýmislegt búið til í tónum, 

myndum, leik og lítilsháttar gjafaframleiðslu. Þetta var endurtekið nú í ár 

og verður væntanlega að föstum lið aðventunnar í Hjallaskóla hér eftir.  
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Sú hefð hefur verið í skólanum að alltaf er 3–5 daga þemavika í októ-

bermánuði. Þá er allt skólastarf brotið upp og hafa verkgreinakennarar 

haft mikla og góða samvinnu sín á milli ásamt öðrum kennurum skólans.  

1.2.4 Vinnuaðstaða kennara  

Allir kennarar hafa vinnustofur nema leiklistarkennarinn sem vinnur í sal 

sem einnig er matsalur. Þar skarast tími hans og starfsfólks í matsal í 

hádegishléi. Engin aðstaða er fyrir búninga og leikmuni en það er allt leyst 

með jákvæðu hugarfari. Verið er að laga þetta aðstöðuleysi með því að 

kaupa slár og losa um hillur í geymslu þannig að allt komist vel fyrir. 

Allir aðrir kennarar hafa sínar stofur sem eru stórar og bjartar auk þess 

sem þær eru vel útbúnar þeim gögnum og tækjum sem  til þarf. 

Tónmenntin hefur sérlega vel útbúna stofu þó hún sé ekki stór, þannig að 

allir una vel við sitt. 

Sýningar fara oftast fram sem hluti af þeim tímafjölda sem er til 

yfirráða í list- og verkgreinum en einnig stundum í skráðum sam-

verutímum. Það hefur í för með sér að umsjónarkennarar sjá ekki alltaf 

sýningarnar þar sem þeir eru uppteknir við kennslu annars staðar. Allir 

eiga þess þó kost að koma sem gestir með sína bekki og horfa á sýningu ef 

þeir hafa aðstöðu til og það hafa þeir gert. 

Allir list- og verkgreinakennarar kenna á sama tíma og eru því 

heimsóknir og samvinna milli hópa auðveldar. 

Mest var þó samvinnan milli leiklistar- og tónmenntakennara Mynd-

mennt og smíði hafa unnið vel saman og textílmenntin er alltaf að koma 

meira inn í samstarfið með þeim, sem öllum þykir mjög jákvætt. 





 

27 

2 Fræðilegur bakgrunnur verkefnis  

Í þessum kafla mun ég skoða helstu þætti sem varða skólaþróun og áhrif 

hennar á skólastarfið. Ennfremur skoða ég aðalnámskrá með tilliti til 

skapandi náms og starfs. Ég fjalla um samfélagslegt gildi listnáms, 

ímyndunarafl og sköpunargáfu.  Loks rýni ég í hugmyndir og rannsóknir 

fræðimanna og reyni að setja þetta verkefni í fræðilegt samhengi.  

2.1 Skólaþróun 

Segja má að breytingar í skólastarfi gerist oft á ákveðnum tíma og í 

ákveðnu samhengi. Mikilvægar forsendur skólaþróunar er áhugi einstakra 

starfsmanna, skýr stefna skóla og fræðsluyfirvalda. Gerður G. Óskarsdóttir 

(2003) segir í riti sínu Skólastarf á nýrri öld að skólinn sé samofinn 

samfélaginu og taki því breytingum í tengslum við það sem þar gerist. Skóli 

21.aldarinnar getur því varla orðið eins og skólinn var á þeirri tuttugustu. 

Því er mikilvægt að horfa til þess að þjóðfélagið breytist stöðugt og skólinn 

þarf að fylgja með. 

Þó mikil gróska hafi verið í skólastarfi upp úr 1970 virðist sem jarð-

vegurinn fyrir skólaþróun hafi verið fremur takmarkaður. Nokkur skortur 

var á fræðilegri þekkingu innan skólanna og lítið var um faglegan stuðning 

frá yfirvöldum. Skólar sem reyndu að stunda nýbreytni- eða tilraunastarf 

þurftu oft á tíðum að verja starfshætti sína fyrir foreldrum, almenningi og 

jafnvel öðru skólafólki. Ekki dugði alltaf að vísa í grunnskólalögin sem tóku 

gildi 24. maí 1974 en stofnun skólarannsóknadeildar við Menntamála-

ráðuneytið hafði jákvæð áhrif á skólastarfið í landinu og miklar breytingar 

urðu á námsumhverfi grunnskólabarna, hennar aðalráðgjafi var dr. 

Wolfgang Edelstein (Ingvar Sigurgeirsson, 2004). Miklar breyting urðu og 

voru foreldrar oft á tíðum ragir við að senda börn sín í svokallaða 

„tilraunaskóla“ sem voru allt öðruvísi en gamli skólinn þeirra hafði verið. 

Skólar og kennarar höfðu nánast litla sem enga möguleika á að fá styrki til 

þróunarstarfs. Það skólaþróunarstarf sem unnið var í einstökum skólum 

var að mestu komið undir hugmyndaauðgi og krafti hvers kennara eða þá í 

besta falli með stuðningi og hvatningu frá skólastjóra. 

En hvað veldur því að nýir starfshættir festa rætur í skólum? Í grein um 

þróunarstarf í Snælandsskóla kemur fram að: 
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Margir samverkandi þættir urðu til þess að hin framsækna 

nýbreytni sem unnið var að á upphafsárum Snælandsskóla 

þróaðist ekki að öllu leyti í átt að þeirri sýn sem horft var til í 

upphafi.  

Kanadíski kennslufræðingurinn Michael Fullan, sem rannsakað 

hefur skólaþróun um langt skeið, ræðir um þrjá þætti 

þróunarferlis sem allir eru þó háðir hver öðrum. Þessir þættir eru 

kveikjan, framkvæmdin og að festa hluti í sessi. Það virðist vera 

erfitt að stjórna breytingaferli hvort sem skipunin um breytingar 

kemur frá skólayfirvöldum eða að kveikjan verður til í grasrótinni 

(Guðbjörg Emilsdóttir og Kristbjörg Hjartardóttir, 2008 ). 

Guðbjörg Emilsdóttir og Kristbjörg  Emilsdóttir (2008) staðfesta í raun 

orð Fullan þegar þær komast að þeirri niðurstöðu að kveikjan verður að 

vera til í grasrótinni til að nýbreytnistarf yfirfærist og nái að festast og 

verða að markvissri leið í skólastarfinu. Það hefur mikið vatn runnið til 

sjávar síðan grunnskólalögin voru sett árið 1974 og mikil gróska er aftur 

orðin í málefnum grunnskólans síðastliðin ár (Guðbjörg Emilsdóttir og 

Kristbjörg Hjartardóttir, 2008).  Það sem meðal annars hefur áhrif á 

skólaþróun og auðveldar hana nú á tímum og styður hana eru 

rannsóknarniðurstöður sem renna stoðum undir það sem vert er að skoða 

með tilliti til jákvæðrar þróunar í kennsluháttum.  

Það sem helst skilur á milli þeirrar hugmyndafræði sem Fossvogsskóli 

byrjaði með og sem þróunarstarfið í Snælandsskóla byggðist á og þeirrar 

hugmyndafræði sem einstaklingsmiðað nám byggist á í dag er sú þekking 

sem skapast hefur og þróast í fræðaheiminum á síðustu 20–30 árum. 

Stefna Reykjavíkurborgar sprettur því ekki upp úr engu. Stefnan  verður til í 

upplýsingasamfélaginu og tekur mið af því en óhætt er að fullyrða að hún 

hafi þróast og gerjast lengi. Hún á upphaflega rætur í sömu hugmynda-

fræði og opni skólinn en byggir síðan á nýrri kenningum um nám og 

kennslu og á þeim straumum í skólamálum sem berast til landsins, einkum 

frá Bandaríkjunum og Kanada. Markviss rök fyrir einstaklingsmiðuðu námi 

eru sótt til hugsmíðahyggjunnar, fjölgreindakenningar Gardners og 

rannsókna á gildi þess að koma til móts við námsstíl og þarfir nemenda 

sem læra þá á eigin hraða (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Ef skoðuð eru 

markmið og leiðir sem lýsa því skólastarfi sem framkvæma skal samkvæmt 

stefnumörkun Reykjavíkurborgar 2002–2007 og sem Gerður G. Óskars-

dóttir (2003) talar um í riti sínu Skólastarf á nýrri öld má finna mikinn 

samhljóm með þeim markmiðum og leiðum sem höfð voru að leiðarljósi 
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við uppbyggingu Snælandsskóla og einnig Fossvogsskóla (Guðbjörg 

Emilsdóttir og Kristbjörg Hjartardóttir, 2008). Segja má að markmiðin séu 

mörg hver þau sömu og nú eru í þeim skólum sem fara þessa leið og fylgja 

henni eftir. Þar má nefna Norðlingaskóla, Ingunnarskóla og fleiri skóla.  

Niðurstöður rannsókna benda einnig til þess að skólaþróun sé flókið og 

tímafrekt ferli og að árangurinn sé oftast kominn undan þrautseigju, 

bjartsýni og samheldni þeirra sem að henni standa (Fullan, 2001). Því getur 

skipt miklu máli að sama grunnskipulag sé notað frá einu ári til annars. Þó 

svo að kennurum sé gefið frelsi til þess að gera tilraunir með kennslu-

aðferðir og leiðir í skipulagi sínu er mikilvægt að hafa ramma bæði frá 

þeim sjálfum og stjórnendum þeirra sem fylgja skipulaginu síðan eftir.  

2.2 Aðalnámskrá verk- og listgreina 

Það er ein af skyldum skólastjórnenda og kennara að starfa með hliðsjón 

af aðalnámskrá þar sem tekin eru fyrir þau viðmið og sett upp 

þrepamarkmið sem nemendur og kennarar eiga að geta gert skil. Hver 

skóli gerir síðan sína eigin skólanámskrá og setur upp hvenær unnið skuli 

með vissa þætti í skólastarfinu og hvernig. Bent er á mikilvægi þess að leita 

fjölbreyttra leiða í formi kennslu, hvað eigi að kenna, hvenær og hvernig 

nálgunum skuli beitt. Ábyrgð kennarans er því mikil þannig að hinir ólíku 

nemendur skólans fái notið sín og geti um leið vaxið í námi og starfi. Því er 

afar mikilvægt að lögð sé áhersla á að þróa uppbyggilegt námsumhverfi 

sem tekur mið af þörfum og áhuga nemendahópsins og tekur um leið mið 

af þörfum hvers og eins þeirra. 

Sérhver skóladagur þarf að vera hamingjudagur fyrir hópinn 

og hvert einstakt barn, hver stund gleðistund, sem þokar 

öllum eitthvað áfram á göngunni til góðs. (Ísak Jónsson, 1958 

bls. 8)   

Þessi orð Ísaks eru svo sönn og mikilvæg og mættu kennarar að mínu 

mati gjarnan hafa þau að leiðarljósi í kennslu sinni.  

Samkvæmt nýrri aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi í ágúst 2007 eru 

eftirfarandi fimm greinar taldar til listgreina: myndmennt, textílmennt, 

tónmennt, dans og leikræn tjáning. Fyrstu þrjár greinarnar eru sjálfstæðar 

skyldunámsgreinar i skóla og skulu kenndar fyrstu átta árin. Dans og 

leikræn tjáning eru hinsvegar greinar sem skulu vera samþættar öðrum 

námsgreinum (Aðalnámskrá grunnskólanna, listgreinar 2007). Hönnun og 

smíði eru talin til verkgreina og hafa sinn fasta tíma í stundaskrá sem og 
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aðrar greinar skólans. Hér í verkefninu mun því vera talað um verk- og 

listgreinar undir sömu formerkjum og í aðalnámsskrá. Listir eru einn af 

hornsteinum mannlegs samfélag og hefur maðurinn með hjálp listarinnar 

getað tjáð tilgang og merkingu tilveru sinnar auk þess að móta umhverfi 

sitt. Að finna tilfinningum sínum og hugmyndum farveg gefur einstakl-

ingnum lífsfyllingu. Skólinn er samfélag og listir eiga að leika sama hlutverk 

þar og í þjóðfélaginu.  

Stutt er við alhliða þroska nemandans í listnámi, því þar reynir 

á þætti mannlegrar hæfni, jafnt til hugar og handa. Að nota 

sköpunargáfuna felur í sér að beita frumlegri tengslamyndun 

ásamt rökrænu mati og ályktunarhæfni og nemendur þurfa að 

beita rökhyggju og ímyndunarafli sínu til að ná árangri. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 2007)  

Það að veita nemendum möguleika á að nota sköpunargáfu sína og 

verða sem virkastir í athugunum og athöfnum gefur þeim tækifæri á að 

nota og virkja öll svið hæfileika sinna. Listir veita jafnframt nemendum 

tækifæri á að dýpka sjálfsvitund og fá meiri tilfinningu fyrir stöðu sinni í 

umhverfinu. Það er jafnframt mjög mikilvægt að nemendur læri að njóta 

og nota skilningarvit sín á fjölbreyttan hátt.  

Að njóta lista nærir tilfinningalíf og vitsmuni einstaklinga og 

eru því lífsgæði sem hver einstaklingur ætti að eiga rétt á. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 2007) 

Í gegnum listnám efla nemendur  tilfinninga- og félagsþroska sinn. Þeir 

læra að tjá eigin hugmyndir og koma fram með þær og kynnast eigin 

tilfinningum. Einnig að virða tilfinningar og túlkun annarra.  

Listir eru veigamikill þáttur í upplýsingamiðlun nútímans og 

hönnun, tónlist, myndmennt, leiklist og dans endurspegla og 

móta viðhorf einstaklinga og um leið gildismat samfélagsins. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 2007). 

Kennsla listgreina á að miða að því að þroska sköpunargáfu 

nemenda, efla sjálfsvitund  þeirra og auka menningarskilning. 

Nemendum á að vera kennt að meta gildi upplýsinga, geta 

túlkað þær og náð að miðla þekkingu sinni og skoðunum. 

Vegna þessa hafa orðið áherslubreytingar í námskrá listgreina 
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sem fela í sér aukið jafnvægi á milli sköpunar, túlkunar og 

tjáningar annarsvegar og skynjunar, greiningar og mats 

hinsvegar. (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 2007)  

Viðfangsefni og verkefnaval listgreinakennara Hjallaskóla endurspegla 

einkum það að nemendur þeirra  nái að vaxa og dafna í starfi og 

viðfangsefni þeirra bera vott um sköpun nemenda, hugmyndir þeirra, 

samvinnu og  gleði. Segja má að val og viðfangsefni sé í raun það sem 

æskilegt er samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla.     

2.3 Ímyndunarafl og sköpun 

Hugmynd kviknar þegar samskipti milli viðurkenndrar þekkingar sem 

einstaklingar hafa aflað sér og innri ákvarðanir þeirra vinna saman. 

Ímyndunaraflið leyfir einstaklingnum að brúa bilið milli ómótaðrar 

skynjunar og skýrrar hugsunar. Ímyndunarafl er tengt sköpun og nýbreytni 

(Beetlestone, 1998). 

Ken Robinsson (2001)  bendir á mikilvægi sköpunar og heldur því fram 

að það að vera skapandi sé meðfæddur eiginleiki okkar allra en 

sköpunargáfan sé því miður oft drepin í skólakerfinu. Í skólakerfinu eru 

ótrúlega margir skapandi einstaklingar sem njóta sín ekki í hefðbundnu 

starfi í lesgreinamiðuðu skólasamfélagi um allan heim og þrífast því misvel 

í skólanum en búa yfir ótrúlegustu hæfileikum á sviði lista og sköpunar. Því 

er það skylda skólasamfélagsins að auka jafnvægi á milli þessara greina og 

bóknáms og meta þær til jafns. Öll skipting og flokkun þessara greina er á 

skjön við það jafnvægi sem ætti að vera í námi barna okkar þar sem allar 

greinar  ættu að sjálfsögðu að vera álitnar jafn mikilvægar og vera 

fullkomið jafnræði þar á. 

