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Listnám, nýsköpun og skapandi greinar á Suðurlandi 

Verkefnahó purinn leggur til að unnin verði stefnumó tun í  samþættingu skó lastarfs óg skapandi 

greina óg aðgerðaa ætlun, í  samvinnu við skó lastjó rnendur, kennara, nemendur, fóreldra, listamenn 

óg aðra a hugasama. Mikilvægt er að þær hugmyndir óg leiðir sem verði fyrir valinu verði tryggilega 

studdar af sveitarfe ló gunum. Skapandi skó lar eiga heima í  skapandi samfe lagi óg því  mikilvægt að 

sem flestir kómi að þessari vinnu.  

 

Hó purinn leggur til að na mskeið óg endurmenntun verði sniðin að breyttum þó rfum skó lanna óg 

svari þannig aukinni a herslu a  skó pun í  skó lastarfinu. Ennfremur er lagt til að tenging milli skó la 

verði aukin með sameiginlegum verkefnum, fundum óg heimsó knum. Kynning a                              

fyrirmyndarverkefnum sem verið er að vinna innan skó lanna er mikilvæg. 

 

Hvatt er til að samstarf skó la óg listamanna, fyrirtækja óg stófnana innan skapandi greina verði eflt. 

Listamenn geta ópnað augu ókkar fyrir mikilvægi fjó lbreytni óg breytilegri na lgun                            

viðfangsefna. Frambóð a  tó nlistarna mi óg samstarf tó nlistaskó la við skó la a  Suðurlandi er til     

fyrirmyndar. Mikilvægt er einnig að aðgengi að ó ðrum skapandi greinum óg ny skó pun se  tryggt 

með fjó lbreyttu frambóði.  

Leikskólinn Laugalandi, málað úr mold. Ljósmynd: Sigrún Björk Benediktsdóttir 

Niðurstöður 
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Skapandi greinar eru sí stækkandi hluti hagkerfis ókkar. Markviss óg metnaðarfull kennsla í  skap-

andi greinum a  ó llum skó lastigum er mikilvægur þa ttur í  að efla gleði óg virkni nemenda. Mikil-

vægt er að a hersla se  ló gð a  skó pun í  ó llu starfi skó lanna. Jafnt aðgengi að na mi, ó ha ð bu setu, sem 

styður við sja lfstæði óg frumkvæði til verka, þarf að tryggja með aukinni menntun kennara óg 

auknu samstarfi milli skó la, við listamenn óg milli skó lastiga. Skapandi greinar eru verkfæri til að 

styrkja óg efla frumkvæði óg skó punargleði í  skó lastarfinu, þar sem skó punarferlið skiptir ekki 

minna ma li en afrakstur verkefnisins.  

 

Ljó st er að með innleiðingu ny rrar aðalna mskra r óg þar með aukinni a herslu a  skó pun óg einstakl-

ingsmiðað na m er mikilvægt að umhverfi skó la se  í  stakk bu ið til að takast a  við verkefnið.        

Skó lastjó rnendur bentu a  að starfsumhverfi kennara, kjarasamningar óg mó guleikar til endur-

menntunar þurfi að endurspegla þetta breytta umhverfi.  

 

Skó larnir eru mislangt a  veg kómnir með innleiðingu grunnþa tta aðalna mskra r en ljó st að ó skir um 

menntunarmó guleika fyrir kennara snu ast annars vegar um kennsluaðferðir óg skapandi na lgun 

innan hefðbundinna greina óg hins vegar um na m innan skapandi greina. Skó lastarf a  í  eðli sí nu að 

vera skapandi. Ó lí kar hugmyndir óg skilningur skó lastjó rnenda óg kennara a  hugtó kunum skó pun, 

skapandi greinum óg ny skó pun, geta hamlað því  að þeir upplifi starf sitt sem leiðandi afl í  skapandi 

skó lastarfi. Kennsla í  listgreinum óg skapandi greinum er bundin við afmarkaða tí ma a  flestum 

skó lastigum að leikskó lum fra tó ldum. Samþætta þarf skó lastarfið enn frekar í  stað þess að afmarka 

greinar óg tengja skó pun eingó ngu við skapandi greinar. Skó pun a  að vera rauði þra ðurinn í  ó llu 

skó lastarfi. 

 

 

Leikskólinn Laugalandi, útilistaverk. Ljósmynd: Sigrún Björk Benediktsdóttir 
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Samtó k sveitarfe laga a  Suðurlandi óg rí kisstjó rn gerðu með se r samning um só knara ætlun fyrir 

Suðurland a rið 2013, stefnumarkandi skjal a  sviði atvinnu-, menningar- óg menntama la. Eitt 

þeirra a tta verkefna sem þar hlutu styrk er Listnám, nýsköpun og skapandi greinar á Suður-

landi – greining og stefnumótun og eru niðursto ður þessa verkefnis kynntar í  þessari sky rslu.  

Sjó num var einkum beint að stó ðu skapandi greina óg ny skó punar innan skó lakerfisins því  þar 

er grunnurinn lagður. Skó lar a  Suðurlandi vóru heimsó ttir óg rætt við skó lastjó rnendur a  ó llum 

skó lastigum.  

 

Til verkefnisins var ra ðinn verkefnastjó ri auk þess sem verkefnastjó rn stó ð að baki hónum: 

 

 

Inngangur 

Leikskólinn Laugalandi, ungur málari Ljósmynd: Sigrún Björk Benediktsdóttir 
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Verkefnastjó rn: 

    Unnur Þormo ðsdo ttir, SASS 

    D0rothee Lubecki, Menningarra ð Suðurlands 

    Kristí n Hreinsdo ttir, Sko laskrifstofa Suðurlands 

    Inga Jo nsdo ttir, Listasafn A rnesinga 

    Steinunn Ó sk Kolbeinsdo ttir, Fræðslunetið—sí menntun a  Suðurlandi 

    Bjo rg Erlingsdo ttir, verkefnastjo ri 

 

Í  ny rri aðalna mskra  fra  2011 er hlutverk skó punar í  skó lastarfinu dregið fram óg a hersla ló gð a  

sveigjanleika, samvinnu óg samstarf. Með ny rri aðalna mskra  er a hersla ló gð a  mikilvægi 

skó punar sem eins af sex grunnþa ttum menntunar. Grunnþættirnir eru: læsi, sja lfbærni,        

ly ðræði, jafnre tti, heilbrigði óg velferð óg skó pun. Skó pun a  að stuðla að í grundun óg andrí ki, 

persó nulegum þróska óg sveigjanleika í  na mi, frumkvæði óg ny skó pun.  

 

Þegar verið er að ræða um skó pun í  skó lastarfi er ekki ó eðlilegt að hórft se  til samfe lagsins sem 

heildar enda skó lakerfið ein af grunnstóðum þess. Skapandi samfe lag er meðvituð sy n í bu a a  

umhverfi þeirra, hvórt sem um er að ræða skó la, atvinnulí f eða samfe lagið í  heild. Skó pun er 

partur af lí fi ókkar allra óg því  hægt að segja að hugmyndin um skapandi skó lastarf óg/eða 

skapandi samfe lag snu ist um að draga fram það sem þegar er til staðar, styrkja óg efla óg vinna 

þannig markvisst að í mynd Suðurlands sem skapandi samfe lags.  

 

Á  Suðurlandi er fjó lbreytt menningarlí f. Þar er fjó ldi listamanna, fe lagasamtó k, kó rar, kven-

fe ló g, óg tó nlistarskó lar. Þa  ma  telja só fn, setur óg aðstó ðu þar sem listmenn geta dvalið í  styttri 

óg lengri tí ma. Mannauðurinn innan svæðisins er mikill óg mikilvægt að skóðaðir se u        

mó guleikar a  eflingu samstarfs innan svæðisins milli einstaklinga, fyrirtækja óg skó lanna.    

Skó larnir hafa flestir unnið að eflingu skó punar óg skapandi greina í  sí nu starfi en               

mó guleikar a  samstarfi milli skó la ópnar a  enn frekari þró un óg faglegra starf. Minni óg stærri 

skó lar geta ny tt se r aðferðir, u rlausnir óg þekkingu hvórs annars óg í  sameiningu tryggt          

aðgengi nemenda sinna að faglegri uppbyggingu skó punar í  skó lastarfinu. 
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Ó ll umræða um skó pun, skapandi greinar óg ny skó pun by ður upp a  endalausar umræður um 

merkingu óg innihald þessara hugtaka en he r er miðað við þann skilning sem fram kemur í      

ritró ð menntama lara ðuneytisins um grunnþætti menntunar, Sköpun, fra  2012, auk skilgrein-

ingar a  skapandi greinum í  riti se rfræðihó ps sem starfaði a  vegum mennta- óg                       

menningarma lara ðuneytis óg skilaði sky rslunni Skapandi greinar – sýn til framtíðar, í  

september 2012. Skilgreining ny skó punar er só tt a  Ví sindavefinn óg til Ny skó punarmiðstó ðvar 

Í slands.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundvallarhugsun í  ritinu um skó pun í  skó lastarfi er að skó pun hagny tir hugmyndir óg kveikir 

ny jar en jafnframt að skó punargleði eigi se r rætur í  eðlislægri fórvitni óg athafnaþra  óg að í  

skó lastarfi fle ttist skó pun saman við eða styðji allar greinar óg grunnþætti skó lastarfsins. 

Skó lastarf, kennsla óg miðlun þekkingar er í  grunneðli sí nu skapandi umhverfi en í  stað þess að 

að innleiða ny ja sy n í  skó lastarfinu sny st aukið vægi skó punar um að efla enn frekar þennan 

grunnþa tt starfsins.  

Skapandi greinar eru mikilvægt verkfæri í  að styrkja óg efla skó punargleði í  skó lastarfinu enda 

byggja þær a  frumkvæði, skó punargleði óg frumleika þar sem skó punarferlið skiptir ekki 

minna ma li en afrakstur verkefnisins.  

 
      1)http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Skapandi-greinar-syn-til-framtidar.pdf,  

         http://www.nmi.is/frettir/2013/09/nu-er-lag-ad-efla-nyskoepunar-og-frumkvoedlamennt 
         http://www.visindavefur.is/svar.php?id=6601 06.09.2013  

Sköpun, skapandi greinar og nýsköpun 

Kerhólsskóli, sáttmáli  gegn einelti lesinn. Ljósmynd: Linda Sverrisdóttir 

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Skapandi-greinar-syn-til-framtidar.pdf
http://www.nmi.is/frettir/2013/09/nu-er-lag-ad-efla-nyskoepunar-og-frumkvoedlamennt
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=6601
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Ny skó pun í  sinni einfó ldustu mynd er að skapa eða bu a til eitthvað ny tt sem óg að endurbæta 

það sem þegar er til staðar. Á  þetta jafnt við um ny ja eða endurbætta vó ru, þjó nustu, tækni,   

aðferðafræði, framleiðsluaðferð, stjó rnskipulag eða leið til só lu- óg markaðssetningar.            

Ny skó pun er ekki það sama óg ny  hugmynd heldur er aðeins talað um ny skó pun þegar           

hugmyndinni eða endurbó tinni hefur verið hrint í  framkvæmd. 

