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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð, sem er lokaverkefnið mitt til B.Ed gráðu, mun ég fjalla um samvinnu á 

milli myndlistarskóla og grunnskóla. Í því samhengi mun ég skoða Billedskolen i 

Tvillingehallen og Myndlistarskólann í Reykjavík. Það sem vakti áhuga minn á að kynna 

mér Billedskolen var samstarf hans við grunnskólana á Kaupmannahafnarsvæðinu. 

Eftirtektarvert þótti mér að þar eru fengnir fagmenn, t.d. arkitektar og 

auglýsingahönnuðir, til að vera gestakennarar í tengslum við það viðfangsefni sem unnið 

er með hverju sinni. Það er mikið lagt upp úr því að kalla til sérfræðinga og til að mynda 

eru allir kennarar Billedskolen starfandi myndlistarmenn.  

Þegar ég fór að afla mér heimilda um þá myndlistarskóla, sem eru starfræktir á 

Íslandi, komst ég að því að Myndlistarskólinn í Reykjavík hlaut styrk úr Þróunarsjóði 

menntaráðs Reykjavíkurborgar árið 2004 til að koma á samstarfi grunnskóla og 

myndlistarskóla líkt og Billedskolen í Tvillingehallen hefur gert undanfarin ár. Því fannst 

mér áhugavert að skoða þessa tvo myndlistarskóla og bera þá saman, samstarf þeirra við 

grunnskóla og kynna mér þá hugmyndafræði sem liggur á bak við starf þeirra. 

Ég vil þakka Ásdísi Sigurðþórsdóttir frænku minni fyrir aðstoðina og 

leiðsagnarkennara mínum Svölu Jónsdóttur fyrir góða leiðsögn. 
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1. Inngangur 

 

Ein byltingarkenndasta tilraun, sem gerð var í listkennslu í byrjun liðinnar aldar, var 

stofnun þýska Bauhaus-skólans árið 1919. Áhrif Bauhaus á hönnun, arkitektúr og 

listkennslu á 20. öld voru mikil og gætir þeirra enn í samtímanum. Það sem einkenndi 

þessa nýju stofnun var hópvinna á verkstæðum þar sem nemendur og kennarar með 

aðkomu sérfræðinga í listum og hönnun unnu í sameiningu við að leysa ákveðin verkefni. 

Síðan þá hafa margir myndlistarskólar verið stofnaðir og byggja þeir flestir að einhverju 

leyti á hugmyndafræði Bauhaus eins og t.d. Myndlista- og handíðaskóli Íslands sem er 

forveri Listaháskóla Íslands. Áður en Myndlista- og handíðaskólinn var stofnaður árið 

1949 þurftu Íslendingar að sækja listmenntun sína til útlanda og þá fyrst og fremst til 

Kaupmannahafnar. Myndlistarskólinn í Reykjavík er fyrsti íslenski myndlistarskólinn 

sem býður ungum jafnt sem öldnum upp á fjölbreytt námskeið. Hann var stofnaður árið 

1947 og er fyrirmynd annarra myndlistarskóla á Íslandi. 

Billedskolen i Tvillingehallen, sem var stofnaður árið 1989 af myndlistarkonunni 

Kirsten Møller, vinnur einnig í anda Bauhaus. Hann byrjaði sem 6 mánaða 

tilraunaverkefni en vegna mikils áhuga og þarfar fyrir myndlistarskóla, sem byggir á 

námskeiðum og einstökum verkefnum, hefur hann stækkað og er í dag stærsti 

myndlistarskólinn sem ætlaður er börnum og unglingum í Danmörku. Billedskolen 

vinnur í miklu samstarfi við aðrar stofnanir, þar á meðal grunnskólana á 

Kaupmannarhafnarsvæðinu. Með því gefst nemendum jafnt sem kennurum 

grunnskólanna tækifæri á að kynnast því umhverfi sem listaskólarnir hafa upp á að bjóða 

eins og t.d. verkstæðisvinnu, að vinna með fagfólki eins og arkitektum, hönnuðum og 

listamönnum.  