Skólinn á að skila nemendum færum til að takast á við samfélagið segir 

Robinson (munnleg heimild, 2010). En hvernig verður samfélagið þegar 

þeir nemendur sem nú hefja nám útskrifast úr skólakerfinu? Því er 

ómögulegt að svara. Á 21. öldinni hefur það eflaust aldrei verið jafn 

mikilvægt og nú að nemendur geti unnið með öðrum, skapað og fengist 

við skapandi viðfangsefni sem þau hafa valið sér sjálf og vilja vinna að og 

sjá um leið nýja möguleika.  

Að virkja ímyndunarafl nemenda og sköpunargáfu þeirra er mikilvægt 

og á að vera sjálfsagt en það færir nemendum og kennurum ánægjulega 

tilbreytingu og námið verður um leið skemmtilegra (Beetlestone, 1998). 

Ímyndunarafl okkar er eitt af því sem drífur sköpunina hvað mest áfram. 

Sköpun felur oft í sér tjáningu hugmynda og tilfinninga og er því 
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nauðsynlegur þáttur fyrir vitsmunalegt starf. Sköpun getur útskýrt og 

túlkað óhlutbundna hugmynd sem líkt er við hæfileika eins og 

uppfinningasemi, könnun, undur, forvitni og ákafa sem eru allt kostir sem 

börn búa ríkulega að. Beetlestone telur að  kunnáttu og hæfileika sé hægt 

að virkja með því að hjálpa börnum að tileinka sér víðsýni og tæknilega 

leikni. Hann segir jafnframt: 

Börnum er eiginlegt að rannsaka hljóð, liti, áferð, lögun forma 

og rými í tví- og þrívídd, þau gera það svo dæmi sé tekið í 

gegnum, listir, sögur og ímyndunarleik. Í framhaldi af því sýna 

þau aukna getu til að nota ímyndunaraflið við hlustun og 

þegar þau fylgjast með (Beetlestone, 1998). 

Samkvæmt Beetlestone (1998) telja margir að ung börn eigi erfitt með 

að einbeita sér og halda því fram að hugur þeirra flögri, vissulega getur 

það staðist. En börn eru áhugasöm og einbeita sér ef þau sjá mikilvægi og 

tilgang þess sem þau fást við og þá hætta þau ekki við verkefnið fyrr en 

þau hafa náð stjórn á því.   

Það er vel þekkt fyrirbrigði í listum og eins þegar fólk nær mikilli einbeitingu 

að talað sé um “flæði“.  Það á sér stað þegar einstaklingurinn er svo 

niðursokkinn og gagntekinn af viðfangsefni sínu að hann gleymir stað og stund 

og öllu öðru en viðfangsefninu sjálfu (Csikszentmihalyi 1990). 

Flæði er svo ánægjuleg tilfinning að þeir sem ná því og upplifa eru tilbúnir að 

leggja á sig mikla vinnu við að upplifa það aftur. Þegar verkefni eru skapandi og 

krefjandi og við hæfi, geta nemendur upplifað slíkt flæði í námi sínu. Margir 

kennarar kannast við þetta flæði þegar tíminn er allt í einu búinn og nemendur 

vilja ekki hætta og eru áfram að í viðfangsefnum sínum. 

(Ken Robinson, 2001)  bendir einnig á þetta  og talar um þau nánu 

tengsl sem eru á milli þekkingar og tilfinninga. Sköpunin er ekki hreinn 

hugsunarferill. Hún er auðguð með öðrum eiginleikum og þá sér staklega 

tilfinningum, innsæi og gáskafullu ímyndunarafli. Hugtakið „flæði“  hefur 

því verið notað til að lýsa hámarks hugmyndaríkri frammistöðu þetta á við 

þegar við erum á kafi í viðfangsefnum og nýtum fullkomlega sköpun okkar, 

til gagns, þroska og ánægju.  

Skapandi nám og þroski koma ekki af sjálfu sér, þvert á móti verða 

kennarar að ýta undir sköpunargáfu og listræna tjáningu nemenda með 

því að útvega þeim margvíslegan efnivið og gefa þeim kost á að kynnast 

viðeigandi tækni (Betleestone, 1998). Mikilvægt er að nemendur vinni að 

skapandi verkefnum svo þeir geti skapað sinn eigin stíl með því að velja 
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efni, liti og útfærslu á verkefnum sínum. Því telja margir fræðimenn að ná 

megi betri árangri í skólastarfi ef nemendur fá hafa val um  viðfangsefni sín 

og fái meira að ákveða sjálfir hvernig þeir vinna að þeim. Visst frjálsræði er 

því nauðsynlegt til að auka sköpunargáfuna (Tomlinson og Allan 2000). 

Það að nemendur þjálfist í skapandi verkefnum styrkir þá til sjálfstæðis, 

eykur sjálfstraust og áræðni til að setja fram eigin skoðanir. 

2.4 Ferli skapandi hugsunar 

Í ljósi þess hve mikilvægt er að börn fái að nota skapandi hugsun við nám 

er áhugavert  að skoða það ferli sem skapandi hugsun fer í gegnum og 

kynna sér rannsóknir Mihaly Csikzentmihaly sem er sálfræðingur og hefur 

starfað við Háskólann í Chicago í Bandaríkjunum. Hann skrifaði bókina 

Creativity, flow and the psycologi of discovery and invention sem gefin var 

út árið 1996. Bókin fjallar um rannsókn sem byggir á frásögnum 

samtímafólks sem þekkt er fyrir uppgötvanir sínar og sköpunarverk. Rann-

sóknin var gerð á árunum 1990–1995. Tekin voru viðtöl við 91 einstakling 

sem margir hverjir eru þekktir fyrir sköpun sína og viðtölin voru tekin upp 

á myndband. Greining viðtalanna gefur glögga mynd af sköpunarferlinu og 

þeim aðstæðum þar sem frumlegar hugmyndir fá brautargengi. 

Csikzentmihialy (1996) skilgreinir hugtakið sköpun sem athöfn sem 

breytir þáttum innan menningarinnar og þá ekki eingöngu í huga einstakl-

ingsins. Því þurfa hugmyndir að vera skiljanlegar fyrir aðra þannig að þær 

komist í gegnum nálarauga sérfræðinga á vettvangi og tilheyra ákveðnu 

fræðasviði. Skapandi einstaklingar eiga einnig auðveldra með að laga sig 

að nýjum aðstæðum og geta nýtt það sem er hendi næst til að ná 

markmiðum sínum.   

Sköpunarferlið virðist fara í gegnum fimm tímaskeið. 

1. Undirbúningstímabil: Þar sem fram kemur áhugavert verkefni eða 

hugmynd sem þarf að laga. 

2. Meðgöngutími: Þar sem vandamálið kraumar í undirmeðvitundinni. 

Ef hugsun er stýrt meðvitað er reynt að finna lausn og verður ferlið 

þá línulegt. En ef það fær frið og er látið krauma um tíma geta 

komið upp óvenjulegar tengingar. 

3. Tími innsæis: Þar sem gerðar eru uppgötvanir, hugmyndir kvikna 

oft við óvenjulegar aðstæður. Þegar hugur er í hvíld frá ferli eða 

sögu, þegar við förum í annað umhverfi t.d í sund eða út. 
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4. Matið: Þá er lagt mat á hvað eigi að vera með og hverju megi 

sleppa. Þetta er tímabil óöryggis og reynir oft mest á 

tilfinningarnar. Þá þarf að meta hvort uppgötvunin er frumleg eða 

hafi þýðingu. 

5. Framleiðslutíminn: Sem tekur oftast lengsta tímann þegar unnið er 

að verkefninu sjálfu. 

Csikszentmaihaly (1996) telur að ferlið sé ekki línulegt. Hugurinn 

stekkur fram og til baka milli tímaskeiða og breytingar verða á ferlinu. 

Þegar einstaklingur fær hvíld frá ferlinu fær hann oft bestu hugmyndirnar. 

Ef marka má Chikszentmaihily eru helstu afrek á sviði sköpunar ekki unnin 

í flýti. Því er mikilvægt að kennarar gefi nemendum sínum góðan tíma til 

þeirra verkefna sem reyna á sköpunarferlið. 

2.5 Kennslan og listin 

Hér á landi breyttust kennsluhættir lítið alla síðustu öld ef frá eru taldar 

tilraunir sem gerðar voru með opinn skóla í byrjun áttunda áratugarins. 

Þar var hið hefðbundna bekkjarkerfi brotið upp og skólastarfið var meðal 

annars skipulagt með tilliti til áhuga og þarfa nemenda.  Nemendum var 

ekki skipt í bekkjardeildir eftir námsárangri og reynt var að skipta 

nemendum á ólíkum aldri oft gert í formi samkennslu tveggja árganga 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2005). 

Það sem einkennir verk- og listgreinakennslu er þessi fagmiðaða 

kennsla og grundvallast hún af fjórum meginmarkmiðum. Þar er gert ráð 

fyrir að börn læri að meta sjónræn gæði lista og umhverfis. Einnig er 

mikilvægt að gera þau fær um að skilja sögulegt samband menningar og 

lista og auka getu þeirra til að fjalla um eðli listar. Þessi markmið eru oft 

nefnd framleiðslan, gagnrýnin, sagan og fagurfræðin (Eisner, 1994). Þessi 

markmið má heimfæra á markmiðsetningu í list- og verkgreinum. 

  Í bók sinni The Arts and the Creation of Mind koma skýrt fram þau 

áhrif sem Eisner vill meina að listin geti haft á mótun hinnar hugsandi veru 

sem manneskjan er. Hann vill meina að tilgangur uppeldis og menntunar 

megi greina í tvo meginþætti. Í þeim fyrri nefnir hann sköpun, túlkun og 

tjáningu þar sem tilfinningar, hugsanir og hugmyndir eru túlkaðar.  Í þeim 

síðari talar hann um skynjun, greiningu og mat þar sem áhersla er á 

skilningi á innihaldi, hugtök og færni. Einn helsti tilgangur listmenntunar er 

að þroska og auka hæfni nemenda í gegnum eigin reynslu af sköpun og 

skynjun.  Þannig læra þau að sjá og reyna það sem þau hefðu annars ekki 



 

35 

fundið fyrir eða tekið eftir (Eisner, 2002). Þetta er þarft og segir mikið um 

sérstöðu verk- og listgreinakennslu. 

Eftirfarandi þætti telur Eisner síðan vera gildi og tilgang með 

listgreinakennslu: 

 Á náinn og einlægan hátt æfa og þjálfa nemendur listir í 
gegnum eigin dómgreind og leggja mat á verk sitt. 

 Nemendur læra að horfa á hlutina út frá mörgum 
sjónarhornum túlka og skynja það sem þeir sjá á margvíslegan 
hátt. 

 Tilgangur verksins getur breyst við mismunandi aðstæður og 
þeir möguleikar sem upp geta komið. Að takast á við hið 
óvænta í verkefnum um leið og það kemur upp hjálpar 
nemendum að skilja að örlitlar breytingar á verkinu geta haft 
mikil áhrif á útkomu þess. 

Nemendur geta tjáð sig og hugsanir sínar gegnum listir og þannig 

uppgötva þeir nýjar víddir og fjölbreyttar tilfinningar. Listgreinakennsla á 

að víkka sjóndeildarhring nemenda og gera þeim kleift að sjá heiminn á 

mismunandi vegu eftir því hverjar aðstæður eru (Eisner 2002). 

Uppúr 1990 þegar Howard Gardner setur fram kenningar um 

fjölgreindir var grunnur lagður að nýjum kennsluháttum (Armstrong 2001) 

sem fjöldi skóla og kennara tileinkuðu sér. Með fjölgreindarkenningunni 

kemur fram ný greining á hæfileikum manna.  Þar eru þessir hæfileikar 

(greindir) manna flokkaðir í sjö yfirgripsmikla flokka: málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind. Síðar bætti Gardner við 

umhverfisgreind sem varð þá áttunda greindin. Með þessu jókst skilningur 

á að nám ætti sér stað á fjölbreyttari hátt en áður var talið (Armstrong, 

2001). Fleiri stefnur komu fram á þessum tíma sem hafa haft áhrif á þróun 

og breytingu kennsluhátta. Þar má nefna hugsmíðahyggjuna (e. 

constructivism), en samkvæmt henni lærir nemandinn best í gegnum 

reynslu eða framkvæmd og hann öðlist þannig skilning með því að vera 

þátttakandi í ferlinu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004).  

2.6 Sögur 

Frá örófi alda í öllum menningarsamfélögum hefur fólk sagt sögur. Sögur 

móta einstaklinga og menningu þeirra. Sem þátttakendur í samfélagi þurfa 
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þeir að tengjast öðrum og tjá sig til að koma reglu á hugsanir sínar og geta 

tengt þær fyrri reynslu. Einstaklingur leitast við að tilheyra samfélagi með 

því að segja sögur. Frásögnin þarf hvorki að vera flókin eða löng til þess að 

hlustendur bíði spenntir eftir sögunni þrátt fyrir að aðeins sé sagt ,,veistu 

hvað kom fyrir mig?“ Einstaklingar segja sínar eigin sögur, sem aðrir 

einstaklingar endursegja svo stundum með sínum eigin orðum og sinni 

eigin reynslu og gera að sínum. Þriðji einstaklingurinn sem heyrir söguna 

getur svo endursagt hana á allt annan hátt heldur en fyrr var gert, með 

sínum orðum eftir sinni eigin upplifun af sögunni, auk fyrri reynslu. Í 

gegnum sögur verða einstaklingar mannlegir. Allir einstaklingar þurfa á 

bókum að halda og geta góðar sögur auðgað og aukið við alla þekkingu 

(Booth og Barton, 2000). Að hlusta eða lesa sögur hefur þroskandi áhrif á 

börn. Í gegnum sögur geta börn upplifað þátíð, nútíð og framtíð og allan 

tilfinningaskalann (Booth og Barton, 2000).  

Þjóðsagan er hér engin undantekning. Hún byggir á fortíð og  menningar-

legri arfleið okkar samfélags, þróun þess og trú okkar á kynlega kvisti, örlög 

fólks, álfa, tröll og huldufólk. Hún hefur svo margt sem gefur sögunni 

dýrmætt gildi. Því er hún ómetanlegur brunnur í námi og kennslu barna 

okkar. Hún hefur allt sem góða sögu prýðir og þrátt fyrir að vera oft á tíðum 

óhugnanleg segir hún okkur um leið svo margt um líf fólks hér fyrr á öldum.  

Allir þeir sem hafa unnið með börnum allt frá leikskólaaldri hafa kynnst 

því hve þjóðsögur eru vinsælar og hve vel öll íslensk börn þekkja þær. Það 

var Jón Sigurðsson sem fyrstur allra notaði orðið „þjóðsaga“ sem er þýðing 

þýska orðsins volksage (Ásgeir S. Björnsson og Baldur Hafstað, 1988). 

Þjóðsögur eru munnmælasögur en til þess að saga geti flokkast sem  

þjóðsaga verður hún fyrst að hafa gengið manna á milli áður en hún er 

skrifuð eða skráð í bók.  

Í bókinni Íslenskar Þjóðsögur og ævintýri I, skilgreinir Jón Árnason 

þjóðsögur svona: 

Það má fullyrða það að munnmælasögur hafi fæðst og myndast í 

og með þjóðinni, þær eru skáldskapur þjóðarinnar og andlegt 

afkvæmi hennar öld eftir öld og lýsa betur en flest annað 

hugsunarháttum hennar og venjum (Jón Árnason, 1961: XVII ). 

Flokkun þjóðsagna hefur oft verið erfið og fræðimenn ekki sammála um 

hvernig eigi að flokka þær. En auðveldasta flokkunin er eflaust þegar talað er 

um  þjóðsögur sem yfirflokk yfir ævintýri og sagnir og er sú skilgreining þægileg í 

notkun. Ævintýri eru sögur sem eiga að vera skemmtilegar og jafnvel fyndnar en 
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ekki endilega trúlegar og eru töfrar og slík yfirnáttúruleg fyrirbæri sjálfsögð. 

Ævintýrin hafa ákveðinn frásagnarstíl þar sem í byrjun gerist eitthvað slæmt, 

söguhetjan fer í gegnum ákveðnar þrautir sem hún leysir á yfirnáttúrulegan hátt 

og allt endar vel í lokin. Þau eru ekki bundin sérstökum stað eða tíma og geta í 

raun gerst hvar sem er í heiminum (Sölvi Sveinsson, 2000 ). 