 

  Skilgreiningar: 

 Skó pun, skapandi hugsun – hagny ting hugmynda óg kveikja ny rra 

hugmynda. 

 

 Skapandi greinar – Menningararfur, myndlist, sviðslistir, tó nlist, 

hó nnun- óg byggingarlist, kvikmyndagerð (framleiðsla sjó nvarps-

efnis óg bó kmenntir) 

 

 Ny skó pun – hugmynd eða endurbó t hrint í  framkvæmd 

 

Markmið þessa verkefnis er að greina óg setja fram tilló gur um eflingu listna ms, ny skó punar 

óg skapandi greina a  ó llum skó lastigum óg fullórðinsfræðslu a  Suðurlandi. Þa  eru           

mó guleikar a  eflingu listna ms, na ms a  sviði ny skó punar óg skapandi greina a  Suðurlandi, 

greindir óg tilló gur að uppbyggingu óg framkvæmd lagðar fram, auk tilló gu að stefnumó tun.  

Markmið verkefnisins 
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Verkefninu er skipt upp í  tvó meginþætti, annars vegar greiningu óg þarfagreiningu óg hins 

vegar stefnumó tun, hugmyndavinnu óg tilló gur um uppbyggingu óg framkvæmd. Í                 

greiningarvinnunni er leitast við að greina stó ðuna eins óg hu n er í  dag, hvar verið er að vinna 

markvisst með listna m/skapandi greinar óg ny skó pun óg hvað þarf til að skó linn geti aukið 

vægi skó punar í  sí nu skó lastarfi. Spurningalistar vóru lagðir fyrir óg viðtó l tekin við            

skó lastjó rnendur a  svæðinu óg vóru 40 skó lar heimsó ttir. Mó ttó kurnar vóru gó ðar óg ljó st að 

aukið vægi skó punar í  skó lastarfinu vekur y msar spurningar í  hugum skó lastjó rnenda.       

Skó lastjó rnendur sja  mikil tækifæri í  auknu vægi skó punar í  skó lastarfinu en þeir telja að geta 

kennara til að samtvinna óg samþætta skó pun almennu na mi se  lykillinn að a rangri.  

Ánnar hluti verkefnisins sny r að stefnumó tun, hugmyndavinnu óg tilló gum að uppbyggingu óg 

framkvæmd. Viðtó lin hafa vakið upp spurningar um hvernig hægt se  að vinna að þessari       

uppbyggingu, þeim markmiðum sem eiga að sty ra þeirri vinnu, hvar hy sa eigi verkefni eins óg 

þetta, þa tttó ku kennara, nemenda, skó lastjó rnenda, sveitarstjó rnarmanna óg annarra í bu a 

svæðisins.  

Verkefnalýsing 

Kerhólsskóli, ganga á Vörðufell. Ljósmynd: starfsmenn Kerhólsskóla 
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Viðtó l vóru tekin við 40 skó lastjó rnendur a  Suðurlandi. Re tt er að taka fram að í  greiningunni 

er skó la þar sem grunnskó li er heildstæður fra  1.-10. bekk er svó rum skipt í  tvennt, annars 

vegar fyrir yngsta– óg miðstig (1.-7. bekkur) óg hins vegar fyrir unglingastig (8.-10. bekkur). 

Svó rin eru því  fleiri en 40. Á  unglingastigi eru skapandi greinar óft kenndar sem valgrein óg því  

mikilvægt að skilið se  þarna a  milli. Viðtó lunum var skipt í  spurningakó nnun óg viðtal.       

Spurningakó nnunin nær yfir greiningu a  stó ðu kennslu listna ms, ny skó punar óg skapandi 

greina í  skó lunum en í  viðtó lunum var farið ófan í  þær þarfir/mó guleika sem skó lastjó rnendur 

sja  í  auknu vægi skó punar í  na mskra nni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstó ðum stó ðugreiningar er skipt í  nókkra flókka. Fyrst er staðan greind eftir skó lastigi óg 

svó ry nt na nar í  stó ðu kennslu a kveðinna greina. Þa  er skóðað hversu marga tí ma                   

nemendur fa  aðgang að skapandi greinum óg re tt að benda a  að he r er ekki mjó g na kvæm    

mæling a  ferð. Hu n gefur þó  a gætis mynd af hlut skapandi greina/ny skó punar í  skó lastarfinu a  

ó lí kum skó lastigum. Á hugavert er að sja  hvert aðgengi nemenda að þessum greinum er, hverjar 

eru kenndar óg hvar mó guleikar eru a  fleiri kennslustundum. Þa  er fagleg þekking starfsmanna 

skóðuð óg aðgengi að na mskeiðum innan þessara greina. Áð lókum er farið yfir stó ðu samstarfs 

a  svæðinu, innan skó la óg a  milli þeirra, samstarf við utanaðkómandi stófnanir/einstaklinga óg 

hu snæðisma l. Þessum sí ðustu spurningum svó ruðu viðmælendur hver a  sinn ma ta óg        

niðurstó ðurnar því  stutt samantekt a  svó rum þeirra. Skó larnir vóru heimsó ttir sí ðustu tvær 

vikurnar í  ju ní  óg í  a gu st 2013.  

Greining skoðunarkönnunar og viðtala 

Leikskólinn Laugalandi, myndlistasýning í skóginum, málað með mold Ljósmynd: Sigrún Björk Benediktsdóttir 
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Ú rvinnsla spurninganna byggir bæði a  heildarsvó rum óg eins flókkað eftir skó lastigi. Í  viðauka 

er að finna niðurstó ður fyrir einstó k skó lastig auk allra skó lanna óg er þar hægt að ry na na nar í  

stó ðu hvers skó lastigs. Eins óg a ður sagði vóru 40 skó lar heimsó ttir, svó rin reiknast vera 50 óg 

skiptast eftir skó lastigum: 18 leikskó lar, 15 yngsta- óg miðstig, 13 unglingastig óg 4               

framhaldsskó lar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spurt um fjölda nemenda á síðasta skólaári 

 

 

 

 

 

 

Greining skoðunarkönnunar  

Fjó lmennustu skó larnir eru í  Á rbórg en fa mennari skó lar eru margir a  svæðinu. 62% skó la eru 

með færri en 100 nemendur, 80% með færri en 150 nemendur.  

Áf þessu ma  sja  að svæðið einkennist af mó rgum óg sma um rekstrareiningum með              

undantekningum í  stærstu þe ttby liskjó rnunum.  

 



 13 
Listnám, nýsköpun og skapandi greinar á Suðurlandi 

Spurt um stöðu listnáms, nýsköpunar og skapandi greina í skólastarfinu 

He r var spurt hvórt þessar greinar se u hluti af aðalna mskra , kenndar sem valgreinar óg/eða 

nótaðar sem kennsluaðferðir. Svó runum er skipt eftir skó lastigi óg greinum. Listna mskennsla 

er hefðbundið listna m, myndlist óg tó nlist óg flókkast einnig undir skapandi greinar. Ínnan 

skapandi greina flókkast einnig leiklist, smí ðar, heimilisfræði, textí ll, heimsó knir a  só fn óg 

vinna með menningararf, kvikmyndagerð óg skapandi skrif. 

 

 Listnám -Myndmennt og tónlistarkennsla  

Áf þeim 50 skó lum sem svó ruðu eru listna msgreinar hluti af na mskra  í  43 skó lum eða 94% óg 

sem valgrein/kennsluaðferð í  23 skó lum eða 46% Ínnan skó lastiganna er skiptingin               

eftirfarandi innan listna ms: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listnám Leikskólar yngsta/miðstig Unglingastig Framhaldsskólar ALLS 

Hluti af námskrá skólans 17 15 9 2 43 

Kennd sem valgrein 3 5 12 3 23 

Notuð sem kennsluaðferð 13 6 4 0 23 
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 Nýsköpun  

 

Áf þeim 50 skó lum sem tó ku þa tt bjó ða 20 skó lar uppa  kennslu í  ny skó pun eða 40%. Ny skó pun 

er hluti af na mskra  í  15 skó lum óg sem valgrein/kennsluaðferð í  14 skó lum eða um  30% skó la 

a  Suðurlandi. Þeir leikskó lar óg flestir grunnskó lar sem só gðust vera með ny skó pun sem hluta 

af aðalna mskra  vinna í  u tistófum óg vildu telja þa  kennslu sem ny skó pun. Það er því  ljó st að 

miklir mó guleikar eru a  að efla kennslu í  ny skó pun. 

 

 

 

 

 

Nýsköpun Leikskólar yngsta/miðstig Unglingastig Framhaldsskólar ALLS 

Hluti af námskrá skólans 5 6 3 1 15 

Kennd sem valgrein 0 0 5 1 6 

Notuð sem kennsluaðferð 2 3 2 1 8 
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 Skapandi greinar  

 

Í  leikskó lum óg grunnskó lum er óftast kennsla í  myndlist óg tó nlist óg í  grunnskó lum bætast 

við aðrar skapandi greinar. Leikskó lastarfið er þannig uppbyggt að eðlilegt er að lí tið frambóð 

se  a  valgreinum en ljó st að mikil só knarfæri eru í  innleiðingu óg eflingu ny skó punar í              

leikskó lana minu. Framhaldsskó linn óg unglingastig bjó ða uppa  þessar greinar sem valfó g. 

Markmiðið með auknu vægi skó punar í  skó lastarfi ætti að vera að svar við spurningunni um 

hvórt þessar greinar se u nótaðar sem kennsluaðferðir, fengi mun meira vægi. Áf þeim 50 

svó rum sem liggja til grundvallar kó nnuninni svó rðu allir skó larnir 50 því  ja tandi að skapandi 

greinar væru kenndar óg skiptust svó rin eftirfarandi: 

 

 

 

Skapandi greinar Leikskólar yngsta/miðstig Unglingastig Framhaldsskólar ALLS 

Hluti af námskrá skólans 17 15 10 4 46 

Kennd sem valgrein 4 5 12 3 24 

Notuð sem kennsluaðferð 15 7 7 1 30 
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Leikskó lar 

Leikskó lar eru mjó g langt kómnir með samþættingu na msins óg skó pun sett í  samhengi við allt 

starf leikskó lanna. Leikskó lastjó rnendur eru meðvitaðir um þetta óg tó ldu leikskó lana lengra 

kómna með samþættingu na msgreina óg að auka vægi skó punar í  skó lastarfinu en hin       

skó lastigin.  

 

Yngsta- óg miðstig grunnskó la 

Þegar kemur að grunnskó lanum er listna m óg skapandi greinar hluti af aðalna mskra .               

Ny skó pun er aðeins kennd í  6 skó lum en kennsla í  u tistófum flókkaðist undir ny skó pun. Skap-

andi greinar eru hluti af aðalna mskra  grunnskó la en bjó ðast sjaldan sem val. Lí till hluti       

skó lastjó rnenda se r þessar greinar sem kennsluaðferð i skó lastarfinu óg he r liggur kannski 

einna mesti mó guleikinn a  auknu vægi skó punar í  skó lastarfinu, að skapandi greinar/ny skó pun 

óg aðferðafræði þeirra se u markvisst ny tt sem kennsluaðferð í  ó llu na mi.  