 Ég mun byrja á því að fjalla um stefnur og hugmyndafræði sem hafa verið 

áhrifavaldar í uppeldi og myndlistarkennlu barna og unglinga. Því næst mun ég rekja 

sögu Billedskolen, þróun hans og samstarf hans við grunnskólana á 

Kaupmannahafnarsvæðinu. Einnig mun ég fjalla um sögu Myndlistarskólans í Reykjavík 

og það hvernig hann hefur unnið þróunarverkefni í samstarfi við nokkra grunnskóla 

Reykjavíkuborgar. Í lokin mun ég bera saman Billedskolen i Tvillinghallen og 

Myndlistarskólann í Reykjavík. 
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2. Stefnur og hugmyndafræði sem hafa haft áhrif á listkennslu 

 

Það urðu ákveðin kaflaskil í formlegri myndlistarmenntun við stofnun Bauhaus-skólans 

og hefur hann haft mikil áhrif á menntun í myndlist og hönnun. Athyglisvert er hvernig 

listamenn hafa átt frumkvæði að stofnun myndlistarskóla s.s Myndlistarskóla 

Reykjavíkur (1947), Myndlistarskóla Kópavogs (1988), Myndlistarskóla Mosfellsbæjar 

(1999), Myndlistarskóla Akureyrar (1976) og Billedskolen í Tvillinghallen (1989). Þeir 

hafa haft skilning á gildi myndlistarmenntunar fyrir börn og unglinga og mikilvægi 

hennar. Stefna Reggio Emilia hefur notið mikillar vinsælda og haft áhrif á hugmyndir 

ofangreindra skóla. Það hafa einnig ýmsir aðrir haft gríðarleg áhrif á myndlistarkennslu 

og má þar nefna menn eins og John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner 

og Howard Gardner. 

 Hér að neðan er að finna nokkrar af þeim hugmyndum sem hafa mótað 

uppbyggingu myndlistarskóla, starf þeirra og kennsluaðferðir. 

 

2.1. Bauhaus 

Árið 1860 var stofnuð listaakademía í borginni Weimar í Þýskalandi. Hlutverk hennar var 

að mennta málara og myndhöggvara. Árið 1919 tók ungur arkitekt, Walter Gropius við 

stjórn skólans og breytti nafni hans í Das Staatliche Bauhaus. Gropius leitaði að 

listamönnum sem honum fannst skara fram úr í málun, skúlptúr, byggingarlist og hönnun. 

Þetta voru framsæknustu listamenn síns tíma hver á sínu sviði, margir hverjir umdeildir.  

 Bauhaus einkenndist af rannsóknarstarfsemi og verkstæðisvinnu þar sem lagt var 

upp úr því að kanna og komast í snertingu við hin ýmsu efni. Það var einnig lagt mikið 

upp úr því að gefa nemendum athafnafrelsi og þeir hvattir til að nota hugmyndaflug við 

tilraunir sínar. Námstíminn í Bauhaus hófst með almennu fornámi þar sem áhersla var 

lögð á klassíska þætti myndlistarinnar, þ.e. teikningu, litafræði og myndbyggingu sem og 

þjálfun í tæknilegri og faglegri vinnu. Þetta eru grundvallaratriði sjónrænna lista sem er 

arfur frá Grikkjum og Rómverjum og er undirstaða listkennslu nútímans. 
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Bauhaus mátti líða fyrir fordóma og misskilning í þjóðfélaginu og sögu skólans 

lauk með valdatöku þjóðernisjafnaðarmanna árið 1933. Þrátt fyrir að skólinn hafi verið 

lagður niður var hugmyndafræði hans langt frá því að vera úr sögunni og hefur hún haft 

mikil áhrif á list og hönnun (Björn Th. Björnsson, 1973). 