Sagnir eru yfirleitt raunverulegri en ævintýri og staðirnir og 

söguhetjurnar eru til í alvörunni. Þar eru þó einnig yfirnáttúrulegir hlutir á 

ferli sem tengjast þessum raunverulegu hlutum á einhvern hátt. Það geta 

verið ákveðnir steinar sem taldir hafa verið tröll sem varð sólarljósinu að 

bráð. Sagnirnar geta endað bæði vel og illa og eru yfirleitt stuttar.(Guðrún 

Bjartmarsdóttir, 1988). 

2.6.1 Þjóðsögur – menningararfur 

Þjóðsögur hafa fylgt manninum í munnlegri geymd síðan í fyrndinni og fylgt 

okkur frá kynslóð til kynslóðar. Erlendis má rekja ævintýrasöfn þúsund ár aftur í 

tímann en hér eru margar sagnir taldar vera frá 16. og 17. öld. Margar sagnir eru 

alíslenskar en einnig eru hér til sagnir sem flakka á milli landa og eru eins í 

grunninn í mörgum löndum. Ævintýrin eru flest alþjóðleg og mjög gömul og til 

eru margar útgáfur af sumum þeirra (Guðrún Bjartmarsdóttir, 1988). Í gömlum 

sögum og sagnfræðiritum kemur í ljós að sagnaskemmtun var algeng meðal 

almennings fyrr á öldum. Efni þeirra var mismunandi og allt frá því að vera 

sannar sögur yfir í spennandi ævintýri. Sögurnar voru meðal annars sagðar í 

brúðkaupum, á þingum og heimilum (Ásgeir S. Björnsson og Baldur Hafstað, 

1998). Hér áður fyrr hafði fólk hvorki útvarp né sjónvarp og þurfti að finna sér 

afþreyingu. Jónas Jónasson frá Hrafnagili, fjallar um þetta í bók sinni Íslenskir 

þjóðhættir og kemur þar fram að þegar rökkva tók settist heimilisfólkið niður í 

baðstofunni og tók að prjóna. Til þess að stytta sér stundir spjallaði fólk saman, 

sagði sögur, kvað vísur og rímur. Fólk kunni ógrynni af sögum og voru 

útilegumannasögur og ævintýri vinsælust (Jónas Jónasson frá Hrafnagili, 1961). 

Þjóðsögur eru hluti af menningararfi okkar Íslendinga og það er 

hlutverk okkar kennara og annarra uppalenda að gæta þess að þær 

gleymist ekki. Því er mikilvægt að við látum nemendur okkar njóta þeirra á 

sem fjölbreyttastan hátt t.d. í formi leiks, lesturs, tjáningar, sköpunar og 

uppgötvunar svo eitthvað sé nefnt. Hér á eftir verður sagt frá fjölbreytilegu 

starfi nemenda þar sem þjóðsagan er í aðalhlutverki. 
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3 Aðferð rannsóknar 

Í þessum kafla mun ég fjalla um starfendarannsókn þ.e.a.s hvernig 

rannsókn mín varð til og hvernig hún var byggð upp og upplifun mín að 

vera bæði rannsakandi, samstarfsmaður og kennari. Jafnframt greini ég frá 

því hvernig ég aflaði gagna til verksins og hvaða tilgangi rannsóknin gæti 

þjónað i þróun skólastarfs og að sjálfsögðu kynna þá kennara sem gerðu 

verk mitt sem rannsakandi að veruleika með starfi sínu. 

Það sem einkennir starfendarannsóknir (action research) er að 

rannsakandinn sjálfur er hluti af rannsókninni og skoðar á sama tíma það 

samhengi sem samstarfsmaður. Starfendarannsóknir eru unnar bæði sem 

einstaklingsverkefni og oft sem samstarfsverkefni í skólum (Allyson 

Macdonald, 2001). Hún skilgreinir starfendarannsókn sem einn anga 

tilviksrannsókna þar sem kennarar skoða ákveðin tilvik á eigin vinnustað. 

Starfendarannsóknir miða að því að lýsa, túlka og skýra ferli eða atburði 

sem eiga sér stað á vinnustöðum á sama tíma og þær leitast við að bæta 

viðkomandi ferli (McNiff, Lomax, og Whitead, 1996). Nafnið ber það með 

sér að rannsakendur vinna yfirleitt á þeim stöðum sem rannsóknin beinist 

að. Hafþór Guðjónsson (2008) skilgreinir starfendarannsóknir með 

eftirfarandi hætti:  

Í stuttu máli má segja að starfendarannsókn sé rannsókn sem 

starfsmaður gerir á eigin starfi í þeim tilgangi að skilja starfið betur 

og þróa til betri vegar. Grunnhugmyndin  er að læra í starfi og taka 

til athugunar reynslu sem maður verður fyrir og þá með þeim 

ásetningi að átta sig betur á því sem maður er að gera og hvaða 

afleiðingar gerðir manns hafa. Starfendarannsóknir hafa verið að 

hasla sér völl í skólum og þeir kennarar sem taka þátt í slíkum 

rannsóknum beina athyglinni að eigin starfsháttum og áhrifum 

þeirra á nemendur. Þeir taka til athugunar ákveðna og afmarkaða 

þætti í starfinu, prófa nýjar leiðir og kanna hvernig til tekst. 

Lykilatriðið er alltaf skráning og gagnasöfnun, þ.e. að skrá það sem 

gerist og afla gagna um það sem maður er að gera þannig að 

rannsakandinn hafi eitthvað í höndunum til að greina og ræða um 

við aðra. Í skólum er algengt að kennarar starfi saman að slíkum 

rannsóknum og hittist reglulega til að fara yfir gögn sem þeir hafa 
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aflað. Í slíkum hópum gefst fólki líka tækifæri til að læra hvert af 

öðru og þróa þannig hugmyndir sínar. (Hafþór Guðjónsson, 2008). 

McNiff (2002) segir starfendarannsóknir með ýmsu móti og þó 

einhverjir telji að til sé hin eina rétta aðferð við starfendarannsóknir, leggja 

aðrir áherslu á þau gildi sem þær byggjast á. Í því samhengi er lögð áhersla 

á að fólk eigi rétt á að stjórna eigin lífi (McNiff, 2002). Það er kannski það 

sem hreif mig hvað mest í hugmyndafræði starfendarannsókna ásamt 

þeirri hugmynd að hið eina rétta vinnuferli sé ekki til (McNiff, 2002). Því er 

form starfendarannsókna ekki heftandi heldur mótast í raun eftir þörfum 

og áhuga rannsakandans þarna er líklega kominn kjarninn að hugmynd 

minni með þeirri rannsókn sem ég gerði.  

3.1 Þátttakendur - kynning á kennurum  

Aflvaki hverrar menntstofnunar er fólkið sem þar vinnur. Það hefur áhrif á 

skólamenninguna og setur sinn svip á umhverfið. Í skólanum sem 

rannsóknin var gerð hefur þessi kennarahópur sett sinn svip á þannig að 

eftir er tekið. Veggir skólans segja sitt, vinnulagið í stofum þeirra, 

fjölbreytnin í kennsluháttum og nemendur að vinnu með frjóa hugsun, 

sköpunargleði og ánægju af viðfangsefnunum svo eitthvað sé nefnt.  

Kennarahópurinn sem við fylgjumst með og eru þátttakendur í þessari 

starfendarannsókn eru fimm verk- og listgreinakennarar Hjallaskóla í 

Kópavogi. Þeir hafa mislanga starfsreynslu að baki en hafa starfað í 

Hjallaskóla frá þremur og upp í tuttugu ár.  

Hér á eftir verður sagt frá þátttakendum og bakgrunni þeirra. 

Árni Jónsson  

Árni hefur kennt í Hjallaskóla frá 1997 og kennir þar smíði og hönnun. 

Hann lauk kennaraprófi  fráKHÍ 1992, með hönnun og smíði sem valgrein. 

Bætti við samsvarandi tveimur árum í myndmenntadeild KHÍ 1993. 

Áhugasvið hans innan kennslunnar eru: samþætting listgreina, nýsköpun, 

glerskurður, glerbræðsla, tálgun og annað sem lítur að almennri 

smíðakennslu nútímans. Kennsluferill Árna hófst við Gagnfræðaskólann í 

Mosfellsbæ 1992–1997 og hefur Árni verið í Hjallaskóla frá 1997. Kenndi 

tölvugreinar við Rafiðnaðarskólann einn vetur. 

Guðný Hafsteinsdóttir 

Guðný er myndmenntakennari og hefur kennt í Hjallaskóla síðan 1988 með 

hléum. Guðný lauk kennaranámi frá Kennaraskólanum 1986 og fjallaði 
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lokaritgerð hennar um samþættingu námsgreina. Í framhaldi af því notaði 

hún Söguaðferðina mikið sem bekkjarkennari. Árið 1989 flutti Guðný til 

Danmerkur og var einn vetur við nám í Nordjyllands 

Handarbejdsseminarium ásamt því að sækja ýmis konar námskeið. Árið 

1991–1995 var Guðný við nám í keramikdeild Myndlista- og handíðaskóla 

Íslands. Hún hefur starfað sem almennur kennari á yngra og miðstigi skólans.  

Guðný hefur undanfarin fjögur ár kennt myndmennt og skapandi ritun við 

skólann. Í skapandi ritun er bæði unnið með litla hópa (í stuðningi) og 

kennslu inn í bekkjum, yfirleitt einn tíma á viku.   

Guðrún Magnúsdóttir  

Guðrún er tónmenntakennari við Hjallaskóla. Hún hefur starfað þar 

síðan haustið 1990.  Hún tók stúdentspróf árið 1968 frá Kennaraskóla 

Íslands og  lauk kennaraprófi árið 1970 frá sama skóla.  Hún lauk nýju 

prófi í  tónmennt sem sérgrein árið 1981. Guðrún nam sálfræði og 

uppeldisfræði við HÍ sem metið var inn í þetta nýja próf. Hún hefur 

verið mjög öflug á sviði endurmenntunar á fjölmörgum styttri og lengri 

námskeiðum á vegum tónmenntakennarafélagsins. Hún hefur haft 

umsjón með kórstarfi í Hjallaskóla og sett upp fjölmarga söngleiki og 

tónleika. Guðrún hefur meðal annars séð um hljómsveitarval í eldri 

bekkjum og séð um tónlistarúrræði fyrir nemendur sem eiga erfitt 

uppdráttar í hefðbundnu bekkjarstarfi.  

Hrund Ólafsdóttir  

Hrund hefur kennt leiklist við Hjallaskóla síðan haustið 2008 en þar áður 

starfaði hún á  ýmsum stofnunum með börn og unglinga. Hún er með BA-

próf í bókmenntum ásamt uppeldis og kennslufræðum frá HÍ 1985. Hún 

lauk MA-prófi í bókmenntafræði frá New York University í Bandaríkjunum 

1989. Síðastliðin tólf ár hefur hún sótt námskeið hjá BÍL (Bandalags 

íslenskra leikfélaga) og hefur verið mjög dugleg við að bæta við sig námi 

innan leiklistarinnar í formi leiklistarnámskeiða, leikstjórnar og leikritunar. 

Hrund hefur meðal annars áður kennt ensku, íslensku, bókmenntir og 

skapandi skrif á framhaldsskólastigi. Hún hefur unnið við bókmennta-

gagnrýni, stjórnað útvarpsþáttum á Rás 1 og verið með leiklistarnámskeið 

fyrir börn og unglinga hjá leikfélagi Kópavogs og víðar.  

Ólafía Óskarsdóttir  

Ólafía hefur kennt textílmennt og verið umsjónarkennari við Hjallaskóla 

síðan haustið 2000 og er umsjónarkennari í 2. bekk. 
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Hún útskrifaðist frá Kennaraháskóla Íslands 2000. Hefur kennt við 

Hjallaskóla síðan þá og einn vetur í Kársnesskóla í Kópavogi. Hún hefur 

mest kennt á yngra og miðstigi skólans. Hún hefur lagt mikla áherslu á 

fjölbreytta kennsluhætti og meðal annars notað söguaðferðina. Hún 

hefur samþætt ýmsar námsgreinar á fjölbreyttan hátt og aflað sér 

endurmenntunar. 

3.2 Aðrir þátttakendur  

Aðrir þátttakendur eru foreldrar og nemendur í 2. og 3. bekk. Foreldrar 

svöruðu viðhorfskönnun og spurningum er varða vinnu við þessa 

rannsókn. Einnig komu foreldrar að uppgjöri eða sýningum með börnum 

sínum og kennurum þeirra.  

3.3 Rannsóknin 

Rannsókn sú sem hér er sagt frá er starfendarannsókn þar sem 

rannsakandinn ásamt list- og verkgreinakennurum ákvað að skoða 

kennsluferli þeirra til þess að varpa ljósi á hvað verið er að gera með 

nemendum. Rannsóknin er í raun gott dæmi um það hringferli sem oft 

myndast í starfendarannsóknum. Þetta hefst með hugmynd að einhverju 

sem verður að veruleika eða á að bæta og rannsakandinn beinir athyglinni 

að því að reyna að finna hugsanlega úrlausn sem hann síðan framkvæmir 

og metur hvernig til tekst og gerir síðan breytingar á framkvæmdinni 

samkvæmt því mati. Þá hefst  nýr hringur og ný rannsókn ( McNiff, 2002). 

Eftir þessar tvær umferðir hefst verkefnið sem er rannsakað og ritgerðin 

byggir á. Því er þetta eigindleg rannsóknaraðferð sem í þessu tilviki er 

starfendarannsókn. En inn í hana fléttast viðhorfakönnun sem lögð er fyrir 

foreldra og teljast oftast til megindlegra rannsóknaraðferða en er notuð 

hér til að fá fram viðhorf foreldra til starfsins og verk og listgreina almennt. 

Í flestum eigindlegum rannsóknum er gengið út frá því að þekking sé 

sameiginlegur skilningur sem þróast hefur í samskiptum fólks. Einstakl-

ingurinn þróar skilning sinn á ákveðnum forsendum, einkum tungumáli, 

menningu, reynslu, þekkingu, færni, venjum og siðum og á það bæði við 

um rannsakanda og þátttakendur (Denzin og Lincoln, 2000).  

3.3.1 Gagnaöflun og úrvinnsla  

Þegar lagt var af stað í þessa vinnu var rannsakanda það fullljóst að þetta 

var samstarfsvinna og varð hann að nálgast verkefnið sem kennari. Þetta 

var því oft tvöföld staða sem rannsakandi var í þar sem hann varð að 
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aðstoða nemendur og kennara þeirra. Þetta kemur skýrt fram í ritgerðinni 

þar sem honum  hætti mikið til að meta í stað þess að lýsa því sem fram 

fór. Öll vorum við meðvituð um að það var af einstökum áhuga 

rannsakanda og forvitni fyrir starfsháttum þeirra að hann lagði upp með 

þetta verkefni. Rannsakandi hefur úr fjarlægð fundist starfshættir og 

nálgun þeirra á viðfangsefnum afar spennandi og kennararnir einhvern 

veginn ávallt verið tilbúnir að takast á við nýjar hugmyndir og áskoranir í 

kennslu sinni, fyrir utan hve auðvelt þeir virðast eiga með samstarf sín á 

milli. Rannsakandinn var ekki í vafa um ágæti starfs þeirra og hafði því fulla 

trú á verkefninu og telur að hugmyndir þeirra og vinna geti nýst öðrum 

kennurum og nemendum þeirra.  

3.3.2 Vettvangsathuganir 

Rannsakandi skoðaði og fylgdist með frá upphafi vinnuferilsins og þeirri 

vinnu sem fram fór í kennslustofum á þjóðsögunni Krossgötur. Þetta var 

gert í öllum verk- og listgreinum í máli og myndum. Þar skrifaði 

rannsakandi, skráði og greindi það sem fyrir augu bar og kom fram í 

vettvangsathugum hans. Þar fylgdist hann með samskiptum nemenda og 

kennara þeirra, virkni og vinnulagi nemenda. Hvernig til tókst og hvað 

einkenndi andrúmsloftið og kennsluna. Myndir voru teknar á vettvangi og 

styrkja þær sögu vettvangsins vel bæði í ritgerðinni og myndum á 

geisladisk. Viðtöl voru tekin við kennara ásamt því að þeir svöruðu 

gátlistum frá rannsakanda. Gagnagreining fór fram að þeim loknum.  