 

Únglingastig 

Vægi listna ms óg skapandi greina sem valgreina eykst til muna a  unglingastigi en um leið er 

a hugavert að sja  að einungis 6 skó lar af 13 bjó ða uppa  ny skó pun, þar af einungis 3 sem hluta af 

aðalna mskra . 4 skó lar af 13 telja sig ny ta listna mskennslu sem kennsluaðferð óg ru mur      

helmingur skó la þegar kemur að skapandi greinum.  

 

Framhaldsskó lar 

Skipulag kennslu í  framhaldsskó la er í  grundvallaratriðum fra brugðið skipulagi a  fyrri stigum. 

Greinarnar eru bóðnar annarsvegar sem hluti af na mi óg hins vegar sem val. Skó lastjó rnendur 

framhaldsskó la telja greinarnar ekki til kennsluaðferða óg samvinna/tenging milli bó kgreina 

óg skapandi greina/ny skó punar mjó g lí til. Skó lastjó rnendur nefndu að a  ópnum vikum eða 

skó lakynningum væri skó lastarfið mun meira flæðandi óg samstarf milli greina, nemenda óg 

kennara með ó ðrum hætti en ella. Hefðin fyrir samstarfi er því  fyrir hendi en mjó g afmó rkuð 

við a kveðna viðburði eða vikur.   
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Állir skó lar svó ruðu spurningum um aðgengi að listna mi óg skapandi greinum en aðeins 21 

svar var við spurningu um aðgengi að ny skó pun. Þa  var einnig spurt um fjó lda kennslustunda 

sem nemendur fa  kennslu í  þessum greinum a  viku. Skó lastjó rnendur vóru beðnir um að a ætla 

aðgengi nemenda óg mælingin því  ekki na kvæm. Ljó st er að flestir nemendur fa  kennslu í  list-

greinum í  um 4 tí ma a  viku óg aðeins í  fjó rum skó lum telja skó lastjó rnendur fjó lda           

kennslustunda í  skapandi greinum vera 10 tí mar eða fleiri. Þessi niðurstaða er í  samræmi við 

svó r skó lastjó rnenda þegar spurt var um kennsluaðferðir.  

 

 Listgreinar 

 

 

Listgreinatímar á viku Leikskólar yngsta/miðstig Unglingastig Framhaldsskólar ALLS 

0-4 tímar á viku 13 8 5 4 30 

5-10 tímar á viku 5 7 8 1 21 

10+ tímar á viku 0 0 0  0 0 
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 Nýsköpun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skapandi greinar 

 

Tímar í nýsköpun á viku Leikskólar Yngsta/miðstig Unglingastig Framhaldsskólar ALLS 

0-4 tímar á viku 3 6 5 2 16 

5-10 tímar á viku 3 1 1 0 5 

10+ tímar á viku 0 0 0 0 0 

Tímar í skapandi greinum á viku Leikskólar Yngsta/miðstig Unglingastig Framhaldsskólar ALLS 

0-4 tímar á viku 8 3 1 2 14 

5-10 tímar á viku 10 10 10 2 32 

10+ tímar á viku 0 2 2 0 4 
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Eins óg a ður hefur kómið fram er kennsla í  listgreinum óg skapandi greinum í  nær ó llum 

skó lum a  Suðurlandi. Flestir hafa nemendur aðgang að þessum greinum 5-10 tí ma a  viku óg 

aðeins fjó rir skó lar sem segja aðgengi nemenda meira en það.  

 

Í  þessum hluta var að lókum spurt um hvaða greinar skó larnir kenndu þegar kemur að        

skapandi greinum. Þrja r greinar eru a berandi í  þessari greiningu, myndlist, tó nlist óg          

sviðslistir. Myndlist er kennd í  98% skó lanna óg tó nlistarkennsla er í  ó llum skó lum a  ó llum 

skó lastigum. Tó nlistarskó larnir a  svæðinu starfa a  sterkum grunni óg ó flug samvinna a  milli 

tó nlistarskó la óg skó lanna skilar se r í  ó flugu tó nlistarna mi. Sviðslistir eru bæði leiklist óg dans. 

Yfirleitt bjó ða skó larnir uppa  na mskeið í  dansi óg mikilvægur hluti skó lastarfsins eru ha tí ðir óg 

skemmtanir þar sem kennarar óg nemendur undirbu a leikrit eða leikþætti. Þjó ðleikur hefur 

na ð u tbreiðslu í  grunnskó lum a  Suðurlandi óg er a hugavert dæmi um hvernig efla ma  aðkómu 

skapandi greina í  skó lastarfinu með samvinnu milli skó la óg stófnana. Smí ðar óg textí ll vóru 

flókkuð undir hó nnun óg byggingarlist.  
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Tó nlistarkennsla sker sig u r en kennsla í  myndlist óg sviðslistum er einnig ó flug. Þa  er re tt að 

benda a  að þó tt bóðið se  uppa  flestar greinar skapandi greina a  framhaldsskó lastigi eru þetta 

vala fangar óg ekki allir nemendur sem velja þessar greinar. He r se st einnig að miklir           

mó guleikar eru a  að efla skó pun í  hefðbundnum bó kgreinum eins óg bó kmenntum óg kennslu í  

kvikmyndagerð óg tæknigreinum ma  efla. 

 

Skapandi greinar: Leikskólar 
Yngsta/
miðstig Unglingastig Framhaldsskólar 

Myndlist 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 

Sviðslistir 77,8% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tónlist 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Hönnun og byggingarlist 61,1% 100,0% 100,0% 100,0% 

Kvikmyndagerð - framleiðsla sjónvarpsefnis 
16,7% 66,7% 69,2% 100,0% 

Bókmenntum 55,6% 73,3% 76,9% 100,0% 

Menningararfi, safna- og minjavörslu 72,2% 73,3% 69,2% 75,0% 
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Spurt um samstarfsverkefni, aðstöðu til náms                                                                                          

í listgreinum og menntun kennara 

Leikskó lar hafa na ð langt í  að samtvinna skapandi greinar ó ðrum greinum. Í  samtó lum við 

skó lastjó rnendur kóm fram að menntun leikskó lakennara óg ó faglærðra starfsmanna þyrfti að 

efla óg ló gðu þeir se rstaka a herslu a  menntun í  myndmennt óg tó nlist. Ínnan leikskó lanna var 

mikil samþætting óg samvinna en lí til u tfyrir skó lana. Nókkrir skó lar a ttu í  samstarfi við        

tó nlistarskó la óg fe lag eldri bórgara. Fóreldrafe ló g eru mikilvæg þegar kemur að fja rmó gnun 

ferðalaga óg heimsó kna. Í  flestum leikskó lum er aðstaða til kennslu í  skapandi greinum gó ð 

með undantekningum þar sem engar listgreinastófur eru óg kennslan fer þa  fram inna  deildum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í  svó rum skó lastjó rnenda kóm fram að flestir grunnskó lar óg skó lar a  unglingastigi eiga mikið 

óg gótt samstarf við tó nlistarskó la a  svæðinu. Flestir skó larnir leggja mikla a herslu a  kennslu 

skapandi greina en samtvinnun óg samvinna með ó ðrum na msgreinum er enn lí til. Þar er þó  að 

finna undantekningar þar sem skó lar leggja a herslu a  samvinnu milli greina óg aukið vægi 

skó punar í  ó llu skó lastarfi. Samstarf u tfyrir skó lana er einna helst í  fórmi heimsó kna a         

vinnustaði óg í  fyrirtæki. Áðstaða í  skó lum til kennslu í  skapandi greinum er yfirleitt gó ð óg se r 

stófur fyrir þessar greinar.  

 

Leikskólinn Laugalandi, skapað með efni sem safnað var í  skógarferð í   

Ásabrekkuskóg. Ljósmynd: Sigrún Björk Benediktsdóttir 

Leikskólinn Laugalandi, málað á trönum. Ljósmynd: Sigrún Björk Benediktsdóttir 
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Skó lastjó rnendur framhaldsskó la ló gðu a herslu a  að uppbygging kennslu innan framhaldsskó la 

er með ó ðru sniði en innan grunnskó la. Val- óg skyldua fangar mynda grunninn að stu dents-

pró fi/lókapró fi óg kennslugreinarnar endurspegla þetta. Samvinna milli greina er ekki mikil óg 

byggir mjó g a  vilja óg getu kennara einstakra greina. Framhaldsskó li er undirbu ningsna m fyrir 

frekara na m t.d. ha skó lana m óg mikilvægt að hlutverk skapandi greina se  meira a  þessu     

skó lastigi. Ny skó pun, listna m óg skapandi greinar y ta undir hæfni nemenda til að takast a  við 

verkefni, skó pun óg framkvæmd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til þess að mæta nýrri og aukinni áherslu á sköpun í menntun á öllum skólastigum þurfa 

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

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

öllum skólum fer fram skapandi starf og trúlega miklu víðar í skólastarfi en mörgum er ljóst. 

Stundum þarf heldur ekki mikið til að þróa það sem fyrir er eða taka mörg skref til að ýta undir og 

efla sköpun. Í öðrum tilvikum þarf meiri umbreytingu, jafnvel fræðslu og þjálfun í nýjum 

vinnubrögðum og bætta þekkingu á því hvernig skapandi starf fer fram.  

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Skapandi-greinar-syn-til-framtidar.pdf 

Ú R RÍTRÓ Ð ÚM GRÚNNÞÆTTÍ MENNTÚNÁR                  

SKÓ PÚN 

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Skapandi-greinar-syn-til-framtidar.pdf
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Þegar spurt var um menntun kennara kemur í  ljó s að fa ir kennarar hafa se rmenntun í              

listgreinum, ny skó pun óg skapandi greinum. Ínnan skapandi greina eru smí ðakennarar óg     

í slenskukennarar sem kenna skapandi skrif. Áðeins 38 af 50 svara þegar kemur að spurningu 

um se rmenntun kennara í  skapandi greinum, listna mi óg ny skó pun. Það þy ðir að í  12 skó lum 

eða 24%, er enginn kennari með se rmenntun í  þessum greinum. Myndmenntakennarar óg     

tó nlistakennarar með se rmenntun teljast vera 61, í  skapandi greinum teljast þeir vera 153 óg í  

ny skó pun 8. Re tt er að benda a  að he r getur óft verið um sama einstaklinginn að ræða sem 

vinnur a  tveimur skó lastigum óg se rmenntun taldist einnig kennari sem hefur se rhæft sig 

innan a kveðinnar greinar. Fórmleg menntun t.d. myndlistarmenntun liggur því  ekki alltaf að 

baki. Ínnan skapandi greina teljast skapandi skrif óg í slenskukennarar sem kenna skapandi 

skrif eru fjó lmennir í  þessum hó pi. Mun na nari greiningu a  bakgrunni kennara innan skapandi 

greina óg ny skó punar þyrfti að gera til að fa  enn betri mynd af menntun þeirra óg þeim mann-

auði sem by r innan þessara greina í  skó lakerfinu. Skipting milli skó lastiga gefur gó ðar             

ví sbendingar um hvar só knarfæri leynast í  eflingu skapandi greina óg ny skó punar sem hluta af 

auknu vægi skó punar í  skó lastarfi. 
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Til að auka sköpun í skólastarfi eru tvær meginleiðir sem helst þurfa að fléttast saman og 

hægt er að styðja með ýmsu móti. Kenna þarf öll fög á skapandi hátt og nota til þess margs 

konar aðferðir eins og víða hefur komið fram hér að framan. Fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

hugkvæmni kennara eru lykilatriði. Jafnframt þarf að sinna af alúð skapandi listnámi og auka 

þekkingu og skilning á menningarsögu. Í gegnum listnám og menningarstarf getur 

einstaklingurinn skilið samtíma sinn og um leið sjálfan sig, hann áttar sig á sérstöðu sinni og 

finnur um leið til samkenndar með öðrum.  