 

 

Bauhaus (1919-1933) 

 

2.2. Reggio Emilia 

Hugmyndafræði leikskóla, sem kenndir eru við Reggio Emilia, hefur vakið gríðarlega 

athygli. Hún hefur verið í þróun allt frá opnun fyrsta leikskólans á Norður-Ítalíu sem var 

fljótlega eftir seinni heimsstyrjöldina og fram til dagsins í dag. Höfundur 

hugmyndafræðinnar er Loris Malaguzzi (f.1929) en þó hafa ekki síður börn, starfsfólk og 

foreldrar leikskólanna í Reggio Emilia haft áhrif á mótun hennar. Þetta er opin og lifandi 

hugmyndafræði sem tekur mið af þeirri menningu og umhverfi sem skólinn er í. Mikið er 

lagt upp úr að starfsmenn fylgist með hvernig börnin læri og meti hvaða leiðir þau fara. 

Einnig að börnin fái að rannsaka og kanna svið sem höfða til þeirra sjálfra, þau séu hvött 

til að leita sér þekkingar og tileinki sér hana með því að vinna með margskonar efnivið.  

Í leikskólunum er verið að fást við langtímaverkefni sem byggja á einhverju 

ákveðnu þema. Eitt verkefni getur varað allt frá nokkrum dögum upp í mánuði og jafnvel 

lengur eftir áhuga og eðli hvers og eins. Valin eru verkefni sem vekja áhuga hjá 

börnunum og eru þau hvött til spyrja og þannig víkka þau sjóndeildarhring sinn. Farið er í 

vettvangsferðir til að komast í snertingu við það sem verið er að vinna með hverju sinni 
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til að dýpka skilning á efninu. Til að halda utan um starfið og meta hvernig gengur er 

skráð niður það sem börnin og kennarar eru að gera í leik og starfi. 

 Umhverfið og aðbúnaður skiptir miklu máli og þarf að gefa börnunum kost á 

þægilegri samveru, hvetja þau til frjálsræðis og skapa ánægju og vellíðan meðal nemenda 

og starfsfólks. 

Börnunum er gefið takmarkalaust traust til að afla reynslu og þekkingar á eigin 

forsendum en ekki á forsendum hinna fullorðinna. (Börn hafa hundrað mál, 1988 ; 

Sigríður Síta Pétursdóttir, 2007). 

 

2.3. John Dewey 

John Dewey (1859-1952) hafði hæfileika að bera bæði sem hugsuður og 

uppeldisfrömuður og setti fram uppeldis- og fræðsluhugmyndir sem hafa haft mikil áhrif. 

Hann var mikilsvirtur rithöfundur og starfaði m.a. sem prófessor í heimspeki, sálfræði og 

uppeldisfræði. Frægð Dewey jókst jafnt og þétt um heim allan og var hann orðinn vel 

þekktur fyrir fyrri heimsstyrjöldina. Dewey taldi að skólar ættu að taka tillit til sérstöðu 

hvers barns fyrir sig og skapa námsaðstæður og reynslutækifæri sem leiddi til vaxtar og 

þroska. Byggja ætti á ásköpuðum hneigðum í fari barnsins og leggja rækt við þær í 

félagslegu umhverfi. Hann hélt því þannig fram að börnum væru áskapaðar tilteknar 

hvatir og atferlishneigðir sem kæmu fram í áhugaefnum: 

  

1) Félagshvötin 

2) Rannsóknarhvötin 

3) Sköpunarhvötin 

4) Listhvötin   

  

Þetta var það sem Dewey kallaði ónotaða möguleika barnsins. Hann taldi að það þyrfti að 

virkja þá með því að skapa börnum aðstæður þar sem þau fá tækifæri til að vinna með 

áhugaverð verkefni. Þetta „nám í verki“ (learning by doing) mátti ekki vera 

tilviljunarkennt heldur varð framkvæmdin að beinast að ákveðnu markmiði. Það ætti að 

gefa nemendum mikið frelsi, bæði athafnafrelsi og frelsi til að koma með hugmyndir og 
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tillögur. Hins vegar fordæmdi Dewey það frelsi sem ekki tengdist neinu markmiði og 

viðgekkst í skólum sem hvað lengst gengu í barnamiðuðu uppeldi.  