Eins  studdist rannsakandi við gátlista sem hann lagði fyrir kennarana. Því 

næst dró hann það saman og reyndi að flokka eða finna þemu úr þessum 

þáttum. Rannsakandi skoðaði síðan viðtölin út frá orðanotkun og 

samhengi, til þess að koma auga á algeng atriði er komu fyrir og styrkleika í 

svörum þeirra. Auk þess notaði hann hópaviðtöl við kennarana þar sem  

rætt var um það sem gert hafði verið og skráð var á fundum. Annað eru 

persónulegar upplýsingar af gátlistum, skjölum og vettvangsnótum frá 

þátttakendum ásamt eigin orðum þátttakenda í viðtölum og samræðum 

sem urðu á fundum.  

Rannsakandi lagði viðhorfskönnun fyrir foreldra, þar sem meðal annars 

voru skoðuð viðhorf þeirra til verk- og listgreina og  því starfi sem fram fór svo 

eitthvað sé nefnt, sjá frekar í viðauka 6 (fylgiskjal). Matsblöð voru gerð þar 

sem nemendur og kennarar meta starf nemendanna, sjá (fylgiskjal 5). Auk 

þess héldu kennarar hópfund með nemendum þar sem þeir skráðu niður með 

orðum nemenda sinna framgang vinnu þeirra, hvað var skemmtilegast, 
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lærdómsríkast, hvað erfitt svo eitthvað sé nefnt. Þetta var tekið saman og 

gefur góða mynd af neikvæðum og jákvæðum þáttum starfsins.  

Haldnir voru rýnifundir með kennurum með jöfnu millibili sem skiluðu 

mikilvægum samræðum milli allra þátttakenda. Efni fundanna var skráð niður 

og það sem þar kom fram hefur nýst vel við skrif verkefnisins og í 

niðurstöðukaflanum  þar sem  greint er frá umræðum og samtölum frá 

fundum okkar. Þar var talað af einlægni um það sem þátttakendum lá á 

hjarta. Í lokin flétta ég síðan saman samtölum, gátlistum og fundum, dreg 

saman og flokka og sést það í niðurstöðukaflanum. 
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4 Verkefnið sjálft – Frá hugmynd að veruleika 

Árið 2009–2010 hófst það verkefni sem hér verður sérstaklega fjallað um. 

Grunninn og upphaf samstarfsins mátti rekja til þeirrar vinnu sem unnin 

var árin á undan og gerð hefur verið skil í kaflanum hér að framan. Hér að 

neðan koma fram hugmyndir kennarahópsins að endurbótum til að geta 

haldið áfram þróun þessa starfs, miða við þá útkomu er veturinn frá 2006–

2007 sýndi fram á með vinnu söguaðferðarinnar. 

4.1 Hvernig getur kennarahópurinn bætt starf sitt  

Hér að neðan koma fram þættir hjá kennurum sem þeir vilja að betur fari 

og annað sem þarf að gæta að sem viðkemur starfi þeirra.   

Kennarar  telja þörf á eftirfarandi: 

 Markvissa samvinnu list- og verkgreinakennara ásamt bekkjar-
kennara til að tengja þetta betur íslensku og samfélagsfræði.  

 Hafa þurfi kennslutímabil styttri á milli smiðja og samþætta við 
aðrar námsgreinar t.d. íslensku og samfélagsfræði. Hafa 
kennslutímabil styttri í heild sinni. 

 Börnin náðu ekki að tengja á milli námsgreina, þ.e. að samfella 
haldist í ferlinu og þá sérstaklega vegna þess að verkefnið fór ekki 
inn í bekkjarkennsluna fyrr en seint í ferlinu og gekk misvel.  

 Vilji kennara til að prófa sig áfram, t.d. með einum slíkum 
ramma næsta vetur í tiltekinn tíma, en síðan væri hver og einn 
að vinna að sínum verkefnum s.s með hringekjufyrirkomulagi.  

 Kennarar telja afar mikilvægt að hafa sýningar – eða uppákomur 
og gerir það starf okkar og nemenda okkar um leið sýnilegra. 

 Mikilvægt að markmið séu skýr þegar hafist er handa.   

 Að sögurammi/þemarammi yrði tilbúinn strax að vori, ef 
ákveðið er að vinna á þennan hátt og undirbúningur hefjist 
strax á haustdögum. 

 Mikilvægt er að vanda val nemenda í hópa þannig að þeir virki 
og starfi sem best. 
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 Nauðsynlegt er að hafa hópstjóra sem heldur utan um verkefnið.  

 Í tón-, leik- og danssmiðjum reyndist tengingin sem fyrr var sagt 
fremur fjarlæg þar sem þau unnu ekki í myndmennt eða smíði 
með fyrirtæki, húsnæði eða það sem yrði í götunni fyrr en eftir 
áramót. Betur gekk eftir áramót en þó varð nálgunin ekki nógu 
skýr hjá öllum nemendum. 

4.2  Útkoma vetrar 

Almennt fannst kennurum veturinn ánægjulegur og margt hafa gengið vel. 

Kennurum fannst ganga miklu betur að vinna með 3. og 4. bekk en misvel hjá 

sumum hópunum í 5. og 6. bekk. Því vilja þeir að fram komi að nemendur í 3. og 

4. bekk voru vanir vinnu í söguaðferð hjá umsjónarkennara sem sást vel á vinnu 

þeirra. Þau þekktu vinnuformið og vinnubrögðin og voru því virkari á flest allan 

hátt og sáu tengingu við það sem þau voru að gera.  

Kennarar eru ánægðir með blöndun aldurshópa og finnst að nemendur 

styðji hvern annan og að mjög gott sé að nemendur kynnist yngri og eldri 

nemendum. Það hjálpar við svo margt í skólastarfinu almennt. Má þar nefna 

frímínútur og samsöng þar sem nemendur syngja saman á sal og í  matsal. 

Þeir telja að nemendur hafi verið ánægðir, vinnubrögð þeirra almennt 

vönduð og nemendur áhugasamir og stoltir af því sem þeir gerðu. Nemendur 

voru ánægðir á sýningardaginn og allir vildu koma fram í leik og söng. Mikill 

tilhlökkun var síðan yfir því að fara heim með það sem þau gerðu.  

Eins og fyrr hefur komið fram var þó erfitt að halda tengingu við söguramm-

ann allan tímann. Með styttri lotum ætti það að ganga betur að mati kennara. 

Þessi þróun sem varð innan kennarahópsins hélt sem sagt áfram og hið 

nýja verkefni byrjaði sem hugmynd frá tónmennta- og leiklistarkennara, 

byggð á verkefni frá síðasta ári og varð síðan að veruleika. Nýtt hringferli 

með umbótum á fyrra starfi hefst nú og var skipulag þessa vetrar í 2. og 3. 

bekk 2009–2010 því þannig: 

Hver hópur var samansettur af 11–13 nemendum úr 2. og 3. bekk og 

samsetning hvers hóps er því blönduð kyni og aldri.  Einnig er skólinn með 

nýbúadeild og því eru ekki allir nemendur með fullt vald á íslensku. Við 

skiptum árinu í sex tímabil, fjöldi tíma á viku eru sex og er kennt 3x2 tíma í 

senn. Nemendur eru um það bil 6 vikur í hverri verk- og listgrein á skólaárinu.  

Ákveðið var að vinna með þjóðsögur sem nemendur höfðu unnið með 

umsjónarkennurum sínum en tónmennta-, leiklistar-, smíða- 

myndmennta- og textílkennarar skólans fylgdu sögunni eftir inn í sínar 

greinar. Þessari aðferð verða  gerð nákvæmari skil hér síðar í kaflanum. 
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Markmið verkefnanna eru meðal annars: 

 Að kynna nemendum á eftirminnilegan hátt menningarafurð og 
gildi sem felast í íslensku þjóðsögunni.  

 Að leyfa þeim að upplifa gamla tímann með ólíkum formum í 
tónlist, leik, bragarháttum, efnum/efnivið, áhöldum og fleiru. 

 Að flestir séu virkir og vinni að verkefnum þar sem hugmyndir 
þeirra blómstra og ná að verða að veruleika. 

 Að sköpunin sé hugarfóstur nemendanna sjálfra þar sem þeir 
stjórna för með aðstoð kennara sinna. 

4.3 Þegar hafist er handa 

Hvert verkefni byrjar því á að þjóðsaga er lesin hjá umsjónarkennara. Sagan er 

þá stundum endursögð og gerður útdráttur í sögubók eða hópverkefni þar sem 

sögunni er gerð skil í máli og myndum á vegg. Þetta fer oft eftir hvað kennara og 

nemendum hans hugkvæmist eða vilja vinna að hverju sinni. Það er síðan 

misjafnt hve löngum tíma verkgreinakennarar verja í þetta ferli. Það er bæði 

misjafnt milli greina og hverrar sögu fyrir sig. Kennarar í tónmennt og leiklist 

hafa oftast notað lengri tíma þar sem þeir geta unnið á fjölbreyttari vegu og 

virðast geta samþætt vinnuna meira en hinir hóparnir. Hinar greinarnar nota 

yfirleitt frá 6–10 tíma í lotu og enda allir hópar samvinnuna á því að hóparnir 

koma saman til að undirbúa sýningu. Þá þarf að setja allt upp, leikmynd, myndir 

og annað sem á að hengja upp, raða stólum, setja á borð eða koma fyrir í 

leikmynd eða þeirri umgjörð og stemningu sem á að skapa. Mikilvægt að allt sé 

tilbúið fyrir sýninguna sem fram fer í síðasta tíma hvers tímabils. Einnig voru 

notuð matsblöð þar sem nemendur meta starf sitt og kennarar meta störf 

nemanda sjá matsblöð í viðauka aftast. Loks fóru fram umræður þar sem 

kennarar tóku saman hvernig hefði gengið og hver upplifun nemenda hefur 

verið. Þetta hefur gefið okkur góðar upplýsingar um viðhorf nemenda gagnvart 

þessari vinnu og eigin vinnubrögðum og gerir starf okkar í leiðinni markvissara. 

4.4 Samstarfið og val verkefna 

Samstarf þessara verk- og listgreinakennara þykir mér sem rannsakanda 

afar áhugavert af eftirfarandi ástæðum.  

 Samstarfið er afar afslappað og  ólíkar list og verkgreinar geta 
stutt hver við aðra og samþættast ef svo ber undir og veitt 
nemendum innblástur.  
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 Kennarar takast á við ný og ögrandi verkefni og leggja af stað 
og fylgja því eftir með samræðum, gjörðum og hugmyndum og 
skoða síðan hvernig  fer.   

Dæmi um jákvæðan vilja til samvinnu er þegar erfiðleikar koma upp í 

sambandi við hugmyndir eða úrlausn viðfangsefna og það nást sættir eða 

viðunandi lausnir finnast. 

Kennarar ákváðu að vinna með þjóðsögurnar sem eru gamlar gersemar 

í formi gamalla frásagna sem nemendur glæða síðan lífi með upplifun 

sinni, ólíkum skilningi með ólíkum formum listar þar sem sköpun og 

listræn túlkun er í hávegum höfð. Starfið er í raun sjálfsprottið þar sem 

hugmyndin er alfarið komin frá kennurunum sjálfum (það var ekki skipun 

að ofan um að þau ættu að vinna saman eða samþætta) og þau hafa þróað 

það þannig. Þetta byrjaði hjá leiklistarkennara og tónmenntakennara með 

samstarfi fyrir tveim árum. Löngun þeirra til samvinnu er augljós og hefur 

náð að virkja fleiri kennara til samstarfsins. Það er líka ánægjulegt hvernig 

faggreinar geta unnið saman og samþættast ef svo ber undir. Þetta getur 

gerst á ákveðnum stað hvers kennslutímabils eða eftir því hvað hentar 

kennurum í skipulagi sínu. Það er enginn neyddur til samstarfs, kennarar 

bera virðingu hver fyrir öðrum og líta til þess hve samstarfið gefur 

nemendum og kennurum mikið. Kennurunum finnst samstarfið ýta undir 

að þeir skoði eigin starfshætti og velti upp hvað má bæta og hverju má 

breyta. Reynsla mín fellur vel að hugmyndafræði Kincheloe (1991) sem 

telur að kennararannsóknir geti virkjað kennara til þátttöku í þróun 

skólamála. Það ferli sem þessir kennarar fóru í gegnum með starfsháttum 

sínum  finnst rannsakanda umhugsunarvert og þess virði að aðrir kennarar 

fái notið góðs af og sjái og heyri um reynslu kennaranna sem voru virkir í 

samþættri kennslu. Hver kennari hefur í sinni námsgrein sína eigin áætlun 

sem er unnin út frá aðalnámskrá/skólanámskrá þar sem skilgreind er 

tækni, efnisstök og vissir þættir sem nemendur eiga að komast yfir og 

læra. Að sjálfsögðu er þetta gert eftir starfsháttum og aðkomu hvers 

kennara fyrir sig og í verkefninu ná nemendurnir að fylgja vel eftir þeim 

markmiðum sem þeir settu sér ásamt kennara í upphafi árs, þannig að 

bæði kennarar og nemendur hafi yfirsýn yfir verkefnið. Í upphafi vinna 

kennarar út frá þeim hugmyndum sem koma frá nemendum sjálfum. 

Uppsprettan á að vera frá þeim þar sem þeir fá að skapa, búa til, þróa og 

samtvinna ýmsa þætti, hluti og hugmyndir á fjölbreyttan hátt bæði sem 

einstaklingar og í hópum. Þetta er gott ferli þar sem sumar verk- og 

listgreinar eru meira einstaklingsmiðaðar.   
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Myndmenntakennaranum fannst þetta góð nálgun og mikilvæg því þá 

þurfa nemendur að ræða saman, skipuleggja, verða sammála og ná 

samkomulagi til þess að komast að niðurstöðu sem leiðir til sameiginlegrar 

útkomu. Þetta voru kennararnir sammála um. Kennurum finnst einnig 

mikilvægt að allir nemendur upplifi mikilvægi hvers nemendahóps fyrir sig. 

Hver hópur hefur ólík hlutverk í þessu ferli allt frá hugmynd  að 

heildarútkomu, sem í þessu tilfelli er þegar sýning er fullgerð. Eins og fram 

mun koma er aðalmarkmiðið ekki að allt sé fullkomið heldur að ferlið sjálft 

sem börnin fara í gegnum og upplifi sé þeirra og gert á þeirra forsendum.   

Allar sögurnar hafa endað með sýningu, opnu húsi eða opinni æfingu en 

það kalla kennarar uppgjörið á þessari samþættu vinnu sem á sér stað í verk- 

og listgreinum. Foreldrum og aðstandendum er boðið í skólann til að sjá 

sýninguna og skoða og upplifa það sem gert hefur verið.  Einnig er öðrum  

nemendum á yngra stigi skólans og kennurum þeirra boðið að koma.  

Skólaárið 2009–2010 

Þetta skólaár var ákveðið að gerð yrðu sex verkefni eða sögur, þar sem 

unnið yrði með þjóðsögur með fjölbreytileikann að leiðarljósi. Tekið skal 

fram að nemendur voru beðnir um að koma með hugmyndir að sögum 

sem þeir þekkja og síðan var valin ein saga við upphaf hvers tímabils til að 

vinna út frá. Þessar sögur eru ólíkar og hefur það gefið af sér mikla 

fjölbreytni í vinnu, upplifun og útfærslum. Nemendurnir vita margir hverjir 

hve þjóðsögur geta verið ólíkar og höfðu sumir miklar skoðanir á því að 

þær þyrftu að vera ólíkar. Eftirtaldar sögur hefur verið unnið með: 

Gilitrutt, Bakkabræður, Krossgötur, Selshamurinn, Trunt, Trunt og tröllin í 

fjöllunum og Grettir sterki. 

Í næsta kafla verður gerð ítarleg grein í máli og myndum fyrir þeirri  

vinnu sem átti sér stað í beinum tengslum við þjóðsöguna Krossgötur. 