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Skapandi-greinar-syn-til-framtidar.pdf 

Ú R RÍTRÓ Ð ÚM GRÚNNÞÆTTÍ MENNTÚNÁR              

SKÓ PÚN  

Fjöldi kennara með sérmenntun Leikskólar Yngsta/miðstig Unglingastig Framhaldsskóli Alls 

Listnám - fjöldi kennara 5 27 26 3 61 

Nýsköpun - fjöldi kennara 0 4 3 1 8 

Skapandi greinar - fjöldi kennara 7 64 66 16 153 

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Skapandi-greinar-syn-til-framtidar.pdf
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Leikskólar 

Áf þeim 18 leikskó lum sem heimsó ttir vóru svara einungis 6 óg innan þeirra eru 5 starfsmenn 

með se rmenntun í  listna msgreinunum, tó nlist óg myndlist, óg 7 innan skapandi greina. 12 

skó lar hafa því  ekki aðgang að starfsmó nnum með se rmenntun innan skapandi greina, ny -

skó punar óg listna ms. Þetta er a hugavert í  ljó si þess að innan leikskó lanna er samþætting 

na msins einna lengst kómin óg hlutverk skó punar í  skó lastarfinu dregið fram í  samtó lum við                         

skó lastjó rnendur.  

 

Yngsta-, miðstig og unglingastig grunnskóla 

Állir skó larnir svó ruðu því  ja tandi að starfandi se u kennarar með se rmenntun í  listna mi,         

ny skó pun óg skapandi greinum. Ínnan skapandi greina reiknast eins óg a ður kóm fram           

í slenskukennarar í  skapandi skrifum óg skekkir su  tala myndina. Niðurstaðan er að, að       

meðaltali eru 2 fagmenntaðir kennarar í  listna mi innan þeirra skó la sem svara, einn kennari í  

ny skó pun í  þeim 4 skó lum sem hafa se rmenntaða kennara óg ru mlega 5 kennarar að meðaltali 

innan skapandi greina, skapandi skrifa, smí ða óg textí ls.  

 

Framhaldsskólar 

Í  framhaldsskó lunum er að finna se rmenntaða kennara innan skapandi greina. Eins óg a  fyrri 

skó lastigum eru flestir kennararnir innan skapandi skrifa. Þegar skóðuð er niðurstaða a  fjó lda 

kennara með se rmenntun í  listna mi kemur í  ljó s að þrí r kennarar í  þremur skó lum hafa          

se rmenntun í  listna msgreinunum myndlist óg tó nlist óg aðeins einn kennari, í  einum skó la með 

se rmenntun í  ny skó pun. Tækifærin í  framhaldsskó lanum til eflingar skó punar liggja m.a. í  

skapandi greinum óg ljó st að þar eru mikil tækifæri til að y ta undir hæfni nemenda til 

skó punar, ny skó punar óg aðgerða.  
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Fræðslunetið—símenntun á Suðurlandi 

He rna er yfirlit yfir starfsemi Fræðslunetsins—sí menntun a  Suðurlandi sí ðastliðið skó laa r, það 

er haustó nn 2012 óg vóró nn 2013. Það er stefna að hverju sinni se  bóðið uppa  breitt u rval af 

na mskeiðum sem falla undir skapandi greinar óg na mskeið sem tengjast þjó ðlegu handverki óg 

handverkshefðum a  svæðinu. Leitað er til leiðbeinenda a  svæðinu óg óftar en ekki tekst að ny ta 

þann mannauð sem til staðar er.    

 

Þa tttakendur a  na mskeiðunum eru a  ó llum aldri (fra  20 a ra) óg er mikill meirihluti þeirra 

kónur. Margir njó ta þess að fa  styrki fra  sí nu ste ttarfe lagi en na mskeiðin eru ekki niðurgreidd 

eða styrkt af ó ðrum aðilum að ó llu jó fnu. Sí ðastliðið skó laa r vóru haldin 22 na mskeið í          

skapandi greinum með um 165 na msmó nnum. Fyrir fatlað fó lk vóru haldin 20 na mskeið í  skap-

andi greinum með 66 na msmó nnum. Na mskeiðin eru misló ng, fra  4 stundum uppí  40 stundir, 

en óftast í  kringum 12 stundir. Þa  hefur verið bóðið uppa  einingabært na m í  skapandi greinum 

en það var frumkvó ðlasmiðja óg kvikmyndasmiðja óg vóru þau na mskeið 120 stundir hvórt. 

Smiðjurnar eru styrktar af Fræðslusjó ði.  

Dæmi um námskeið: 

 

 

 

 

 

 

 

Áuk þessara na mskeiða hafa verið haldin skapandi na mskeið fyrir Virk óg Birtu eftir             

samkómulagi óg na mskeið í  viðburðastjó rnun óg vó ruhó nnun í  samvinnu við aðra aðila.  

 

Greining Fræðslunetið—símenntun á Suðurlandi 

 silfursmí ði 

 þæfing 

 tre u tskurður 

 ta lgun 

 þjó ðlegt handverk, s.s. lissugerð, 

órkering óg refilsaumur 

 þjó ðbu ningagerð 

 myndlist, ma lun 

 skrautskrift 

 leðurtó skugerð 

 kertagerð, kransagerð óg skreyt-

ingar u r jurtum 

 prjó n óg hekl 

 lógsuða óg ja rnsmí ði 

 smí ðana mskeið 

 skartgripagerð 

 stafræn myndvinnsla 

 leikræn tja ning, framsó gn, ræðu-

mennska 

 gler óg hó nnun 



 27 
Listnám, nýsköpun og skapandi greinar á Suðurlandi 

 

Á  Suðurlandi eru starfandi fjó lmó rg só fn óg setur þar sem hægt er að sækja fjó lbreytta safn-

fræðslu óg mó guleika til menntunar. Úpplifun a  safni getur verið eftirminnilegur hluti af na mi, 

gó ð tilbreyting fra  hefðbundinni kennslu óg kveikja að skapandi hugsun. Ó flugt samstarf milli 

skó la óg safna þar sem markvisst er unnið með menningararfinn eflir starf beggja aðila. Á  þeim 

só fnum óg setrum sem til staðar eru a  Suðurlandi eru mikil tækifæri til skapandi na lgunar óg 

u rvinnslu fyrir nemendur óg aðra gesti. Til þess að veita innsy n í  þennan geira óg þa  mó guleika 

sem þar liggja, er he r minnst a  þa  starfsemi sem fram fer í  Listasafni Á rnesinga.  

Ó llum sy ningum í  Listasafni Á rnesinga er fylgt u r hlaði með rituðum texta um sy ningarnar sem 

eru fjó lbreyttar óg spanna ó lí k tí mabil óg tækni. Óft er bóðið upp a  listamannaspjall þar sem 

hægt er að ræða við listamenn um hugsunina við tilurð óg framkvæmd verka óg sy ningarstjó ra-

spjall þar sem rætt er við gesti um það sem sy ningunni er ætlað að segja óg um listaverkin óg 

hó funda þeirra. Y mis na mskeið óg listasmiðjur hafa verið u tbu nar af hefðbundnum óg ó hefð-

bundnum tóga í  tengslum við sy ningar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Það er lí ka vert að minnast a  starfsemi Gullkistunnar a  Laugavatni sem er dvalarstaður skap-

andi fó lks einkum erlendis fra . Gló ggt er gests augað óg hóllt að sja  óg kynnast því  hvernig 

dvalargestir ny ta se r Í sland sem efnivið í  verk sí n. Gullkistan hefur einnig staðið fyrir y msum 

uppa kómum eins óg listsy ningum, na mskeiðum, ma lþingum óg ópnu hu si.  

 

Flest só fn taka a  mó ti skó lahó pum en hægt er að efla samstarf milli skó la óg safna með gagn-

virku samstarfi.  

Greining—aðrir námsmöguleikar 

Fræðslunetið—símenntun á Suðurlandi, mósaík námskeið. Ljósmynd: Fræðslunetið 
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Í  samtó lum við skó lastjó rnendur var sjó num beint að þremur þa ttum. Fyrst var rætt um að-

ló gun skó lans að ny rri na msskra  með hliðsjó n af auknu vægi skó punar, hvaða hindranir væri í  

veginum, hvaða þekkingu óg færni þyrfti að efla innan skó lans óg hvernig auka megi við þessa 

þætti. Þa  var sjó num beint að hlutverki stóðþjó nustu óg samstarfs. Spurt var um hlutverk stóð-

þjó nustunnar, hvert hlutverk hennar ætti að vera við þró un óg mó tun skapandi kennslu, hver 

þó rf starfsmanna se  a  samstarfi við stófnanir, einstaklinga óg fyrirtæki, þekkingu starfsmanna a  

mannauði í  nærsamfe laginu innan skapandi greina óg ny skó punar óg getu til að eiga í  samstarfi 

hvað varðar tí ma óg fja rmagn til samstarfs. Áð lókum var spurt um hvað þyrfti til þannig að 

skó linn gæti uppfyllt hugmyndir um skó pun í  skó lastarfinu, t.d. viðbætur a  hu snæði óg/eða  

efling þekkingar innan skó lans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leikskólar  

„Þetta a  að gera - við þurfum að vita hvernig.“ 

Í  viðtó lunum kóm fram að leikskó larnir eru langt kómnir með innleiðingu skó punar í           

skó lastarfinu óg því  frekar um aðló gun að ræða en miklar breytingar. Leikskó larnir hafa því  

a kveðna reynslu af samþættingu milli greina. Staða leikskó lanna er su  að innleiðingarferli er 

langt kómið óg a kveðin reynsla hefur órðið til. Leikskó lastjó rar sja  mikla mó guleika í  enn 

frekari eflingu skó punar í  starfinu, t.d. í  gegnum skapandi greinar, sem byggir alfarið a          

þekkingu óg getu starfsmanna innan þessara greina óg tengingu við annað skó lastarf. 