Andstætt við Dewey, sem vildi gæta meðalhófs milli frelsis og valdboðs, eru 

öfgakenndar kenningar Rousseau (1712-1778) um að barnið þroskist út frá náttúrunni. 

Þar sem algjört frelsi ríkir og engin meðvituð markmið skipta máli. Þarna skilur á milli 

þessara hugmyndafræðinga þar sem barnið er haft í brennidepli og tilfinningar, 

hugmyndaflug og ímyndunarafl barnsins er virt sem er í anda rómantísku stefnunnar 

(Myhre, 1996). 

 

2.4. Jean Piaget og Lev Vygotsky 

Líffræðingurinn Jean Piaget var með Ph.D. í Náttúruvísindum (1896-1980) er oft nefndur 

faðir þroskasálfræðinnar. Fyrir hans tilstilli breyttist viðhorf manna til náms og þroska 

barna. Piaget kom með kenningu um vitsmunaþroska þar sem leitað er eftir algildum 

einkennum en ekki einstaklingsmun. Hvað er það sem einkennir hugsun barna á ákveðnu 

aldurskeiðum? Piaget taldi að þroski barna væri stigskiptur og að stigin ættu að vera í 

ákveðinni röð þar sem hvert stig er undirbúningur fyrir það næsta. Vitþroski allra barna 

tekur breytingum á svipuðum aldri og hann taldi að ekki væri hægt að hoppa yfir stig. 

Piaget skipti þessum þroskastigum barnsins í fjögur stig (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1995). 

Áhugi á nýtingu kenninga Piaget jókst til muna í kringum 1960 og var það meðal 

annars vegna þess hve mikil bjartsýni varðandi getu einstaklingsins. Piaget taldi að börn 

væru forvitin að eðlisfari og sífellt að kanna umhverfi sitt. Þau prófa sig áfram, gera 

tilraunir og eru virk í sínum eigin þroska. Piaget lagði mikla áherslu á að nemandinn 

hefði mikið frjálsræði í náminu og að hlúð væri að þörfum og áhuga hvers og eins. 

(Uppeldi og skólastarf, 1983).  

Vygotsky var menntaður Sálfræðingur (1896-1934), hann taldi líkt og Piaget að 

barnið yrði að vera virkt í eigin námi. Kenning Vygotsky um vitþroska í félagslegu og 

menningarlegu samfélagi byggir á að barnið þroskist út frá þessum þáttum. Samskipti við 

hæfari einstaklinga er meginuppistaðan í vitþroska. Ólíkt Piaget taldi Vigotsky að börnin 

þyrftu leiðsögn og stuðning til að læra og að hans mati læra börnin meira á því að fá 

leiðsögn frá hæfari einstaklingum. Börnin og félagar þeirra byggja sameiginlega upp 
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þekkingu. Vygotsky sagði að tungumálið og menningin væri rammi í kringum þroska 

einstaklingsins (Shaffer 1999). 

 

2.5. Jerome S. Bruner 

Bruner var menntaður Sálfræðingur (f. 1915), hann undirstrikaði að höfuðatriðið væri að 

fá nemendur til að tileinka sér uppbygginguna í hinum ýmsu vísindagreinum, þ.e. þau 

kjarnahugtök sem einkenndu greinina og hvernig þau tengdust innbyrðis. Hann hélt fram 

gildi næmis og hugmyndaflugs:  

 

„hugdetta, ágiskun, hin frjóa tilgáta, hugsanleg lausn – þetta eru dýrmætustu 

hjálpargögn sem hugsuður hefur, sama hvert athafnasviðið er.“1 

 

Hann taldi að í kennslu ætti að ýta undir löngunina á að rannsaka hlutina og uppgötva þá, 

án þess að gleyma því að góð þekking og æfing í rökréttri hugsun voru nauðsynlegar 

forsendur fyrir lifandi og skapandi hugsun (Myhre, 1996). 