Krossgötur 

Sumir segja að krossgötur séu þar, t.d. á fjöllum eða hæðum, sem 

sér til fjögurra kirkna. Elsta trúin er sú að menn skuli liggja úti 

jólanótt því þá er áraskipti og enn í dag telja menn aldur sinn eftir 

jólanóttum og sá er t.d. kallaður 15 vetra sem hefur lifað 15 

jólanætur. Síðar færðu menn ársbyrjunina á nýársnótt.  

Þegar menn sitja á krossgötum þá koma álfar úr öllum áttum 

og þyrpast að manni og biðja hann að koma með sér en 

maður má engu gegna. Þá bera þeir að manni alls konar 
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gersemar, gull og silfur, klæði, mat og drykk, en maður má 

ekkert þiggja. Þar koma álfakonur í líki móður og systur manns 

og biðja mann að koma og allra bragða er leitað.  

En þegar dagur rennur þá á maður að standa upp og segja: 

"Guði sé lof, nú er dagur um allt loft." Þá hverfa allir álfar en 

allur þessi álfaauður verður eftir og hann á þá maðurinn. En 

svari maður eður þiggi boð álfa þá er maður heillaður og 

verður vitstola og aldrei síðan mönnum sinnandi.  

Því varð manni sem Fúsi hét og sat úti jólanótt og stóðst lengi, 

þangað til ein álfkona kom með stóra flotskildi og bauð 

honum að bíta í. Þá leit Fúsi við og sagði það sem síðan er að 

orðtaki haft: "Sjaldan hef ég flotinu neitað." Beit hann þá bita 

sinn úr flotskildinum og trylltist og varð vitlaus (Snerpa 2010). 

4.5 Krossgötur 

Framgangsmáti verkefnis: 

Í byrjun var sagan lesin og rædd hjá umsjónarkennurum 3. Bekkjar. 

Hvað í henni gerðist, sögupersónur hennar og umhverfi og útlit álfa tók 

mikinn tíma ásamt útskýringum á hugtökum sem þurfti að ræða. Þetta 

voru  hugtökin áraskipti,  um krossgötur og flotaskildi - flotinu sem ekki var 

hægt að neita og að verða vitstola. Því næst endurskrifuðu nemendur 

söguna í sögubók og teiknaðu myndir og eins voru hugtök rædd. Í 2.bekk 

var sagan eingöngu lesin og rædd og bættust þar við orðin gersemar og að 

vera heillaður. 

Hér verður vettvangi við vinnu þjóðsögunnar Krossgötur í verk- og 

listgreinum lýst  þar sem hann er heimsóttur af rannsakanda og er skráð 

niður það sem fyrir augu ber og gefur mynd af því sem fram fer í námi og 

starfi nemenda og kennara þeirra. Myndir fylgja til að styrkja frásögn á því 

hvað nemendur gera og hvernig hugmyndir þeirra koma fram. 

4.5.1 Myndmennt 

Sagan var rifjuð upp ásamt hugtökum og orðum sem koma fyrir í henni. 

Það ríkti skemmtilegur andi og fannst nemendum skondið að maðurinn 

hefði orðið vitstola af flotinu sem hann fékk frá álfunum. Þau ræddu um 

umhverfið og hvernig það hefði eiginlega verið því þetta var í sveit Þetta 

eru þá gamaldags kirkjur og þær eru alltaf fallegar vildu sumir meina. En 

við getum haft þær eftir okkar höfði kom frá öðrum nemenda. Þau urðu 

sammála um að gera kirkjur því þær skipta svo miklu máli í sögunni, þá 
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myndu allir skilja betur söguna því myndirnar skýra allt svo vel. En einnig 

vildu tvær stúlkur gera stóra fallega álfa. Álfarnir geta líka verið eins og 

sprellikarlar sem var alveg sjálfsagt frá kennarans hálfu en ákveðið var að 

gera álfana bara seinna og gera sér í hugarlund hvernig álfar líta eiginlega 

út. Því næst var ákveðið að byrja á kirkjunum sem nemendur ætluðu að 

teikna fyrst og mála síðan. Kennari tilkynnti þá strax að þetta yrði 

samkeppni þar sem allir teiknuðu eina kirkju og síðan yrðu valdar nokkrar 

hugmyndir í lýðræðislegri kosningu. Nemendum yrði síðan skipt í hópa þar 

sem hver hópur hannaði kirkju út frá þeirri hugmynd sem valin yrði fyrir 

hvern hóp. Þetta var leið sem nemendahópurinn var sáttur við og það 

urðu engir eftirmálar og allir sáttir. Nemendur urðu strax mjög uppteknir 

af útlitinu, línum, bogum og litum. Gull og silfur varð áberandi í samræðum 

nemenda á milli og áttu bersýnilega miklum vinsældum að fagna þegar 

kom að útliti og litavali á kirkjurnar. Kennari benti á að gull væri mjög dýrt 

efni og þyrfti að fara sparlega með það. Nemendur náðu að klára 

hugmyndasamkeppnina og skipta sér í hópa. Hóparnir náðu að setja sig í 

stellingar fyrir það sem í vændum var og skemmtilegar vangaveltur urðu 

um í hvaða áttir kirkjurnar myndu eða ættu að snúa því þau voru jú að 

gera leikmynd fyrir leikþátt. Maðurinn í sögunni var á krossgötum og ansi 

ráðvilltur með kirkjur í allar áttir; „Já þetta er flókið“ sagði einn nemandi. 

Þá upphófust umræður um áttir og hvernig vegurinn færi í kross að 

kirkjunum þar sem maðurinn stæði jú á miðjum krossgötum; „Hvar er það 

nákvæmlega eiginlega?“ Þarna spruttu tveir nemendur fram í hvorum 

enda stofunnar gengu ská á móti hvor öðrum og mættust eftir sjö skref á 

miðju, litu þá í hinar áttirnar og þarna höfðu flestir nemendur áttað sig á 

pælingu þeirra og þarna varð þetta því ljóslifandi fyrir þeim. Úrræðagóður 

kennari þeirra teiknaði þetta á töflu þannig að þetta yrði enn sýnilegra fyrir 

þeim og skilningur væri fyrir hendi. Kirkjurnar voru kláraðar í næsta tíma, 

litaðar ýmist, með neon color litum eða málaðar með vatnslitum og 

bryddaðar með gulli og silfri. Síðar á tímabilinu heimsóttu nemendur 

leiklistarhópinn og sáu álfana í búningum á æfingu þar sem þeir sáu einnig 

tilburði álfanna við dans og leik. Þarna fengu listamennirnir hugmyndir og 

notuðu síðan ímyndunaraflið til að útfæra líflega álfa. Þetta urðu stórir 

álfar sem í var mikil hreyfing enda útfærðir sem sprellikallar þar sem hægt 

var að toga í spotta til að hendur og fætur myndu hreyfast. Af umræðum 

nemenda og kennara þeirra kom fram að álfar væru ólíkir að stærð og 

lögun. Væru góðlegir, ljótir, eða illskulegir en nemendur voru sammála um 

að litadýrð yrði að vera sem mest því álfar eiga að sjást. Því voru álfarnir 

ýmist málaðir með þekjulitum eða notaðir neon color og klessulitir.  
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Mynd 6: Hér má sjá glæsilegar kirkjur í allar áttir (GK2010)  

Mynd 7: Álfar í tilburðum í dansi, leik og söng (GK2010) 

Mynd 8: Fallegir álfar litu síðar dagsins ljós (GK 2010) 
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4.5.2 Textílmennt 

Þegar rannsakanda bar að var hugmyndavinna í gangi. Þau voru að velta 

fyrir sér gangi mála í sögunni og  hvernig umhverfið hefði verið svo sem 

hvar væru fjöll, álfhólar, sléttlendi og hvar kirkjurnar væru. Nemendum  

fannst erfitt að sjá hvaða efniviður hentaði þeim að vinna með en 

kennarinn sagðist myndi hjálpa þeim við það. Nemendur vildu gera 

veggteppi þar sem álfarnir væru á ferli við krossgöturnar eða álfafígúrur úr 

ofnu efni/lérefti. Þetta gekk í raun nokkuð átakalaust en í hópnum voru 

tveir einstaklingar með mjög takmarkað úthald og þeir áttu oft erfitt með 

sig. Umræður fóru því út um þúfur þar sem þessir nemendur trufluðu og 

snéru út úr. Við þessar aðstæður drógu aðrir nemendur sig í hlé, það urðu 

því ekki jafn miklar vangaveltur líkt og gerðist í öðrum hópum. 

Umræðurnar urðu mun minni og nemendur virtust ekki tengjast 

viðfangsefninu eins náið. Segja má að óróleiki tveggja einstaklinga hafi 

orðið til þess að nemendur misstu alla tengingu við söguna á vissum 

tímapunkti. Það kom siðar í ljós að annar þessara nemenda hafði ekki verið 

í tíma hjá umsjónarkennara þegar sagan var lesin og unnið með hana. 

Rannsakandi fór þarna í björgunarleiðangur sem er þekkt fyrirbrigði í 

starfendarannsóknum þegar rannsakandi er þátttakandi. Á þessum 

tímapunkti tók rannsakandi nemendurna afsíðis. Las söguna fyrir þá og 

farið var yfir helstu atriði sögunnar með þeim sem voru teknir afsíðis. Allir 

nemendur náðu á endanum að gera afar fallegar efnisveggmyndir, bæði 

málaðar og þrykktar. Myndirnar voru vel gerðar og fallegar í umhverfinu á 

heildarmynd leikmyndar. Nemendur voru stoltir í lok vinnunnar. 

Mynd 9:  Textíl veggmynd í bakgrunni.  Þegar mæðgur fylgja syni og ömmubarni 
úr hlaði þar sem hann stendur  á krossgötum. (Gk2010)  
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4.5.3 Leiklist 

Litlir hópar voru að vinna að leikþáttum. Hér léku nemendur sér með 

söguna Krossgötur og persónurnar sem eru mannfólk, álfar og huldufólk. 

Nemendur hlustuðu á söguna lesna af umsjónarkennara og 

leiklistarkennara sem fór yfir einkenni persóna. Þeir áttu síðan sjálfir að 

skapa í sínum hópi umhverfi, aðstæður, persónur og hvað gerist hjá 

persónunum í sögunni. Þarna kom skýrt fram að í hópi álfanna voru 

heimkynnin mikilvægust í byrjun. Steinar sem áttu að vera bústaðir álfa 

voru stólar sem raðað var skilmerkilega upp og skilrúm og færanlegir hlutir 

voru óspart notaðir ásamt teppum. Mikið bar á leikrænum tilþrifum þeirra 

með tjáningu, hreyfingu og dansi og var mikið æft og rætt um hvernig ætti 

að bera sig að en hin töluðu orð með vissum texta komu síðar. Nemendur 

voru mjög uppteknir af öllu sem gerðist, hvað og hvernig átti að láta 

hlutina gerast með eigin orðum og tilþrifum. Hvernig áhrif soðið sem 

álfarnir gáfu syninum hefði haft.  Hvað átti hann að gera? „Hvernig dettur 

maður  dauður niður?“, „O þetta átti ekki að fara svona“ sagði gamlan (eða 

sú sem lék ömmuna). Í öðrum hópi skriðu álfar út úr hól og upphófst mikill 

dans þar sem álfarnir reyndu að ögra með tilburðum og vænu gulli. Það 

var í raun mjög ánægjulegt að fylgjast með þessu ferli. Nemendur voru svo 

uppteknir að þeir gleymdu nánast stað og stund og virtust varla taka eftir 

því að fylgst yrði með þeim. Það var í raun algert ,,flæði“ eins og fram 

kemur í kafla 2.3 og 2.4. Nemendur voru svo niðursokknir í vinnu sína að 

þeir gleymdu sér algerlega.  

4.5.4 Tónmennt 

Að sjálfsögðu var sagan hér rifjuð upp í tónum. Nemendur höfðu valið sér  mörg 

hljóðfæri og hluti er gefa frá sér hljóð má þar nefna gong, trommur, píanó, gítar, 

bassa, hristur, þríhorn og plaströr. Nemendur hugsuðu sér manninn á 

krossgötum. Þá heyrist í kirkjuklukkum úr fjórum áttum og allir álfarnir eru úti 

um allt að lokka og stríða. Það var ótrúlegt að hlusta á þau og þarna mátti strax 

sjá tenginguna við söguna. Það mátti auðveldlega ímynda sér það sem átti að 

vera að gerast. Sturlunina þegar flotið var gefið, þá heyrðist í gonginu, veðrið 

hljómaði í gegn sem vindur  með plaströrunum og sorg og gleði heyrðist án 

nokkurs leikara. Eingöngu hljóðfæraleikur nemenda og vangaveltur þeirra komu 

þessu svo sterkt til skila, þeirra sköpun og túlkun við að þróa sögu í tónum. Þetta  

var afar skemmtileg nálgun sem gaman var að fylgja eftir í næsta tíma þar sem 

tónmennt og leiklist hittust og átti að tengja tónlistina með leikurum. Í þeim 

tíma small þetta svo óvænt allt saman, leikrænir tilburðir, tónlist og tal. Sagan 

hafði að sjálfsögðu breyst frá upprunalegu verki enda var hún nú þeirra nálgun. 
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Nemendur voru duglegir að varpa fram hugmyndum og prófa sig áfram og 

hlustuðu vel  hver á annan og prufuðu nokkrar útfærslur. Það sem kom enn 

meira á óvart var að þarna voru nemendur sem eru frekar óvirkir og erfiðir í 

hefðbundnu skólastastarfi en nutu sín ótrúlega vel, fundu sig vel fullir ábyrgðar 

og áttu frábærar hugmyndir að hljóðum. Þeir nemendur sýndu á sér algerlega 

nýja hlið og höfðu oft eitthvað til málanna að leggja og komu með nýjar 

hugmyndir sem pössuðu vel við og aðrir brugðust við á jákvæðan hátt. Þetta var 

mikil upplifun að sjá og heyra. 

Mynd 10: Innlifun og einbeiting við hljóðasköpun (GK 2010) 

Að lokum kom myndmenntahópur í heimsókn og setti upp kirkjurnar.  

Allt þurfti að vera á hreinu þannig að hlutirnir pössuðu saman fyrir 

metnaðarfulla leikmynd. 

Mynd 11: Nemendur ákveða hvernig hengja skuli upp verkin. (GK 2010) 
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4.5.5 Hönnun og smíði 

Kennari nálgaðist söguna sem umsjónarkennari hafði lesið fyrir 

nemendurna með því að hafa hugflæði (þankahríð) með sínum hóp. Hann 

tók saman hugmyndir nemendanna á flettitöflu og geymdi þannig þær 

hugmyndir sem upp komu. Kennari sagðist lesa söguna aftur upp 

sérstaklega ef einhver nemandi hefði verið fjarverandi og ekki heyrt 

söguna eða bara til upprifjunar á henni. Hann tók skýrt fram við nemendur 

að þeir gætu og ættu að teikna eða skissa sjálf það sem þau ætluðu að tjá 

eða gera. Hann sagðist hjálpa þeim eftir fremsta megni að útfæra sínar 

hugmyndir, fyrst í pappír og síðan í annað efni svo sem krossvið, frauðplast 

eða annað sem hentaði. Í þetta sinn ætlaði hópurinn ekki að ráðast í 

leikmynd heldur að gera persónur úr tré sem þau kölluðu sprautuverkefni. 

Það er verkefni sem kennir og reynir á tækni, þ.e. venjuleg sprauta sem er 

notuð til að búa til hreyfingu. Rannsakandi spurði þau hvernig þetta virkaði 

og tveir sveinar brugðust fljótt við og sýndu virknina. Notaðar eru tvær 

sprautur og gúmmíslanga á milli þeirra. Önnur sprautan er fyllt af vatni og 

einnig slangan (leiðslan). Önnur sprautan er fest en hin hefur hlutinn á sem 

hreyfist. Þarna þurfa  nemendur að hugsa um pör, þ.e. hvað passar saman. 

Það var gaman að sjá og fylgjast með undirbúningi við gerð persóna, álfa, 

eða hluta úr umhverfi og litu fjölbreyttar skyssur dagsins ljós, sem síðar 

enduðu sem fullmótaðir hlutir, álfar eða menn. 