Hindranirnar snu ast helst að því  að auka þarf þekkingu óg getu starfsmanna til að takast a  við 

þessi verkefni óg aðstó ðuleysi til þró unar. Leikskó lastjó rar ló gðu mikla a herslu a  að unnið 

verði að því  að efla faglega uppbyggingu skó punar í  skó lastarfinu með utanaðkómandi aðstóð,  

 

Þarfagreining  

Leikskólinn Laugalandi, spilað á skemmtarann. Ljósmynd: Sigrún Björk Benediktsdóttir 
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na mskeiðum óg aukinni menntun starfsmanna. Skó lastjó rnendur leikskó la veltu margir fyrir 

se r hvernig skó lakerfið ætti að ra ða frammu r þessum breytingum a n leiðbeiningar óg             

aðstóðar fra  þeim sem marka ny ja stefnu. Kerfið getur ekki ætlast til að skó larnir bæti þessum 

þa ttum inní  allt annað starf, a n hja lpar óg stuðnings óg skilnings a  að aukin a hersla a  skó pun í  

skó lastarfi kallar a  aukið starf. Skilabóðin fra  mennta– óg menningarma lara ðuneytinu eru að 

þetta a  að gera en fa tt sagt um hvernig. 

 

Skó lastjó rnendur tó luðu margir um að innan sí ns skó la væri verið að sinna hlutverki skó punar 

í  skó lastarfinu, en u tfra  la gmarkskró fum, ekkert umfram það. Hægt er að merkja við kennslu í  

flestum greinum en þa  er eftir að skóða hvernig hu n er óg hversu markvisst unnið er með 

skó pun í  skó lastarfinu. Þetta eru þeir þættir sem skó lastjó rnendur nefndu sem helstu hindranir 

í  innleiðingu skó punar. 

 

Leikskó lastjó rar tó luðu flestir um að auka þurfi menntun starfsmanna þegar kemur að skap-

andi greinum óg að starfið einkennist óft af tí maleysi til undirbu nings óg þró unar. Á            

undanfó rnum a rum hefur aukins aðhalds verið krafist í  rekstri leikskó lanna sem hefur kómið 

niður a  þró un starfsins um leið óg ny  aðalna msskra  kallar a  ny jar na lganir óg a herslur í  starfinu 

sem þarf að mæta með aukinni þekkingu innan skó lastigsins. Menntun starfsmanna er fórsenda 

þessa að hægt se  að auka vægi skó punar í  skó lastarfinu óg leikskó lar sem eru vel mannaðir af 

menntuðum starfsmó nnum eru lengra kómnir í  samþættingu starfsins.  

 

Endurmenntun hefur verið í  algjó ru la gmarki sí ðustu a rin. Starfsmó nnum finnst þeir ekki hafa 

þekkingu til að vinna markvisst óg innan a kveðinna greina eins óg t.d. myndlistar óg tó nlistar. 

Kró fur a  kennarana breytast lí ka með auknum tækjum óg framfó rum í  tækni. Tó lvutækni óg 

þeir mó guleikar sem þar liggja eru a gætis dæmi um aðstó ðu leikskó lanna óg starfsmanna 

þeirra. Tækifærin eru spennandi óg a hugavert að tengja hana starfi skó lans en starfsmennirnir 

hafa ekki þekkingu til að takast a  við tæknina eða þró a starfið þannig að samþættingin verði óg 

skó lastarfið eflist. Starfsmenn tala um að þa  vanti þekkingu óg leiðir til að vinna innan skapandi 

greina óg þau na mskeið sem í  bóði hafa verið undanfarin a r hafa ekki verið innan skapandi 

greina eða hvernig innleiða eigi skó pun í  skó lastarfið.  
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Styttri óg lengri na mskeið, verkefnastjó rar sem starfa þvert a  deildir óg halda utanum skapandi 

greinar óg samþættingu við aðrar greinar, heimsó knir a  aðra leikskó la óg ra ðgjó f fra  starfandi 

listamó nnum vóru nefnd sem mikilvægir liðir í  þró un starfsins í  a tt til aukinnar skó punar innan 

leikskó lanna. Gæði kennslunnar eykst með aðkómu þeirra sem kunna betur óg þekkja til.     

Skó larnir þurfa samstarf við aðila sem færa þeim viðbó t óg verða kennarar kennaranna óg um 

leið kennarar barnanna. Yfirfærsla þekkingar óg hugmynda, handleiðsla með framkvæmd 

þeirra óg u rlausnir er nauðsynleg innspy ting í  starf leikskó lanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjórnendur skóla þurfa einnig að horfa inn á við og íhuga eigið starf og 

stjórnunarhætti með hliðsjón af hugmyndum um grunnþættina, hlutverk námsgreina 

eða námssviða, samvinnu starfsmanna, möguleika nemenda, náms- og kennsluhætti, 

velferð og líðan, leik og sköpunargleði, skólamenningu, nærsamfélag skóla og 

skapandi skólastarf. Sama máli gegnir raunar um alla sem tengjast skólastarfinu. 

Mikilvægt er að skoða með opnum huga og gagnrýnum augum viðhorf okkar og 

venjur í ljósi grunnþátta menntunar.    

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Skapandi-greinar-syn-til-framtidar.pdf 

Ú R RÍTRÓ Ð ÚM GRÚNNÞÆTTÍ MENNTÚNÁR 

SKÓ PÚN  

Listasafn Árnesinga, Camera Obscura, börn á námskeiði. Ljósmynd: Inga Jónsdóttir Fræðslunetið—símenntun á Suðurlandi, námskeið í silfursíð. Ljósmynd: Fræðslunetið 

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Skapandi-greinar-syn-til-framtidar.pdf
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Leikskó lastjó rar sja  mikla mó guleika í  samstarfi óg nefndu flestir gótt samstarf við Skó laskrif-

stófuna en viðruðu um leið a hyggjur af þeim breytingum sem fyrirhugaðar eru. Þa  sja  þeir 

mikla mó guleika í  samvinnu við listamenn a  svæðinu óg eru flestir a  því  að hu n mætti vera 

meiri. Samstarf er yfirleitt tilfallandi óg tilbóðin kóma utanfra  fremur en að frumkvæðið se  hja  

skó lanum eða að starfið se  markvisst. Fja rmagn er ekki til, til þess að bórga fyrir aðkeypta 

vinnu óg skó larnir því  ha ðir því  að þetta starf se  í  fórmi sja lfbóðavinnu. Vinnutí mi starfsmanna 

er þe tt bó kaður óg því  lí till tí mi til að skipuleggja verkefni eða samstarf við aðra skó la eða aðila 

í  samfe laginu. Margir skó lastjó rnendur nefndu hugmynd að verkefnastjó ra sem myndi vinna 

skipulega óg markvisst með skó lunum óg starfsmó nnum þeirra óg þannig stuðla að ó flugu 

starfi innan listgreina óg veita starfsmó nnum tí ma óg aðstóð við að auka skó pun í  skó lastarfinu. 

Verkefnastó ri/stjó rar gætu unnið innan skó lanna, milli skó la óg skó lastiga óg verið                

leiðbeinandi við eflingu skó punar í  skó lastarfinu. Samvinna er mikil, milli skó la óg við aðila í  

samfe laginu óg kennir þar y missa grasa. Samstarf við tó nlistarskó la er ví ða, fóreldrafe ló g óg við 

fe ló g eldri bórgara. Miklir mó guleikar felast í  að efla starfið enn frekar í  gegnum aukna 

samvinnu við aðila í  nærsamfe laginu.  

 

Leikskó lastjó rar ló gðu mikla a herslu a  menntun óg þja lfun starfsmanna óg vóru minna          

uppteknir af aðstó ðu eða aðstó ðuleysi. Vissulega er alltaf hægt að þiggja betri aðstó ðu en það 

var mikill samhljó mur um að þekking starfsmanna væri fórsendan, betra hu snæði óg tæki væri 

ekki aðalatriði óg skó pun innan skó lastarfsins gengi u ta  að gera meira u r minna, ny ta hluti vel 

óg hórfa í  kringum sig. Fja rmagn þarf að kóma til þannig að hægt se  að bjó ða uppa  na mskeið, 

afleysingar þarf þannig að kennarar geti só tt se r frekari menntun a n þess að skó lastarfið riðlist 

óg gera þarf ra ð fyrir ferðakóstnaði vegna heimsó kna í  aðra skó la, na mskeiða óg tí mabundinna 

verkefna. Skó lastarfið þarf tryggt bakland þar sem þekking óg geta til að aðstóða við þró un 

skó lastarfsins er tryggð. Stó ðugildin a  leikskó lunum fara í  daglegan rekstur en verkefna- óg 

þró unarvinna hefur setið a  hakanum fra  því  fyrir hrun. Starfið er allt bundið inni a  deildum en a  

nókkrum leikskó lum var reynsla af verkefnastjó rum sem sa u um, t.d. listasmiðjur þvert a  

deildir. Eftir hrun hefur verið skórið niður a  leikskó lum eins óg annarsstaðar óg þessi        

stó ðugildi flest hórfið. Reynslan af verkefnastjó rum sem vinna þvert a  deildir innan a kveðinna 

greina var mjó g gó ð. 
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Yngsta-, miðstig og unglingastig grunnskóla 

Grunnskó lar a  Suðurlandi eru mislangt a  veg kómnir við innleiðingu skó punar í  skó lastarfinu. 

Sumir eru að fara yfir grunnþættina óg hafa skipt þeirri vinnu upp í  a fanga óg því  hafa sumir 

ekki byrjað a  hlutverki skó punar, aðrir eru lengra kómnir óg enn aðrir hafa unnið að               

innleiðingu skó punar í  skó lastarfinu a  undanfó rnum a rum. Viðhórf skó lastjó rnenda til 

skó punar skiptist einkum í  tvennt, þar sem skó pun er tengd við skapandi greinar óg hinsvegar 

þar sem allt skó lastarfið, allar greinar eru skóðaðar u tfra  skó pun ó ha ð skapandi greinum.  

 

Skó lastjó rnendur nefndu einkum tvó þætti sem gera innleiðinguna erfiða, annars vegar 

menntun kennara óg hins vegar starfsumhverfi þeirra, kjarasamninga óg hefðir innan        

skó lakerfisins. Þa  nefndu þeir mikilvægi skilnings kjó rinna fulltru a a  innleiðingu ny rrar                  

aðalna mskra r, hvaða a hrif þessar a herslubreytingar hafa a  eðli skó lastarfsins óg starfsumhverfi 

skó lanna. Það getur verið 3-6 a ra verkefni að kóma a  ny jum aðferðum, hugsunarhætti óg 

breyta þannig skó lamenningunni. Mikilvægt er að þetta verkefni se  verkefni allra, ekki bara 

skó lanna, heldur se  samfe lagið þa tttakandi í  að efla skapandi skó lastarf.  

 

Bent var a  að „kerfin“ tó luðu ekki mikið saman við þessar breytingar óg undanfara þeirra, ny  

aðalna msskra  kemur fra  mennta- óg menningarma lara ðuneytinu til skó lanna en það er svó a  

kó nnu sveitarfe laganna að mæta þeim þó rfum óg breytingum sem ny  aðalna mskra  setur     

skó lastarfinu. Þekking óg skilningur sveitarstjó rnarmanna a  starfsumhverfi skó lanna kóm óft 

til umræðu hja  skó lastjó rnendum óg þó tti þeim bóðun ny rrar aðalna msskra r draga fram gja  

milli þeirra sem setja stefnuna óg sveitarstjó rnarstigsins sem rekur skó lana óg að skó larnir 

lendi þarna a  milli. 