Mynd 12: Hér urðu til  lítil útsöguð tréverk skemmtilegra fígúra eða hluta í um-
hverfi.  Hér má sjá álfhól sem hreyfist. (ÁJ 2010) 
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5 Mat á verkefni  

Útbúin voru matsblöð fyrir nemendur og kennara, sjá viðauka, sem þeir 

skyldu svara við lok hvers kennslutímabils. Síðan var haldinn fundur með 

hverjum hópi og koma niðurstöður þeirra hér að neðan með umsögnum 

nemenda sem kennarar þeirra skráðu með orðum nemenda.  

Hver nemandi þurfti að svara eftirfarandi spurningum: Hvernig fannst 

honum? Hvernig  stóð hann sig? Hvað var skemmtilegast? Notaður var 

tölukvarði frá 1–5 þar sem í byrjun var skeifukarl og við hækkun í 5 var 

broskarl. Sjá fylgiskjal (viðauka 5). 

Mat kennara var með sama kvarða, þar sem þeir þurftu fyrst að skoða 

verkhæfni, frumkvæði, ábyrgð og dugnað nemenda sinna, ásamt 

framkomu þeirra, ástundun, hegðun og samskipti.   

Eftir matið höfðu kennarar umræður með sínum hópi um upplifun 

nemenda, hvernig þeim fannst, hvað mætti gera betur eða öðruvísi og 

fleira sem var skrifað niður og síðan greint.  

5.1 Mat nemendahópa 

Það sem fram kom í samantekt og umræðum hópanna um vinnu þeirra 

kemur fram hér að neðan og  er sagt með orðum nemendanna sjálfra. 

Leiklistahópur 

„Mjög gaman að vinna svona, það er svo gaman að sýna fyrir aðra. 

Reitaboltinn og æfingarnar þegar við vorum að búa allt til.“ 

„Finna uppá og prófa sig áfram.“ 

„Þegar við bjuggum til sýninguna við öll með myndmennt, tónlist, 

textíl og smíði, það gerðist bara allt.“  „Það var líka gaman þegar 

ég var að hoppa á vegginn.“ 

„Þú varst svo fyndinn“ sögðu nemendurnir og hlógu dátt. 

 „Það var líka svo gaman hvað áhorfendum fannst allt flott og 

skemmtilegt.“ 
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Þessi hópur er sérlega áhugaverður, hann fékk bestu umsögn frá 

nemendum sjálfum og kennara þeirra. Voru mjög virk í öllu vinnuferlinu og 

sýndu það í verki á sýningunni. 

Smíðahópur 

Yfir heildina fannst nemendum smíðahópsins þetta ágætis verkefni sem 

allir höfðu gagn og gaman af. 

„Skemmtilegast að búa til sinn eigin álf. Það er líka gaman að 

sýna fyrir pabba og mömmu. Það var gaman að leikritinu.“ 

Leikarar og söngvarar stóðu sig mjög vel í sýningunni að þeirra mati.    

„Búningarnir, sviðið og leikararnir afar flottir.“ 

Á matsblöðum nemenda kemur skýrt fram að þeim þótti verkefnið 

áhugavert. En börnin voru uppteknari af því sem hinir höfðu gert og fannst 

það standa upp úr. Þeim fannst þau öll hafa staðið sig vel og það er einnig 

mat kennaranna í hópnum. 

Myndmenntahópur 

Það komu ákveðnar skoðanir fram hjá nemendum sem sögðu t.d að: 

„Leikmyndin skipti miklu máli til að sýna umhverfið, leikmunir 

gerðu leikritið flottara og  sprellikarlarnir lífguðu upp á.“ 

Annar sagði: „Að  betra væri  að ímynda sér söguna þegar  

leikmunir og leikmynd sést.“  

Samvinna gengi betur sögðu þau og tveir tóku fram að: „ Það 

er gaman að sjá hvað hinir voru að gera.“ 

Nemendur  meta verk sín á kvarðanum sem er frá einum upp í fimm. 

Flestir mátu starf sitt á bilinu fjórir til fimm og samræmist það mati 

kennara. Hópurinn var virkur tók virkan þátt í samræðum á ferlinu og kom 

það einnig fram á vettvangi. 

Tónmenntahópur 

Allir nemendur voru mjög meðvitaðir og þekktu hlutverk hvers annars og 

þeirra sem að sýningunni komu. Nemendur sögðu meðal annars: 
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„Það er gaman að vinna saman, þetta var skemmtilegt.“  Annar 

sagði „Ég var þreytt.“  

Sá þriðji sagði: „Gaman að sjá hvað myndverkin gera allt fínt 

fyrir leikmyndina.“ „Gaman að sjá leikritið en mest gaman að 

æfa og gera hljóðin í tónmenntastofunni.“  

Sá síðasti sagði: „Það var skemmtilegast að ákveða og finna hljóðin.“  

Eins höfðu nemendurnir mjög gaman af að sjá sögubækurnar sínar til 

sýnis þar sem þeir höfðu skrifað og teiknað myndir við söguna í sögubók.  

Það var því ferlið sjálft, að búa til hljóðin sögðu sjö af tíu börnum og að 

syngja með leikrænni tjáningu sem sat mest eftir hjá þeim. Þessir 

nemendur vilja endilega halda áfram að vinna svona saman að verkefnum 

og kemur það skýrt fram í mati þeirra ásamt því að þau unnu vel. 

Textílmenntarhópur 

Nemendur svöruðu á eftirfarandi hátt: 

„Þetta var skemmtilegt og gaman.“ sagði einn nemandi.  

Annar nemandi sagði: “Þetta var smá leiðinlegt.“, sá þriðji sagði þetta 

var „allt leiðinlegt“. Nokkrir nemendur sögðu; 

„En sagan er skemmtileg, það var gaman að mála álfa og 

vinna þá í efnið sem við gerðum saman.“ 

Stelpurnar sögðust vera hugmyndaríkari og duglegri í vinnunni. Kennari 

samsinnti því og vildi meina að þær hefðu haft meira frumkvæði og vilja. Eins 

fannst kennara erfitt að fá suma nemendur til að tjá sig í þessari umræðu sem 

kemur ekki á óvart miðað við hvernig gekk í byrjun (kom fram í 

vettvangsathugun rannsakanda). Nemendum í textílhópnum fannst gaman á 

sýningunni en þeir eru ekki eins öruggir um eigið vinnuframlag, samanber 

tölurnar á matsblaði sem sjá má í fylgiskjali (viðauka 5) þar sem átta 

nemendur krossa við miðju á töluna þrjá um vinnuframlag sitt. Þrír nemendur 

krossa við töluna fimm. Kennari mat hópinn frá tveimur og upp í fimm. 

Niðurstöður matsblaða 

Það kemur fram í öllum hópum að svo til allir nemendur virðast afar 

jákvæðir í garð þessarar samvinnu en það gekk erfiðast í textíl eins og kom 
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fram í vettvangsheimsókn. Nemendur upplifa að þeir séu duglegir og vinni 

vel í flest öllum tilfellum og þeim finnst þeir læra margt og mikið. 

Nemendur virðast margir hverjir mjög öruggir með eigið ágæti og finnst 

skemmtilegt að vinna saman og sjá tilgang með samvinnunni því þeir 

upplifa vinnuna og vinnuferlið sem lærdómsríkt. Þeim finnst þetta 

„gaman“ og sáu hvað aðrir nemendur gera og ná að tengja það á ólíkt 

form greinanna og virðast full aðdáunar á sínu starfi jafnt sem annarra. 

Þau eru orðin spennt og hlakkar til að vinna með næstu sögu.  

5.2 Mat frá kennurum 

Það sem hægt er að segja út frá mati kennara er að þetta vinnuferli gengur 

upp, virðist takast vel og skila nemendum, gleði, gagni og ánægju. 

Auðvitað eru alltaf einhverjir sem finna sig ekki, en kennurum finnst þeir 

oftast hafa náð nemendum aftur í vinnu. Það virðist síðan kannski vera 

ferlið sjálft sem er að skila mestu fyrir nemendurna sem er það sem skiptir 

kennarana miklu máli. Það kemur alla vega skýrt fram á matsblöðum 

þeirra að það er í raun vinnan sjálf í hópunum sem skilar þeim mestu. 

Uppgjörið í lokin verður svo bónusinn af jákvæðri upplifun af lærdómsríku 

ferli sem nemendur hafa lokið í hinum ólíku hópum hjá kennurum sínum 

sem þau sjá sem heildrænt ferli í lokin. Fram  kemur að tónmennt, 

myndmennt og leiklist virðast ná sterkastri samtengingu og samvinnu með 

sögunni Krossgötur. En smíði og textílmennt virðast tengjast öðruvísi eða 

minna í þetta sinn. Textílkennara fannst hópurinn ekki alveg virka sem 

skyldi þar sem hann átti í erfiðleikum með nemendur. Það er stundum nóg 

að einn eða tveir nemendur raski vinnu eða séu neikvæðir og hafi of mikil 

áhrif á hópinn. Smíðakennara fannst áberandi að þegar verkefnin sem 

nemendurnir hafa valið eru lítil og sjást lítið með t.d. í leikmynd, upplifa 

börnin sig ekki alveg eins sterkt inni í heildarmyndinni á uppgjörsdeginum 

sjálfum, þó þau séu hluti af ferlinu og séu virk og njóti sín í vinnu. Kennarar 

í tónmennt og leiklist upplifa sterkt hve börnin gera sér vel grein fyrir 

þátttöku sinni og hverju er verið að vinna að sameiginlega og hve órög þau 

eru að koma með hugmyndir að því hvernig þau geta komið að verkinu. 

Kennurum finnst stjórnendur skólans hafa staðið við bakið á sér í þessu 

starfi og hvatt þá áfram og sýnt verkefninu áhuga. Þeim finnst mikill 

ávinningur fólgin í því að rannsakandi fékk þau til liðs við sig í þetta 

rannsóknarverkefni. Leiklistarkennara sem er að vinna sitt annað skólaár 

finnst þessi teymisvinna frábær. Tvennt finnst kennurunum mikilvægt að komi 

fram. Annars vegar er það hið margumtalaða tímaleysi og hinsvegar tala þeir 
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um að kennarar þurfi að vera duglegri að ræða saman hvar og hvenær sem er, 

auk þess sem þeir vilja hafa fundi sína stutta og hnitmiðaða. 

5.3 Viðhorfakönnun foreldra 

Þegar verkefnið Krossgötur var hálfnað, var ákveðið að hafa könnun fyrir 

foreldra og sjá almenn viðhorf þeirra gagnvart list- og verkgreinum og því 

sem börn þeirra eru að fást við í skólanum. (Sjá fylgiskjal 6.) 

Af sextíu nemenda hópi svaraði 31 foreldri. En hafa ber í huga að í 2. og 

3. bekk eru nokkuð mörg nýbúabörn og virkni foreldra þar svo til engin í 

svörun. En á móti horfum við mikið til þess að flest allir foreldrar hafa verið 

sérlega duglegir að koma á uppákomur á verkefnum barna sinna sem segir 

mikið um áhuga þeirra og stuðning við það sem verið er að gera.  

Hér á næstu síðu eru tvær myndir sem sýna spurningarnar og svörun 

foreldranna en myndirnar eru settar upp í svokallað köngulóarrit sem sýnir 

á myndrænan hátt svörun foreldra. Í viðauka 7 er síðan að finna nánari 

upplýsingar um svörun við hverri spurningu á myndum í formi súlurita.  

Mynd 13: Niðurstöður viðhorfakönnunnar foreldra a) 
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Mynd 14: Niðurstöður viðhorfakönnunnar foreldra b) 
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„Sérlega skemmtileg nálgun sem hefur verið í gangi.“ 

Í samtölum og umræðum við foreldra koma einnig fram ánægjulegar 

umsagnir eins og kemur fram hjá þessum foreldrum : 

Fyrsta foreldri sagði: 

„Hvað þetta sé lifandi og hvað þetta hafi gert barninu gott, að 

sjá ólíklegustu börn blómstra, þetta muna þau alla ævi, 

eitthvað svo listrænn viðburður, dýrmæt reynsla, eitthvað svo 

fallegt og einlægt. Í þessu felst mikið nám ...á svo 

margvíslegan hátt.“ 

Annað foreldri sagði: 

„Barn mitt mætir spennt í þessa tíma. Ótrúlegt að sjá allt í 

einu ljóslifandi það sem barnið hefur verið að tala um.“  

Þriðja foreldri sagði: 

„Hann sem alltaf er svo feimin talar svo hátt og skýrt hér.“ 

Fjórða foreldri sagði: 

„Yndislegt alltaf að koma hér og fylgjast með þessu ...alveg frábært.“ 

Í lokin komst eitt foreldri vel að orði þegar það sagði um starfið: „Þetta 

er einhvern veginn svo listrænn viðburður eða uppákoma þegar þetta 

blandast allt svona saman.“ 

Samantekt á niðurstöðum matskönnunar á viðhorfum foreldra 

Skýrt kemur fram að foreldrar virðast almennt mjög ánægðir, bæði hvað 

varðar kennslu, og kennslufyrirkomulag. Þeim finnst Hjallaskóli meta vægi 

verk- og listgreina hátt og leggja áherslu á þær í starfi sínu. Foreldrar 

upplifa að börnin séu ánægð og þau njóti sín í starfinu og finnst nálgun 

verkefnisins hafa gefist mjög vel og fundist uppákomur á sal ánægjuleg 

nýbreytni. Þó kom fram að nokkrir vilja meiri upplýsingar um uppákomur 

og það hefði mátt kynna betur í upphafi vetrar hvernig þetta samþættist 

með þjóðsöguna og íslensku inni í bekk. En flestir foreldrar eru samt vel 

meðvitaðir um hvað börn þeirra voru að gera í skólanum. Þetta minnir 

okkur á mikilvægi þess að kennarar kynni alltaf og segi frá hvað þeir eru að 

gera í starfi sínu almennt og með öðrum.  
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5.4 Samvinna/Starfshættir list- og verkgreinakennara 

Allir kennararnir eru sammála um mikilvægi þess að vera ekki einangraður 

í starfi en algengt er að einungis einn kennari sé við kennslu í hverri list- og 

verkgrein innan hvers skóla. Ef þeir líta yfir farinn veg, finnst þeim er lengst 

hafa starfað við skólann alltaf hafa verið áhugi á einhverskonar samstarfi 

og kennarar verið opnir og viljugir við að aðstoða  hver annan sem hefur 

mikið með menningu skólans að gera. Einn kennari benti þá á:  „Þetta er í 

raun það sem Stella Guðmundsdóttir  fyrrum skólastjóri lagði upp með og 

hefur haldist allar götur síðan.“ Þegar Sigrún Bjarnadóttir núverandi 

skólastjóri tók til starfa var nýja álman komin með aðstöðu fyrir tónmennt 

og leiklist. Þá varð aukning á verk- og listgreinum þar sem þær eru allar 

kenndar á sama tíma. Þá um leið opnuðust fleiri möguleikar sem hafa 

þróast á mjög farsælan hátt, þar sem kennarar hafa unnið saman og verið í 

svokölluðu teymi. 

Allir kennarar eiga það sameiginlegt að sköpun þ.e.a.s. að fá að skapa, 

búa til, nota hugmyndaflug og ímyndunarafl og skoða nýjar leiðir skiptir 

miklu máli í kennslu þeirra svo að nemendur njóti, upplifi og hafi eitthvað 

um nám sitt að segja. Þetta fer ekki fram hjá þeim sem sjá þessa kennara 

að störfum. Þeir horfa á mikilvægi þess að sameiginlega tungumálið í list- 

og verkgreinum er  falið í  túlkun og tjáningarformi hverrar greinar sem 

saman geta myndað svo sterka tilfinningalega upplifun.  

Kennararnir eru um margt ólíkir en eiga það allir sameiginlegt að hafa 

sterka sýn á námsgreinar sínar. Þau horfa á listina og verklega vinnu sem 

afl sem samþættist vel með öðrum greinum en líka ein og sér. Þeim finnst 

mikilvægt að nemendur upplifi og skynji það líka. Þau eiga ýmislegt 

sameiginlegt t.d. áræðni, vilja og þor til að þróast í starfi með nemendum 

sínum og nota fjölbreytta nálgun í kennslu. Þannig hafa þau náð að skapa 

náms- og vinnumenningu, þar sem hver einstaklingur fær notið sín auk 

þess sem teymið er nokkuð virkt, vinnur vel og lærir saman og er meðvitað 

um að vilja meira og þróa enn betur samskipti sín á milli. 

5.5  Hvers hafa kennarar orðið vísari í þessari vinnu 

Eitt er það sem skipti kennara hvað mestu máli og varðaði kennslu nemenda  en 

það er mikilvægi þess að vera jákvæður og hvetjandi. Þar kom fram: 

„Mikilvægi þess að nemendur upplifi jákvæðni til að þeir 

öðlist sjálfstæði og finnist skemmtilegt að vinna að 

viðfangsefnum sínum, því þá læra þau best. Hvetja þau öll 
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þannig áfram  að þau hafa sjálf eitthvað fram að færa á sínum 

forsendum, hafa þá líka tækifæri til að sitja hjá ef svo ber 

undir, hvert og eitt þeirra er nefnilega á sínum forsendum.“   

Einn kennari talaði um að:  

„Innri hvatinn og umbun nemenda felst i að skapa samkvæmt 

eigin innsæi. Því er svo mikilvægt að nemendur sjálfir nái að stíga 

fyrsta skrefið að þeir nái að koma jákvæðir að verkefnum sínum 

þá verða þeir öruggari, þora að segja sitt og verða hluti af heild.“ 

Því taka kennarar fagnandi öllum hugmyndum nemenda sinna og finnst 

afar mikilvægt að þeir geri sína eigin mynd og leiti ekki í smiðju annarra og 

noti eigið innsæi í vinnu sinni. 

Kennarar telja almennt þessa vinnu skila nemendum sínum ýmsu. Einn 

þeirra sagði:  

„Að nemendur bæru aukna virðingu fyrir öllu sem þeir gera, t.d. 

allt sem hengt er upp er ekki skemmt það gerist hreinlega ekki í 

dag. Bera mikla virðingu fyrir verkum sínum og annarra.“ 

Annar kennari sagði: 

 „Útkoman verður frjórri  í verkefnum.“ 

 Fram kom að kennurum fannst samkennslan gefast vel og urðu þeir 

ekki varir við árekstra hjá nemendum og eru því ánægðir með samkennslu 

þessara árganga. Einnig fannst þeim áberandi að gott hljóð var í salnum og 

merkjanlegt var að virðing var borin fyrir vinnunni. Samdóma álit kennara 

var einnig að: 

Þau yngri og eldri vinna saman og hjálpa hvert öðru sem er 

jákvætt en  gerist þó mismikið innan greina. 

Kennararnir vilja gera það markvissara að nemendur hjálpi hver öðrum 

því þá um leið kynnast þeir enn frekar, það felst líka nám í því að miðla og 

hjálpa öðrum. 

Einn kennari sagði að: 
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„Vinnan styrkti enn frekar aðrar greinar. Annar lagði áherslu á 

að þessi vinna styrkti sérstaklega lestur og tónmennt þar sem 

vísur, lög og rímur styrkja íslensku og máltilfinningu.“  

Annar kennari benti á og sagði í lokin: 

„Aukið hugmyndaflug, meiri skapandi hugsun hefur áhrif 

allsstaðar og nemendur eru því allsstaðar opnari og hlusta 

betur á hina.“  

Öll töluðu þau hér um mikinn mun á nemendahópunum síðan þeir 

byrjuðu í haust, bæði voru það kennararnir sem voru að komast í gírinn og 

nemendur fyrstu hópanna voru ekki eins fljótir að aðlaga sig vinnubrögð-

unum og vinna út frá sögunni. En það gera börnin svo léttilega nú og eru 

spennt þegar þau koma í nýja hópa. Það hefur því gjörbreyst og allir nem-

endur hafa áttað sig vel á vinnuferlinu. Kennararnir finna mikla ánægju 

með söguna hjá nemendum og áhugi á lestri þjóðsagna hefur aukist til 

muna og nemendurnir hafa löngun til að vinna meira út frá henni í 

framtíðinni. Strax eru komnar hugmyndir að vinnu með Íslendingasögurnar 

og það getur því orðið spennandi að sjá framvindu næsta skólaárs. 

5.6 Hverju skila þessi vinnubrögð til nemenda?  

Kennarar eru ekki í vafa um að þessi vinna og vinnubrögð skili nemendum 

heilmiklu í formi fróðleiks. Þau læra að vinna saman, að koma fram, hafa 

skoðanir, setja sig í spor annarra og sýna þeim fram á hve sagan hefur 

skipað stóran sess í lífi okkar Íslendinga og tungumálinu okkar sem við 

getum tjáð á svo margan hátt með listinni. 

Fram hefur komið að nemendurnir bera mikla virðingu fyrir framlagi 

hvers og eins. Börnin hlusta miklu betur á hvert annað, koma betur fram 

við hvert annað og á uppgjörsdeginum sjálfum hefði mátt heyra saumnál 

detta þvílík var innlifun allra. Kennarahópurinn sér því mun á nemendum 

hvað varðar vinnu, vinnubrögð og þátttöku þeirra í verkefninu í heild sinni. 

Því er nauðsynlegt að fram komi það sem gerðist í síðasta verkefninu. 

Í lokauppgjöri síðasta verkefnis kennaranna, sem var Grettir sterki, var 

farið með sýninguna út í grenndarskóg skólans sem var hugmynd 

nemendanna sjálfra. Þar var nemendum úr Digranesskóla boðið af 

nemendum  Hjallaskóla. Sameining þessara skóla verður að veruleika í 

haust og þeim fannst mikilvægt að nemendurnir úr Digranesskóla hefðu 

séð sýningu hjá þeim. Það sem var svo áberandi og kom aftur fram var 
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þessi samkennd og hjálpsemi í garð hvers annars. Að koma öllu niður í 

skóginn, bera leikmuni, leikmynd, hljóðfæri og hjálpa hvert öðru, minna 

hvort annað á að tala hátt því þau væru úti og þá er ennþá mikilvægara að 

tala hátt og skýrt. Þessar nýju aðstæður og nýju áhorfendur virtust ekki 

hafa nein truflandi áhrif á þau. 

5.7 Hvað eiga  kennararnir sameiginlegt? 

Kennarar fengu spurninga eða gátlista þar sem þeir áttu að svara vissum 

spurningum er varða starf þeirra, líðan, samvinnu, styrkleika og veikleika svo 

eitthvað sé nefnt (sjá viðauka 1). Þar kemur mjög skýrt fram að öllum verk- og 

listgreinakennurum Hjallaskóla líður vel eða oftast vel í starfi sínu og upplifa 

kennsluna skemmtilega. Þeir vilja í raun hvergi annarsstaðar vera og einum 

kennarar finnst starf sitt forréttindi. Öðrum finnst mikilvægt að hinir ólíku 

nemendur fái jákvæða mynd til að vinna á skapandi hátt. Mikill listrænn áhugi 

er í röðum kennarahópsins, sköpunin skipar þar veigamikinn sess og finnst 

þeim það ánægjulegt að koma þessum þáttum áleiðis til nemenda sinna. Þeir 

vilja gjarnan halda áfram að skoða starf sitt gagnrýnum augum og hafa fasta 

fundi sín á milli til þess að samþætta námsefni.  

5.8 Styrkleikar og veikleikar í kennslu hópsins 

Þegar horft er yfir hóp þessara kennara og rýnt í styrk og veikleika þeirra 

kemur ýmislegt athyglisvert í ljós. 

Sem styrkleika sína nefna þeir áhuga sinn á starfi sínu, fjölþætta menntun 

eða námskeið og vilja til að gera betur. Þeir telja sig almennt jákvæða og leita 

lausna með nýjum verkefnum eða aðferðum og eru til í að skoða hlutina frá 

öðrum og nýjum sjónarhornum. Þarna kemur fram umburðalyndi, áræðni, 

þor, kunnátta, yfirsýn, sveigjanleiki og reynsla. Athygli vekur hér að tveir 

kennarar sem lengst hafa starfað við skólann tala báðir um að jákvæð áhrif í 

sambandi við verk- og listgreinakennslu séu áhrif frá fyrrum skólastjóra. Í 

umræðu um veikleika sína nefndu kennararnir t.d. að færast of mikið í fang, 

að finna fyrir heftingu á ytri aðstæðum, óreiðu í eigin hugsun, vanta 

líkamlegan styrk, skrifa ekki nóg um kennsluna, gefa sér of stuttan tíma til 

verkefna, gera óraunhæfar kröfur.  

Almennt finnst kennurunum að nemendur sem eiga við sértæka 

örðugleika að etja hafi komið verulega á óvart, margir fái mjög mikið út úr 

þessari vinnu og það sjáist greinilega á mati þeirra sjálfra og annarra 

nemenda. En í þessum vinnubrögðum kemur glöggt fram  að áhugasvið og 

styrkleikar  nemenda skipa þar veigamikinn þátt og því gengur þessi vinna 



 

68 

misvel.  Kennarar gefa hver öðrum ráð ásamt því að hafa meðferðis önnur 

verkefni, svo að nemendur geti þá fengið að draga sig í hlé tímabundið eða 

fundin er sameiginleg lausn eftir atvikum og aðstæðum hverju sinni.   

Nemendurnir eru endalaus uppspretta gleði og sköpunar. Vinnan við 

verkefnið hefur verið ánægjulegur tími í samvinnunni. Þetta samþætta verkefni 

ætti að vera glöggt dæmi þess að mikilvægi sköpunar skiptir miklu máli. 

5.9 Mat á verkefni 

Fjölbreytni starfshátta kennara er háð þeim einstaklingum sem skipuleggja 

kennslu og kenna. Einnig skipta áherslur skóla og starfsumhverfi miklu 

máli. Samstarf kennara eins og lýst er í verkefninu eykur verulega á 

fjölbreytni kennsluhátta og virkjar kennara til að hugsa um hvernig nota 

má fjölbreytni til að gera skólastarfið áhugaverðara og árangursríkara. 

Nemendur eru mjög áhugasamir og tengjast viðfangsefnum sínum á marg-

víslegan og hugmyndaríkan hátt. Kennarar eru færir i að virkja nemendur 

og lesa í aðstæður hverju sinni. Samstarfið virkjar líka skapandi hugsun 

nemenda þar sem þeir taka virkari þátt í að móta viðfangsefnin og hugsa 

um þau í víðu samhengi. Sköpunargleði er tengd þeirri ánægju sem felst í 

að skapa og búa til.  

Verkefnið sýnir að ákveðnir sameiginlegir þættir einkenna starfshætti 

þessara verk- og listgreinakennara þannig að lýsing  (Woods, 1996) sem 

bendir á að skapandi kennurum hefur oft verið lýst sem skipulagssérfræð-

ingum, frumkvöðlum, uppfinningasömum, stunda tilraunakennda kennslu 

og til í að prófa sig áfram. Þetta eru kannski orð að sönnu og fá mann til að 

staldra við og spyrja hvort skapandi einstaklingar eigi auðveldara með að 

takast á við mistök og prófa og reyna aftur að nýju. (Halliwell, 1993) vill 

meina að skapandi kennsla snýst meðal annars  um að kennarar : 

 Hafi skýra sýn á þarfir nemenda sinna. 

 Geti lesið í aðstæður þeirra. 

 Hafi vilja eða áræðni til að taka áhættu.  

  Geti fylgst með eða metið aðstæður og atburði. 

Þetta heimfærist vel upp á þá kennara sem ég hef hér fylgst með og 

kemur fram í styrkleika kennaranna í kennslu. Þessi skýra sýn þeirra á 

þarfir nemenda sinna, hvernig þeim tekst að lesa í aðstæður þeirra ber 

vitni um það. 
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 Samvinna þeirra er á margan hátt sjálfsprottin, þar sem það eru þeir 

sem hófu að þreifa sig áfram í samvinnu og samstarfi þegar lotukerfið kom 

á í Hjallaskóla. Samvinnan og samstarfið hefur svo aukist jafnt og þétt og 

farið í gegnum það hringferli sem sagt var frá áður í verkefninu og er nú 

kennurum orðið afar mikilvægt að þróa áfram. Þeir standa því ekki sem 

einyrkjar í sinni grein heldur sem öflugt teymi list- og verkgreina sem 

vinnur öflugt og jafnframt sýnilegt starf innan skólans. Samvinna og 

samstarf hafa einkennt andrúmsloft skólans í gegnum tíðina og má einnig 

minna á að þrír af þeim fimm kennurum sem í rannsókninni hafa starfað 

sem umsjónarkennarar þekkja því mikilvægi samvinnu og samstarfs. 

Kennarar eru samstiga um marga þætti og hafa mjög sterka sýn á 

mikilvægi sköpunar og þá gleði sem þeir vilja sjá og upplifa í starfi með 

nemendum sínum og öðrum kennurum skólans. Þeir eru ávallt reiðubúnir 

til að aðstoða hver annan, þekkjast vel, traust og virðing einkennir öll 

samskipti þeirra. Þeim finnst vegferð sín hin síðari ár hafa styrkt sig þegar 

kemur að samstarfi og samvinnu og sjá það í dag sem lærdómssamfélag 

sem þeir vilja halda áfram að þróa fyrir starf sitt og nemendur sína. Þau 

eru meðvituð um styrk og veikleika hvers annars og geta rætt það sín á 

milli auk þess að geta rætt alla þá þætti er snúa að námi, kennslu, 

nemendum og annars sem að skólastarfinu lýtur.  
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6 Niðurstöður rannsóknar 

Verkefnið fjallar um samvinnu verk- og listgreinakennara í Hjallaskóla. 

Nemendur í 2. og 3. bekk vinna verkefnið í minni vinnuhópum. Í verkefninu 

er unnið með þemað þjóðsögur í fimm verk- og listgreinum þ.e.a.s. leiklist, 

smíði, textílmennt, tónmennt og myndmennt. 

Markmið með verkefninu var að leita svara við hvort starfshættir 

kennara og nemenda væru skapandi og fjölbreyttir, hvað einkennir 

starfshætti verk- og listgreinakennara, hvernig samvinnu þeirra er háttað 

og hvort sú samvinna hafi áhrif á annað nám nemendanna sem um ræðir. 

Rannsakandi beindi rannsókninni að ofangreindum markmiðum og lagði 

áherslu á að sýna fram á hvernig nota megi skapandi aðferðir við kennslu og 

nám nemenda í verk- og listgreinum og hvernig búa má til fléttu á milli 

greinanna. Rannsakandi komst m.a að þeirri niðurstöðu að samþætting milli 

greina búi til ákveðinn vinnuheim fyrir nemendurna sem þá ná meiri tengingu 

við verkefnið í hverri vinnustund. Nemendurnir ná að kafa dýpra ofan í 

verkefnið og horfa á það frá ýmsum hliðum  sem verða síðan að merkingabærri 

heild. Einnig kemur fram að þetta stuðlar að aukinni virkni nemenda og 

námstíminn nýtist betur þar sem minni tími fer í að kennari útskýri verkefni 

hverju sinni og  nemendurnir nota sínar eigin hugmyndir. Vel skipulagt verkefni 

um ákveðna sögu, þar sem tvær eða fleiri greinar samþættast í viðfangsefnum, 

gera nemandann um leið að virkum þátttakanda í afmörkuðu vinnuferli. 

Rannsakandi telur að afslöppuð nærvera, traust, virðing og sá eiginleiki að geta 

talað af einlægni og hreinskilni hafi einkennt þessa verkefnavinnu og samstarf 

kennara hafi skilað góðu starfi með kostum og göllum sem allir hafi lært mikið 

af. Mat kennara sneri að verkhæfni, frumkvæði, ábyrgð og dugnaði nemenda, 

framkomu, ástundun, hegðun og samskiptum. Eftir matið höfðu kennarar 

umræður með sínum hóp um upplifun nemenda sinna, hvernig þeim fannst og 

hvað mætti gera betur eða öðruvísi. Að þeim niðurstöðum loknum unnu 

kennarar  áfram að uppbyggingu og úrbótum fyrir næsta verkefni. 