Úmræðan um vinnuskyldu kennara óg kjarasamninga er mjó g erfið óg viðkvæm óg kjarasamn-

ingar eru ekki í  takt við þær breytingar sem eru að verða a  skó lastarfinu. Miðsty ringin er mikil í  

kerfinu óg kjarasamningar lita mjó g allt skó lastarf óg setja þeim breytingum sem bóðaðar eru 

a kveðnar skórður. Tí mi til samra ðs er takmarkaður óg tí minn sem hægt er að ny ta fyrir 

kennara til að vinna saman utan kennslu er mjó g takmarkaður. Skó lakerfið er fast í  sniðum óg 

skipulag þess by ður ekki uppa  mikinn sveigjanleika í  starfinu. Hugmyndir óg þró un sem 

bóðaðar eru í  ny rri aðalna msskra  speglast ekki í  því  starfsumhverfi sem kjarasamningar mó ta.  
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Na msmatið hefur hingað til verið mjó g miðsty rt, na msgagnau tga fa hefur verið mjó g miðsty rð, 

na msskra in var mjó g miðsty rð – allt í  þrepaskiptingum óg svó vóru miðsty rðir kjarasamningar. 

Í  dag er bu ið að brjó ta upp na msmatið með a herslu a  einstaklingsmiðað na m, lósa um        

na msgó gnin þar sem nu  ma  kaupa inn utanaðkómandi efni, bæði rafrænt, fórrit óg annað óg    

ny  aðalna msskra  bóðar ópnara óg sveigjanlegra skó lastarf. En eftir standa kjarasamningar sem 

endurspegla ekki þetta breytta umhverfi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skó lastjó rnendur vóru almennt samma la um að starfsmenn grunnskó la virðist na lgast            

a herslubreytingar ny rrar aðalna mskra r með bjartsy ni. Á herslur í  ny rri aðalna msskra  krefjast 

aukinnar samvinnu óg samstarfs kennara. Áukið samstarf óg ny ir vinnuhættir í  kennslu setji 

kró fur a  kennara sem þurfi tí ma óg aðstóð til aðló gunar. Einstaklingsmiðað na m kallar a  mun 

meiri teymisvinnu óg mikla þró unarvinnu í  kringum starfið. Þarfir nemendanna eru                

mismunandi óg skó lakerfið þarf að svara þó rfum óg getu hvers óg eins. Þetta kallar a  ny jar 

vinnuaðferðir óg er fló knara í  framkvæmd en það kerfi sem skó larnir hafa bu ið við. Ú tgangs-

spurning í  skó lastarfi a  að vera: Hvernig erum við að undirbu a einstaklinga undir samfe lag sem 

verður eftir 30 a r, hvernig styrkjum við sja lfsmynd, aukum þrek óg þór nemendanna? Skó pun, 

ny skó pun óg skapandi greinar eru leið til að vinna með einstaklingunum óg efla getu þeirra.  

Ínnan skó lanna eru umræður um endurmenntun skammt a  veg kómnar en ljó st að aukið vægi 

skó punar í  skó lastarfinu kallar a  endurmenntun í  ó llum greinum. Ny  aðalna mskra  bóðar að 

skapandi hugsun eigi allstaðar heima óg ekki bara innan a kveðinna greina. Skó pun er verkfæri í   

 

 

Laugalandsskóli, náttúrufræði. Ljósmynd: María Carmen Magnúsdóttir 
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kennslu almennt þó  svó skapandi greinar se u gótt tæki til að virkja skó punina. Endurmenntun 

er bæði í  hó ndum skó lans óg eins sja  kennarar um sí na endurmenntun. Skó laskrifstófan hefur 

haldið u ti na mskeiðum óg fræðslufundum sem kennarar hafa só tt óg gengið mjó g vel. 

 

Á lagið er mikið innan skó lans, lí till tí mi fyrir fundarhó ld óg til að fara a  lengri na mskeið óg þa  

er vinsælt að fa  styttri na mskeið í  skó lann. Stærri skó larnir eiga auðveldara með að fa  til sí n 

fræðslu. Állir kennarar þurfa kennslu í  skó pun, ny skó pun óg frumkvó ðlafræðslu en það þarf að 

tengja þetta na m þeim greinum sem verið er að kenna óg finna u t hvernig við kómum þessari 

hugsun a fram. Á  meðan þessar greinar eru se rgreinar verða þær alltaf se r en eiga að vera hluti 

af na minu almennt, verða verkfæri óg aðferðir til að leysa vandama l. Það er mikilvægt að allir 

kennarar fa i kennslu í  skapandi hugsun óg skapandi kennslu. Állir se u færir um að kenna       

skapandi kennslu.  

 

Skó lastjó rnendur bentu margir hverjir a  að kennaramenntunin þyrfti að endurspegla þa  a -

herslu óg breytingar sem fram kóma í  ny rri aðalna msskra . Endurmenntun kennara óg þau 

tilbóð sem þeim berast þurfa einnig að endurspegla þessa a hersluþætti óg veita starfandi 

kennurum tækifæri til að styrkja sig í  grunnþa ttum na mskra rinnar. Skó lastjó rnendur ló gðu   

a herslu a  að endurmenntun óg endurmenntunarstefna þurfi endurspegla þessar breyttu        

a rherslur. Na mskeið í  listgreinum óg skapandi starfi þarf að bjó ða uppa . Það er bóðið uppa  

y msa fyrirlestra en það vantar na mskeið þar sem kennarar geta fengið aðstóð með hvernig þeir 

geti sett skó pun inní  sí na kennslu. Það eru engin se rstó k na mskeið í  því . Kennararnir þurfa allir 

að vera meðvitaðir um þessa sex þætti sem a hersla er ló gð a  í  ny rri aðalna mskra  óg þeir þurfa 

að vera hluti af grunnfærni kennara.  

 

Laugalandsskóli, bálstæði. Ljósmynd: María Carmen Magnúsdóttir 
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Mikil samvinna er við tó nlistarskó la a  svæðinu óg kennarar tó nlistarskó lanna óft kennarar í  

grunnskó lunum. Þetta mikla samstarf milli tó nlistarskó la skilar se r í  ó flugri kennslu innan  

skó lanna óg er a berandi hversu vel staðið er að tó nlistarkennslu í  grunnskó lum a  Suðurlandi. 

Skó lastjó rnendur ræddu einnig um samstarf við aðra skó la, ó nnur skó lastig óg aðila í             

nærsamfe laginu. Fram kóm að lí tið samstarf er a  milli skó lastiga óg eins a  milli skó la a  svæðinu. 

Skó lastjó rnendur eiga gótt samstarf en í  ljó si þess að verið er að laga skó lana að só mu        

na msskra nni gæti verið meira samstarf milli einstakra kennara, innan a kveðinna greina óg a  

milli skó la. Það getur þó  verið vandkvæðum bundið óg lí till tí mi í  starfi kennarans ætlaður í  

vinnu sem þessa óg fjarlægðir milli skó la óft miklar. Fjarlægðir, tí maskórtur óg fja rmunir setja 

þessu samstarfi skórður óg óftar en ekki byggir það a  kunningsskap sem nær u tfyrir starf      

skó lanna. Þa  veltu skó lastjó rnendur því  fyrir se r hvar frumkvæðið að slí ku samstarfi ætti að 

liggja óg a byrgðin að viðhalda því . Állt samstarf er af hinu gó ða, bæði við fyrirtæki óg aðra skó la 

auk þess sem samvinna við starfandi listamenn mætti vera meira. Skó lastjó rnendur sa u mikla 

mó guleika í  auknu samstarfi óg nefndu haustþingin sem gótt dæmi um þa  innspy tingu sem 

verður í  skó lastarfið þegar samtal við aðra fagaðila verður óg tengsl myndast milli skó la óg 

kennara.  

 

Hlutverk Skó laskrifstófu er að veita na msra ðgjó f óg kennslura ðgjó f auk þess að bjó ða y mis 

na mskeið en gótt væri ef hægt væri að leita til se rfræðinga, t.d. í  skapandi greinum óg              

ny skó pun. Skó larnir hafa sja lfir staðið fyrir na mskeiðum, t.d. vegna kennslu í  u tistófum. Samtal 

óg samvinna milli se rgreinakennara er mjó g mikilvægt. Skó lastjó rar vilja auka þetta samtal óg 

samstarf sí n a  milli, fórmlegt óg ó fórmlegt spjall sem getur t.d. ny st vegna na mskra r, hvert eru 

hinir kómnir óg annað tengt því . Állt sny st um hvernig við skiljum skó pun óg hlutverk 

skó punar í  skó lastarfi, skiljum við þetta eins eða hvað erum við að tala um? Er ekkert skó lastarf 

a n skó punar eða erum við að tala um að auka hlut skó punar óg hvað ætlum við að ganga langt? 

Mikilvægt er að tryggja aðgengi allra nemenda a  svæðinu að skapandi skó lastarfi. Þekking 

starfsmanna a  þeim mannauði sem er í  samfe laginu er yfirleitt mjó g gó ð en skó lastjó rnendur 

benda a  að samstarf u tfyrir nærsamfe lag þeirra myndi skila miklu í  þró un starfsins.  
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Ny  aðalna mskra  kallar a  meira fja rmagn þar sem ny jar aðferðir krefjast ny rrar na lgunar í  

kennslu. Fjó lga þarf kennurum með se rmenntun, t.d. í  ny skó pun óg skapandi greinum um leið 

óg efla þarf fræðslu til kennara í  ó llum greinum um eflingu skó punar innan sinna greina.     

Spurning um peninga til að bu a til aðstó ðu en ekki sí ður til að bu a til aðstæður til að samþætta 

óg fa  kennara til að vinna saman. Bu a þarf til samstarfsvettvang óg brjó ta upp stundató fluna óg 

aðskilnaðinn sem skapast í  hefðbundnu skó lastarfi. Áðstaða til kennslu í  skapandi greinum er 

yfirleitt gó ð en eins óg gefur að skilja þarf að bæta aðstó ðu í  sumum skó lum a  meðan aðrir eru 

vel settir. Skó lastjó rnendur ló gðu a herslu a  að skó larnir þyrftu að geta endurny jað tæki sí n óg 

fylgt eftir þeirri tækniþró un sem er í  samfe laginu. Skó larnir eru mislangt kómnir við                

innleiðingu teymisvinnu óg samstarfs milli greina óg stiga innan skó lanna. Skapandi greinar 

eru dy rar í  rekstri bæði hvað varðar efni óg mannahald en í  ó flugri kennslu skapandi greina 

liggja einnig mó guleikar a  tengingu yfir í  aðrar greinar. Skó larnir þurfa að geta fylgt eftir þró un, 

t.d. í  tó lvuma lum óg þannig tryggt nemendum sí num aðgang að ny jum miðlum. Kennarar þurfa 

að hafa getu til að takast a  við ny ja miðla óg þa  mó guleika sem þeir ópna í  skó lastarfinu.  