Rannsakandi telur að samvinna áðurnefndra list- og verkgreinakennara 

hafi einkennst af þeim þáttum sem Börkur Hansen nefnir:  

„Að samvinna byggð á trausti og gagnkvæmri virðingu, sé meðal 

hornsteina gæðastjórnunar, þar sem sjálfsmat, skilvirkni og 

breytingar eru megin viðfangsefni.“ (Börkur Hansen 1998). 
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Fræðimaðurinn Sergiovanni kemur einnig inná þessa þætti sem Börkur 

nefnir þegar hann segir að í skóla sem lærir ríkir gagnkvæm virðing, 

umhyggja og traust (Sergiovanni 2001). 

Upplifun rannsakanda er sú að allt skapandi starf hafi jákvæð áhrif á annað 

nám eins og einnig birtist í svörum kennara en þar kom glöggt  fram að 

nemendur verða virkari á allan hátt og sýna frumkvæði í vinnubrögðum. Þeim 

vex áræðni og finnst þeir hafa hlutverk, sem að lokum skiptir máli fyrir 

einstaklinginn og hópinn. Þetta hefur góð áhrif á  annað starf innan skólans og 

nemendur verða opnari fyrir að standa upp fyrir framan áhorfendur. Nemendur 

upplifa að þeir séu duglegir og vinni vel í flest öllum tilfellum og finnst þeir hafa 

lært mikið. Margir hverjir virðast mjög öruggir með eigið ágæti og finnst 

skemmtilegt að vinna saman. Þeim finnst vinnuferlið lærdómsríkt og hlakkar til 

að vinna að næstu sögu sem tekin verður fyrir. 

Rannsakandi lagði matsblað fyrir nemendur þar sem þeir voru spurðir 

um upplifun sína á hvernig þeim fannst. Hvernig var að vinna verkefnið? 

Hvernig nemanda fannst hann standa sig? Hvað nemandanum fannst 

skemmtilegast? Þar kom fram að almenn ánægja var með þessa 

samþættingu, þó að sýnilega kæmu fram styrkleikar og veikleikar þar sem 

áhugi nemenda í hinum ólíku greinum kom glöggt í ljós. 

Einnig var gerð könnum meðal foreldra um viðhorf þeirra gagnvart 

verk- og listgreinakennslu. Foreldrar virðast almennt mjög ánægðir, bæði 

hvað varðar kennslu og kennslufyrirkomulag. Þeim finnst Hjallaskóli meta 

mikilvægi verk- og listgreina og leggja áherslu á þær í starfi sínu. Foreldrar 

upplifa að börnin séu ánægð og þau njóti sín í starfinu. Þeim finnst 

viðfangsefni vetrar hafa gefist mjög vel.  

Hugmyndir fræðimanna um flæði má auðveldlega heimfæra á þá 

nemendur Hjallaskóla sem tóku þátt í verkefninu sem hér um ræðir.  

Verkefnið sýnir að kennarar og nemendur þeirra sem tóku þátt í 

verkefninu byggja starf sitt og nám á skapandi verklagi og fjölbreytni í 

starfsháttum þar sem nemendur hafa eitthvað um nám sitt að segja og val 

verkefna sinna. 
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7 Lokaorð 

Í þessu verkefni hef ég leitast við að svara þeirri meginspurningu hvort 

starfshættir verk- og listgreinakennara og nemenda þeirra séu skapandi 

kennsluhættir. Markmiðið var því að skoða og skilgreina það starf sem 

fram fór í þessum hópi. Það kom berlega í ljós að samvinnan hefur þróast á 

þann hátt að kennarar eru sér meðvitaðri um mikilvægi samræðunnar og 

samvinnunnar sín á milli. Auk þess sjá nemendur mikilvægi þess að vinna 

saman og þeir eflast við það að hafa svo mikið um nám sitt að segja. 

Nemendur koma fram með eigin hugmyndir að viðfangsefnum ásamt því 

að þróa hugmyndir innan stærri hóps með því að upplifa, skapa, læra og 

njóta. Nemendur virðast þá öðlast meira sjálfsöryggi, þora að koma fram 

og hafa sínar skoðanir og fylgja þeim eftir.  

Það er ósk mín og von að verkefnið geti orðið öðrum kennurum 

innblástur og hvatning. Til að sjá mikilvægi samvinnunnar og hvernig 

námsgreinar má svo auðveldlega samþætta eða vinna saman að vissum 

viðfangsefnum innan skólasamfélagsins. Sú samvinna yrði sennilega bæði 

kennurum og nemendum til enn meiri farsældar og gæti orðið liður í 

þróun að enn betra lærdómssamfélagi. Þá fengju nemendur að nota 

ímyndunaraflið og sköpunargáfu sína í fjölbreyttum viðfangsefnum í frjóu 

starfumhverfi með ólíkan efnivið að leiðarljósi. 

Ef horft er til starfshátta umræddra list- og verkgreinakennara er 

nokkuð ljóst að þeir kennarar sem ég hef fylgst með í starfi falla að þeirri 

skilgreiningu. Þar sem kennararnir hafa skýra sýn á þarfir nemenda sinna, 

lesa vel í aðstæður, eru viljugir til að taka áhættur og umfram allt hafa 

getu til að fylgjast með og meta aðstæður og atburði.  

Grunnskólinn er ein af undirstöðum samfélags okkar og þar starfa þúsundir 

barna í tíu ár af sinni námsævi. Þar eru þau skyldug til að mæta og hafa ekki 

val um að hætta ef þeim líkar illa eða líður ekki vel í námi sínu. Það er því 

ótrúlega mikilvægt og ábyrgðarfullt starf sem felst í samstarfi nemandans og 

kennarans. Það skiptir máli að kennarar skoði og ígrundi starf sitt, fylgist vel 

með rannsóknum, haldi áfram að mennta sig ásamt því að þróa og breyta 

kennsluháttum sínum í takt við nútímasamfélag. Þessi leiðangur minn með 

verk- og listgreinakennurum Hjallaskóla hefur fært mér enn betri sannanir 

fyrir því hve mikilvægt það er að vinna saman, nota fjölbreytni í 

kennsluháttum, að nemendur hafi eitthvað um nám sitt að segja og að námið 
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byggist á forsendum hvers og eins. Þegar þetta helst í hendur við öfluga 

kennara og skólastjórnendur sem hvetja og styðja kennara sína er það hinn 

ákjósanlegasti jarðvegur fyrir gott náms- og kennslusamfélag. 

Kennslusamfélag þar sem nemendur hafa áhuga og vilja til að takast á við ný 

verkefni og kennara sem njóta sín og líður vel í starfi með þeim.  

Það er sannfæring mín að ein besta leið til náms og kennslu sé fólgin í 

mikilvægi sköpunar og að samvinna skipti sköpum í skólastarfi. Ég hef þá 

trú að þessi nálgun sé ein af þeim leiðum sem kemur til móts við ólíkar 

námsþarfir nemenda á grunnskólaaldri.  
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Viðauki 1 – Samvinna verk- og listgreinakennara 

Gátlisti fyrir kennara til að skoða samstarf sitt og aðstæður. 

Hvað höfum við gert?   

Fyrri áform og það sem gert hefur verið í samstarfi og kennslu okkar  

skoðað. 

 

Vinnuaðstaða-gögn og það sem er til staðar í skólanum 

 Samvinna kennara –  hvenær – hvernig/hvar ? 

 

Skipting hópa, vinnuvikur, hringekjuform og lengd kennslutímabila. 

 

Þarfir/gildi/viðhorf okkar sjálfra –  Persónuleiki styrkleikar/ veikleikar? 

Hvað finnst mér um kennsluna mína? 

Námskeið sem ég hef farið á.  

Það sem ég veit um það sem ég læri. 

Hvað vil ég gera betur í kennslunni minni? 

Hvað eigum við sameiginlegt? 

Hvað þurfum við að laga/bæta? 

 

 

Annað. 
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Viðauki 2 - Vettvangsathugun 

Fylgst með kennslutíma; hvað er gert og hvernig? Nemandi, kennari, 

virkni, umræður. 

Samskipti, vinnulag við viðfangsefni.  

Ábyrgð nemanda og vinnu hans í hóp ef svo er.  

 

Dagsetning:__________Hófst:                  Lauk:______  
 

Lýsing                    Hugdettur 
Einkenni kennslu?                        Athugasemdir rannsakenda.  

Skipulag. 

Virkni og vinnulag? 

Hvernig gekk? 
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Viðauki 3 - Rýnihópaviðtal við verk- og listgreinateymið. 

 

Fá fram umræður og viðhorf gagnvart starfsháttum þeirra. 

Hvað kalla þau vinnu sína? Skilgreining hópsins. 

Ytra skipulag  Hvað þarf að vera til staðar stjórnun, skipulag og fleira? 

Innra skipulag Hvernig vinna þau vissa þætti. Hvað hefur verið gott og 

hvað má betur fara? 

-Vinnuferli 

-Samskipti 

-Hæfni  

-Kennsla 

-Traust og virðing 

-Markmið teymisins/kennara 

Hvað og hvernig er skilvirk samvinna? 

- er hún gefandi ferli lærdóms fyrir þátttakendur? 
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Viðauki 4 – Opið hús og sýning fyrir foreldra 

 

Opið hús og sýning fyrir foreldra. 

 

Upplifun og þróun  

Skoðanir kennara: viljum við hafa þetta öðru vísi hvað skiptir aðalmáli? 

 

Lýsing                    Hugdettur 
                       Athugasemdir rannsakenda.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplifun nemenda? 

Upplifun foreldra? 

Hver er tilgangur og fæst hann 
fram? 

Hvað sjáum við? 



 

83 

Viðauki 5 – Matsblað nemanda/kennara 

                                         Matsblað nemenda/kennara                            

 

Hvernig var þessi vinna?                             Nemandi:_______________    bekkur_________                                                 

Mat nemanda  

Hvernig fannst þér ?                                                                                                                            

 1              -                2              -               3              -                 4             -                5  

Hvernig stóðstu þig?  

 1              -                2              -               3              -                 4             -                5  

Hvað var skemmtilegast: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Mat kennara á nemenda:                                                                      Kennari:___________                                                            

Verkhæfni, frumkvæði, ábyrgð og dugnaður ?  

 1              -                2              -               3              -                 4             -                5  

Framkoma, ástundun, hegðun og samskipti?  

 1              -                2              -               3              -                 4             -                5  
         

Vill kennari koma einhverju á framfæri / umræður hóps: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                   Takk fyrir hjálpina 
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Viðauki 6 – Viðhorfskönnun foreldra  

Kæru foreldrar.  

Þessi könnun er lögð fyrir alla foreldra og aðstandendur nemenda í 2. og 3. bekk 

Hjallaskóla. Henni er ætlað að meta viðhorf þeirra til list- og verkgreinakennslu skólans. 

Þátttaka þín er okkur mikilvæg því hún gerir okkur kleift að sjá það sem betur má fara  og 

taka mið af því í umbótastarfi okkar.  

Ég er:     karl Barnið mitt er í:  2. bekk 

  kona   3. bekk 

Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?  

Krossaðu í viðeigandi reit: 

A
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M
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ó
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m
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1 List- og verkgreinar eru mikilvægar námsgreinar í 
grunnskólum 

    

2 List og verkgreinar eru metnar til jafns við aðrar 
námsgreinar í grunnskólum 

    

3 List- og verkgreinar eru metnar til jafns við aðrar 
námsgreinar í Hjallaskóla 

    

4 Barninu mínu finnst gaman í list- og verkgreinum     

5 Barnið mitt fær að njóta sín í list og verkgreinum     

6 Uppákomur og sýningar á sal hafa skipt mitt barn máli 
og gert því gott 

    

7 Ég, sem foreldri, verð greinilega var/vör við það sem 
barnið mitt er að fást við í list- og verkgreinum í 
Hjallaskóla 

    

8 Ég, sem foreldri, varð greinilega var við samtengingu á 
milli list- og verkgreinanna í vinnu barnsins í 
þjóðsagnaverkefninu „Á krossgötum“ 

    

9 Ég tel að samkennsla 2ja árganga í list- og verkgreinum 
hjá mínu barni hafi gefist vel 

    

10 Ef þú vilt koma einhverju á framfæri við stjórnendur og kennara getur þú skrifað það hér  

Kennarar og stjórnendur Hjallaskóla þakka þér kærlega fyrir þátttökuna! 

Foreldrakönnun í 2. og 3. bekk. 

                            Janúar 2010 
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Viðauki 7 – Svör við viðhorfskönnun foreldra 

Í fyrstu spurningu vildum við sjá hvernig foreldrar líta á mikilvægi þessara 

námsgreina. 

 

Alveg 
sammála

Nokkuð 
sammála

Frekar  
ósammála

Mjög 
ósammála

Fjöldi 29 2 0 0
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1. List- og verkgreinar eru mikilvægar 
námsgreinar í grunnskólum

 

Allir nema tveir foreldrar telja verk- og listgreinar mikilvægar. 

 

Hvernig eru þessar greinar metnar miðað við aðrar greinar 

Alveg 
sammála

Nokkuð 
sammála

Frekar  
ósammála

Mjög 
ósammála

Fjöldi 9 14 7 0
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2. List og verkgreinar eru metnar til 
jafns við aðrar námsgreinar í 

grunnskólum

 

 Hér má strax greina að fólk upplifir ekki þessar greinar metnar til jafn 

við aðrar greinar í grunnskólum. 
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Hvernig þeim finnst Hjallaskóli meta þessar greinar. 

Alveg 
sammála

Nokkuð 
sammála

Frekar  
ósammála

Mjög 
ósammála

Fjöldi 12 16 2 0
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3. List- og verkgreinar eru metnar til 
jafns við aðrar námsgreinar í 

Hjallaskóla

  

Þarna sjáum við mun  þar sem tölur hækka í báðum efstu flokkum 

hvernig Hjallaskóli metur verk- og listgreinar. 

 

Hvort börnin hafi ánægju af verk- og listgreinum. 

Alveg 
sammála

Nokkuð 
sammála

Frekar  
ósammála

Mjög 
ósammála

Fjöldi 28 2 0 0
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4. Barninu mínu finnst gaman í list- og 
verkgreinum

  

Þarna má sjá að öll börn upplifa ánægju í þessum greinum. 
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Hvort barnið njóti sín í starfinu.  

Alveg 
sammála

Nokkuð 
sammála

Frekar  
ósammála

Mjög 
ósammála

Fjöldi 24 5 0 0
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5. Barnið mitt fær að njóta sín í list og 
verkgreinum

  

Nemendur njóta sín almennt í starfinu 

 

 

Hvernig augum þau líta sýningar barnanna á sal. 

 

Alveg 
sammála

Nokkuð 
sammála

Frekar  
ósammála

Mjög 
ósammála

Fjöldi 21 8 1 0
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6. Opnar æfingar og sýningar á sal 
hafa skipt mitt barn máli og gert því 

gott

  

Aðeins í einu tilfelli eru æfingar /sýningar ekki að skipta máli eða gera 

barni gott. 
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Hvort þau verði vör við það sem verið er að gera og fást við. 

Alveg 
sammála

Nokkuð 
sammála

Frekar  
ósammála

Mjög 
ósammála

Fjöldi 20 9 0 0
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7. Ég, sem foreldri, verð greinilega var/vör við 
það sem barnið mitt er að fást við í list- og 

verkgreinum í Hjallaskóla

 

 

Almennt vita foreldrar  það sem verið er að gera. 

 

Sjá þau samtengingu og tengsl milli greina. 

Alveg 
sammála

Nokkuð 
sammála

Frekar  
ósammála

Mjög 
ósammála

Fjöldi 16 12 1 1
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8. Ég, sem foreldri, gerði mér grein fyrir 
samtengingu á milli list- og verkgreinanna í vinnu 
barnsins í þjóðsagnaverkefninu  „Á krossgötum“

   

Flest foreldrar sjá einhver tengsl milli greina.  
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Hvernig þeim finnst samkennslan hafa tekist.  

Alveg 
sammála

Nokkuð 
sammála

Frekar  
ósammála

Mjög 
ósammála

Fjöldi 15 14 2 0
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9. Ég tel að samkennsla 2ja árganga í 
list- og verkgreinum hjá mínu barni 

hafi gefist vel

  

Öllum nema tveimur finnst samkennslan hafa gefist vel. 

  