 

Þa  þarf fja rmagn í  tí mabundin verkefni sem geta veitt mikla innspy tingu í  skó lastarfið. Þessi 

verkefni geta verið í  fórmi na mskeiða, samstarfs eða ra ðningar verkefnastjó ra yfir innleiðingu 

a kveðinna grunnþa tta na mskra rinnar. Mikil gerjun er í  skó lama lum óg mikilvægt að skó larnir 

na i að fylgja þessari þró un með utanaðkómandi aðstóð óg hja lp við að styrkja þann hó p sem 

fyrir er. Skó lastjó rnendur ló gðu a herslu a  að innan skó lanna starfi dugmiklir óg hæfir             

einstaklingar sem væru vel í  stakk bu nir til að takast a  við þessar a herslubreytingar en til þess 

að starfið yrði ó flugt þyrfti óft utanaðkómandi aðstóð við innleiðingu grunnþa ttanna. Gera þarf 

ra ð fyrir auknum kóstnaði við innleiðingu ny rrar aðalna msskra r, aðhaldi óg eftirfylgni enda 

byggir innleiðing ny rrar aðalna msskra r a  getu óg vilja kennara til að takast a  við þessi verkefni.  

 

Laugalandsskóli, tónlistarval og leiklistarval. Ljósmynd: Sigurjón Bjarnason og Kristjana Guðjónsdóttir 
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Skó lastjó rnendur nefndu margir, lí kt óg leikskó lakennarar, mó guleika ny rrar tó lvutækni, t.d. 

spjaldtó lva óg mikilvægi þess að kennararnir þekktu vel til þeirra mó guleika sem slí k tækni 

veitir, kynnu að ny ta hana óg miðla þekkingu sinni, deila óg þró a í  samvinnu við aðra. Sama a  

við um ny skó pun óg innleiðingu skó punar almennt í  skó lastarfinu, allt byggir þetta a  færni 

kennara til að miðla til nemenda óg þró a í  samvinnu við þa  óg aðra kennara. Úm leið óg þetta 

verður hluti af þeirri hugsun hvernig við lærum þa  breytist umhverfið óg vægi ny skó punar, 

skapandi greina óg skó punar almennt verður meira. 

Þetta er gjó rbreyting a  skó lastarfinu óg he r þurfa nemendur óg fóreldrar lí ka að vera með. 

Þetta er ny  sy n a  skó lastarf, afmarkar óg eyðir a kveðnum ró mmum í  kringum greinar. Ef menn 

sja  það ekki eru þeir ekki að lesa þetta re tt eða skilja. Þu  verður að taka heildina óg gera þær 

breytingar sem þarf, það er allt umhverfið sem liggur undir, grunnhugsunin hvernig þu  na lgast 

kennslu óg skó lastarf. Meginmunurinn er þannig að í  gamla kerfinu skipti einkunnin ma li en í  

ny ja kerfinu hvaða manngerð kemur u tu r skó lanum. Ny ja na mskra in u tskrifar nemendur a  

þeirra fórsendum, a  þeirra gildum, með sterka sja lfsmynd óg kóma u t í  lí fið sem sterkir ein-

staklingar.  

 

Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt byggir á kennslufræði, sem greint hefur verið sem eflandi 
kennslufræði. Slík kennslufræði byggir á þeirri megin áherslu að nemendur hafi ríkuleg tækifæri 
til að stýra námi sínu, velja viðfangsefni, hugmyndir, aðferðir og útfærslur í verkefnum sínum. 
Þar skarast gjarnan hlutverk kennara og nemenda þar sem nemendur í nýsköpunar- og 
frumkvöðlamennt eru álitnir sérfræðingar í sínum eigin hugmyndum en ekki kennarinn. Sú 
menntastefna, sem birtist í aðalnámskrá allra skólastiga, byggir á sex grunnþáttum menntunar 
sem eiga að vera leiðarljós í skólastarfi. Einn þessara grunnþátta er sköpun, sem hlýtur að 
teljast lykilþáttur í allri nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Ennfremur má nefna að hinir fimm 
grunnþættirnir geta skarast og undirbyggt vinnu í NFM að verulegu leyti: Læsi, lýðræði, jafnrétti, 
heilbrigði og velferð og sjálfbærni. Læsi á tækni og samfélag, samstarf og geta til að bregðast 
við margs konar þörfum og vandamálum, félagslegum og umhverfislegum, eru gjarna ríkur þáttur 
í NFM verkefnum. Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt felur í sér áherslur, nálgun og ramma sem 
fellur vel að þeirri hugsun og grunnþáttum sem nýja námskráin leggur áherslu á með eflandi 
kennslufræði sem ýtir undir hæfni nemenda til sköpunar, nýsköpunar og aðgerða. 
http://www.nmi.is/frettir/2013/09/nu-er-lag-ad-efla-nyskoepunar-og-frumkvoedlamennt/ 

NÚ  ER LÁG ÁÐ EFLÁ NY SKÓ PÚNÁR– ÓG FRÚMKVÓ ÐLÁMENNT 
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Framhaldsskólar 

Á  Suðurlandi eru fjó rir framhaldsskó lar starfandi. Starfsemi skó lanna er mismunandi, a herslur 

milli skó la ó lí kar óg þeir mislangt kómnir með að efla skó pun í  sí nu starfi. Launama l kennara 

óg starfsumhverfi þeirra, kjarasamningar óg aðkóma þeirra að þessum breytingum er a kveðin 

hindrun. Hugmyndir um stytting na msins hafa einnig spilað inní  umræðuna. Skó larnir na lgast  

þetta verkefni annars vegar með því  að efla skapandi greinar innan skó lans óg vægi þeirra í  

lókapró fi óg hins vegar er unnið að því  að efla skó pun í  ó llum greinum, samvinnu milli greina 

óg þró un kennsluaðferða. Þetta er sama niðurstaða óg varð með grunnskó lana/unglingastig, 

skó larnir na lgast aukið vægi skó punar í  skó lastarfinu annars vegar með því  að vilja efla                

skapandi greinar a  meðan aðrir skó lar lí ta a  allt skó lastarfið sem vettvang skó punar í  starfinu. 

Mikil gró ska er í  kennsluaðferðum óg samþættingu óg það er su  þró un sem þarf að verða til að 

skó punin skili se r inní  kennslufræðina.  

 

Skapandi greinar þrí fast best með bló ndun óg þekkingu utanfra  óg eru ó ðruví si uppbyggðar en 

hefðbundnar greinar en þó  ny  aðalna msskra  se  kómin virðist sa  sem setur lí nurnar ekki gera 

ra ð fyrir að skó larnir geti svarað þessum ny ju hugmyndum óg a herslum. Hvernig eiga kennarar 

að ny ta grunnþættina inní  hefðbundnar greinar – þarna verður til vettvangur fyrir kennara í  

mismunandi greinum til samra ðs óg samvinnu. Kennsla fer ekki bara fram innan fjó gurra 

veggja skó lans óg kennarar þurfa að fa  svigru m til þess að nóta umhverfið. Greinar sem vinna 

saman skila ny jum leiðum óg auka skó pun í  skó lastarfinu.  

Kjarama lin eru ekki í  takt við breytingar a  aðalna msskra nni óg þeir sem breyttu                        

aðferðafræðinni er rí kið sja lft, ekki kennararnir óg ekki skó larnir í  sja lfu se r. Þessi heildræna 

hugsun er alltaf að gleymast. Það gengur ekki að lengja skó laa rið óg þjappa kennslunni a  færri 

a r, a n þess að taka kjarama lin með. Á fangaskó larnir eru í  betri stó ðu en bekkjaskó larnir þar 

sem na mið er einstaklingsmiðaðra óg þar er hægt að ra ða hraðanum a  na minu. Grunnskó linn 

verður að fylgja með í  þessum breytingum óg menn þurfa að hórfa a  skó lastigin sem heild. Með 

styttingu na mstí mans þurfa kennarar að vera mun hæfari í  mó rgum greinum, geta kennt t.d. 

stærðfræði óg í slensku eða aðrar greinar. Áuknar kró fur verða a  kennarana en í  dag fa  

kennarar leyfisbre f u ta  greinar óg því  u tilókað fyrir litla framhaldsskó la – se rstaklega u ti a  

landi – að se rhver kennari se  með se rna m óg leyfisbre f bara fyrir þa  grein sem hann er að 

kenna  
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Endurmenntun er undir hverjum óg einum kennara kómin óg hvatinn til að sækja na mskeið er 

ekki mikill. Endurmenntun byggir því  a  a huga óg vilja kennaranna sja lfra frekar en vilja        

skó lastjó rnenda óg þeirri stefnu sem skó linn er að vinna eftir. Fram kóm að skó lastjó rnendur 

hafi ekkert vald yfir því  hvar menn sækja se r endurmenntun eða hvernig. Þetta er mikill galli í  

allri þró un innan skó lans. Það þarf að auka frambóð a  fórmlegum na mskeiðum en na mskeið óg 

markviss endurmenntun er leiðin að faglegra starfi. Kjarasamningar eru dragbí tur a  þró un en 

um leið er hægt að da ðst að kennurum sem í  dag gera langt umfram það sem hægt er að fara 

framma . Þólgæði kennara óg vilji til að vinna óg þóka ma lum a fram, af a strí ðu fyrir starfinu, er 

aðda unarverður í  þessari stó ðu sem hægt er að kalla ringulreið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stóðþjó nusta framhaldsskó lanna er í  ra ðuneytinu óg er í  raun ekki mikil. Skó larnir a            

Suðurlandi hafa ekki mikið samstarf sí n a  milli en samstarfið fer eftir verkefnum óg því  sækja 

þeir se r bakland ví ða um land. Í  sja lfu se r er baklandið því  ekki mikið óg mesta þró unin verður 

innan skó lans sja lfs, í  samvinnu kennara óg vilja til að þró a starfið. Það kvikna endalausar     

hugmyndir óg það er það sem er heillandi við skó lastarfið, sja lfstæði kennarans. Hann getur 

u tfært hlutina með ó hefðbundnum leiðum ef hann hefur hugmyndaflug til þess. Samtal óg 

samvinna leiðir af se r ny jar hugmyndir óg ny jar aðferðir. Skó punin kemur innanfra . Stí fur   

tí marammi skó lakerfisins setur starfinu skórður, bæði í  kennslu óg innra starfi. Það er tí ma-

pressa að kómast yfir efnið en nu  er starfið að þró ast þannig að vinnan getur spannað mó rg 

svið óg gerir starfið sveigjanlegra hja  nemandanum.  

 

FAS, opin vika, fatahönnun Ljósmynd: FAS 
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Áð mati skó lastjó ra þarf að fórgangsraða óg fja rfesta í  menntuninni, sem verður aldrei ófmetin. 

Vægi verkgreina hefur verið skórið niður í  sparnaði – se rstaklega í  grunnskó lanum – óg þetta 

verkna m er grí ðarlega mikilvægt. Na mið er vissulega dy rara en mjó g mikilvægt. Áðfó ngin eru 

dy rari óg minni hó par sem hver kennari se r um Það þarf samfe lagslega viðurkenningu a  því  að 

menntakerfið þarf meira fja rmagn en það fær í  dag. Það þarf að vera samfella í  starfinu, fra  

grunnskó la óg uppí  framhaldsskó la.  

 

Fja rmagn óg rekstrarfe  framhaldsskó lanna hefur ekki leyft að skó larnir se  að kaupa aðkeypta 

vinnu eða þjó nustu sí ðustu a rin. Þetta er hins vegar samstarf sem gæti gefið skó lanum mikið, 

se rhæfðir se rfræðingar sem geta veitt tí mabundinn stuðning t.d. til styrkingar kennslunni. Þess 

vegna upplifa kennarar kannski að þeir þurfi að læra ny tt óg ny tt til að veita nemendum það 

sem þeir þurfa. Það er enginn hvati innan kerfisins óg meiri þó rf óg a hugi starfsmannanna sem 

rekur þa  a fram í  að viðhalda þekkingu sinni. Skó linn getur skipulagt starfið sitt utanum þarfir 

kennara til endurmenntunar, það er hægt. Kerfið sja lft er ekki hvetjandi t.d. til samstarfs við 

sja lfstætt starfandi listamenn.  

 

 

 

 

 

 

 

FAS, opin vika, tónlistarval. Ljósmynd: FAS 
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He r a  eftir fylgja hugmyndir fra  skó lastjó rnendum sem kómu fram í  viðtó lum óg                   

þarfagreiningu. Áukinn fjó ldi óg u rval na mskeið óg efling samstarfs a  Suðurlandi.                  

Skó lastjó rnendum þó tti kerfið þungt i vó fum óg að langan tí ma taki að kóma verkefnum a .   

Samra ðsfundir geti leyst þetta, leiðin milli manna er óft ló ng óg samra ðsfundur kennara,    

skó lastjó rnenda óg stóðkerfis gæti eflt samstarfið óg samvinnu milli skó lanna.  

 Efla samstarf milli skó lastiga 

 Áukið samstarf milli kennara a  ó lí kum skó lastigum  

 Áukið samstarf óg samra ð milli se rgreinakennara a  ó lí kum skó lastigum óg milli skó la 

 Endurmenntun fyrir kennara sem ny tist í  eflingu skó punar í  skó lastarfinu með stað-

bundnum na mskeiðum óg praktí skri na lgun 

 Áukið samstarf milli leikskó la 

 Samstarf við starfandi listamenn í  styttri óg lengri tí ma 

 Samstarf við só fn óg fyrirtæki 

 Efla frambóð a  na mskeiðum innan skapandi greina 

 Hvetja starfmenn til þekkingaró flunar t.d. með hvata í  launum 

 Ó faglærðir geti safnað na mskeiðum uppí  a kveðin stig í  na mi leikskó lakennara 

 Leiðbeining í  kennsluaðferðum óg grunnfærni  

 Grunn– óg hæfnina mskeið í  listgreinum óg skapandi greinum, skapandi starfi 

 Verkefnastjó ra sem myndi vinna skipulega óg markvisst með skó lunum óg starfsmó nnum 

þeirra 

 Listgreinakennarar starfandi hja  sveitarfe ló gunum, geta farið a  milli skó la óg skó lastiga 

 Fa  endurmenntun HÍ  með se r í  lið við að bu a til na mskeið sem henta starfseminni  

 Áukið samstarf við tó nlistaskó la 

 Samhljó m a  svæðinu í  stefnumó tun skapandi greina óg ny skó punar 

 Efla na m óg fræðslu í  ny rri tækni, iPad, upptó kur, klipping óg tó lvuteikning 

 

Hugmyndir skólastjórnenda 
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 Efla kynningu þeirra skapandi verkefna sem verið er að vinna innan skó lanna 

 Þjó ðleikur, markvisst samstarf grunnskó la óg Þjó ðleiks 

 Efla danskennslu 

 Hugmyndabanka 

 Heimsó knir í  skó la 

 Efla smiðjur í  skó lunum 

 Se rfræðiaðstóð við innleiðingu grunnþa tta ny rrar aðana mskra r 

 Sjó nvarpsþætti um það starf óg þa  gerjun sem er a  ó llum skó lastigum 

 Samráð á Suðurlandi! 

 

Leikskólinn Laugalandi, andlitsmálning á náttfataballi. Ljósmynd: Sigrún Björk Benediktsdóttir 
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LÍSTNÁ M Á  SÚÐÚRLÁNDÍ  

He r fylgir tillaga að stefnu um eflingu skó punar í  skó lastarfi, skapandi greina óg ny skó punar a  

Suðurlandi. Skó pun í  skó lastarfi er einn af sex grunnþa ttum skó lastarfs í  ny rri aðalna mskra .  

Mikilvægt er að allir nemendur a  Suðurlandi hafi jafnan aðgang að metnaðarfullum skó la þar 

sem skapandi greinar óg ny skó pun gefa þeim mó guleika a  að efla færni sí na til að skilja, miðla 

óg deila eigin getu óg að takast a  við verkefni óg leysa þau.  

 

Frambóð a  tó nlistarna mi óg samstarf tó nlistaskó la við skó la a  Suðurlandi er til fyrirmyndar. 

Mikilvægt er einnig að aðgengi að ó ðrum skapandi greinum óg ny skó pun se  tryggt með         

fjó lbreyttu frambóði 

 

Skó pun er manneskjunni eðlislæg óg felur í  se r a skórun, spennu óg leik. Listir óg skapandi 

greinar stuðla að persó nulegum óg fagurfræðilegum þróska ókkar óg eru mikilvæg aðferð til 

samskipta óg tja ningar. Listamenn kveikja neista undrunar óg fórvitni, vekja til umhugsunar 

um ó nnur sjó narmið óg auka ví ðsy ni. Skó lar eru stófnanir sem næra sja lfs- óg menningarvitund 

nemenda óg stuðla þannig að menningarþróska þar sem listir eru tja ningarfórm óg tæki til 

sja lfsþróska. Ny skó pun í  sinni einfó ldustu mynd er að skapa eða bu a til eitthvað ny tt sem óg 

endurbæta það sem þegar er til staðar.  

 

Meginmarkmið   

Markmiðið er að styrkja stó ðu skapandi greina, efla skilning almennings a  mikilvægi þeirra óg 

auka aðgengi að listum óg listviðburðum. Það fer saman með markmiðum ny rrar aðalna mskra r 

sem er að auka hlut óg styrkja stó ðu skó punar í  skó lastarfinu með a herslu a  listna m, skapandi 

greinar óg ny skó pun óg stuðla þannig að því  að listir óg menning verði samófin skó lastarfi a  

ó llum skó lastigum. Efla þarf færni kennara til að vinna með nemendum sí num að                  

skapandi starfi innan allra greina.   

  

 

Tillaga að stefnumótun 
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Aðgerðir 

Unnin verði stefnumótun í samþættingu skólastarfs og skapandi greina  

Leiðir: 

 Stefnumó tunarvinna með kennurum, skó lastjó rnendum, nemendum, fóreldrum, 

listamó nnum óg ó ðrum a  Suðurlandi 

 Verkefnastjó ri verði ra ðinn  

 

Útbúin verði aðgerðaáætlun til lengri og skemmri tíma, með tímasettum markmiðum, 

ábyrgðarmönnum og mælikvörðum 

Leiðir: 

 Verkefnastjó ri hefur yfirumsjó n með að efla óg þró a skó pun innan skó lanna í  

samræmi við þessar hugmyndir, leitar eftir samstarfi, vinnur að a ætlanagerð óg 

hefur umsjó n með framkvæmd verkefnisins óg kynningarma lum. 

 

Auka þekkingu á skapandi greinum og sköpun í skólastarfi með sérstakri áherslu á menntun 

kennara. Samstarf skóla verði eflt og góðar fyrirmyndir í skapandi starfi kynntar 

Leiðir: 

 Na mskeið fyrir kennara til að efla skó pun í  kennslu, í  ó llum greinum 

 Efla samstarf við só fn, myndlistaskó la, leiklistarhó pa, ha skó la, fjó llistahó pa,   

ny skó punarmiðstó ð óg aðra aðila 

 Styrktir menningarviðburðir sem fara ví tt óg breitt um svæðið (Tó nlist fyrir 

alla, Þjó ðleikur, rithó fundaheimsó knir, heimsó knir listamanna, listsy ningar, 

leiksy ningar) 

 Y mis tækifæri ny tt til kynningar a  fyrirmyndarverkefnum (menntaþing,       

samfe lagsmiðlar, kennaraþing óg fleira) 
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Efla samstarf við listamenn á Suðurlandi og nýta þann mannauð sem er innan skapandi 

greina og nýsköpunar  

Leiðir: 

 Gestakennarar í  y msum skapandi greinum 

 Haldin verði a rleg listaha tí ð ungs fó lks  

 Menntalestin, na mskeið óg smiðjur fyrir kennara, nemendur óg nærsamfe lag, í  

ny skó pun, list- óg verkgreinum óg menningartengdu starfi – hugsanleg afurð 

gæti verið verkefni sem hver óg einn skó li gæti aðlagað sí nu starfi (s.s.       

þematengd verkefni, verkefni sem tengjast sem flestum na msgreinum [Só fn óg 

setur a  Suðurlandi, þjó ðgarðar, Katla Geópark, lista- óg handverksmenn u r 

ó llum geirum, ó.fl.]  – t.d. þriggja a ra a ætlun. Á hersla a  að svæðið óg einstakir 

hlutar þess, eftir því  sem verður við kómið, verði sja lfbær um að halda slí kri 

vinnu a fram.  

 

 

Tillögur að mælikvörðum 

 Fjó ldi na mstilbóða til að efla skó pun í  skó lastarfi óg fjó ldi þa tttakenda 

 Fjó ldi tí ma sem nemendur hafa aðgang að skapandi greinum óg ny skó pun 

 Fjó ldi nemenda sem velur list– óg verkgreinar í  skó lanum  

 Fjó ldi heimsó kna a  menningarstófnanir, viðburði óg fyrirtæki vegna list– óg/eða             

ny skó punarverkefna 

 Fjó ldi listamanna sem heimsækja skó la 

 Fjó ldi þa tttakenda sem sækja na mskeið innan skapandi greina óg ny skó punar fyrir        

almenning (nemendastundir) 
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Fylgiskjó l: 

 
 Skóðanakó nnun 

 Niðurstaða allir skó lar 

 Niðurstaða leikskó lar 

 Niðurstaða yngsta– óg 

miðstig grunnskó la 

 Niðurstaða unglingastig 

 Niðurstaða                

framhaldsskó lar 
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Spurningakönnun 
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Skóðanakó nnun  

niðurstó ður fyrir alla skó la 
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Skóðanakó nnun  

niðurstó ður fyrir leikskó la 
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Skóðanakó nnun  

niðurstó ður fyrir  

yngsta– óg miðstig         

grunnskó la 
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Skóðanakó nnun  

niðurstó ður fyrir grunnskó la 

unglingastig 
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Skóðanakó nnun  

niðurstó ður fyrir               

framhaldsskó la 
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Suðurland  

Skapandi samfe lag 