 

2.6. Howard Gardner 

Gardner (f. 1943) hélt því fram að vestræn menning hefði skilgreint greind of þröngt og 

setti hann í kjölfarið fram hugmyndir sínar árið 1983 um að til væru ýmsar greindir. Í 

fjölgreindarkenningu sinni kortleggur hann hið breiða svið mannlegra möguleika með því 

að skipa þeim í átta yfirgripsmikla frumflokka eða „greindir“. Hann telur það afar 

mikilvægt að lagt sé rækt við allar þær greindir sem í manninum búa og samsetningu 

þeirra. Fólk er ólíkt hvert öðru þar sem greindir okkar eru mismunandi samsettar. Það er 

misjafnt á hvað sviði við erum sterk en öll búum við yfir þessum átta greindum að 

einhverju marki og getum þroskað hæfileika í þeim öllum. 

Það eitt að veita nemendum aðgang að fjölbreyttum námsgreinum gerir skóla ekki 

endilega að fjölgreindarskóla. Gardner telur mikilvægt að boðið sé upp á námsumhverfi 

sem gefur kost á að unnið sé í höndunum og að andrúmsloftið sé óþvingað og hvatt er til 

frjálsrar könnunar á nýju efni og aðstæðum. Einnig telur Gardner að mikilvægt sé að það 

                                            
1
 Myhre 1996:293 
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sé meistari á ákveðnu sviði sem hafi umsjón með verkefnum sem nemendur vinna líkt og 

Bauhaus-skólinn gerði.  

Gardner leggur til að nemendur læri hefbundnar námsgreinar á óhefðbundinn hátt. 

Þar kafa nemendur djúpt í tiltekið viðfangsefni og fara út í samfélagið til að efla skilning 

sinn á viðfangsefninu sem þeir eru að fást við í skólanum. Hugmynd Gardners er að yngri 

börn fái að fara á lista- eða vísindasöfn fyrir börn eða aðra staði þar sem þau eru hvött til 

að kanna viðfangsefni í námi sínu og leik. Þar eiga þau samskipti við starfsmenn safna og 

aðra sérfræðinga. Eftir 3. bekk fá þau að velja sér lærlingastöðu byggða á hæfileikum, 

áhuga og tiltækum úrræðum þar sem þau læra af sérfræðingum í tiltekinni listgrein eða á 

öðrum sviðum(Armstrong 2001). 

Það má finna ýmislegt skylt með þeim hugmyndum sem ég fjalla um hér að ofan 

og allt eru þetta barnamiðaðar hugmyndir sem leitast við að þróa hæfileika hvers og eins 

með mismunadi áherslum.  

Þetta eru þær stefnur og hugmyndir sem tengjast þeim skólum sem ég mun fjalla 

um hér að neðan, Billedskolen i Tvillingehallen og Myndlistarskólann í Reykjavík. 
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3. Billedskolen í Tvillingehallen 

 

3.1. Saga skólans 

Í ágúst 1989 ákvað borgarráð Kaupmannahafnar að stofna myndlistarskóla í gamla 

Ryesgades-barnaskólanum sem búið var að leggja niður. Þetta var hugsað sem sex 

mánaða tilraunaverkefni en svo fór að fjölmargir sóttu um skólavist. 800 umsóknir bárust 

en einungis var pláss fyrir 144 nemendur sem skipt var í tólf hópa með 12 nemendur í 

hverjum. Það var augljóslega mikill áhugi og grundvöllur fyrir stofnun sem þessari. Í 

janúar 1990 var Kirsten Møller ráðin yfirmaður skólans. Þá samanstóð starfsliðið af 

einum ritara, tveimur starfsmönnum í starfsþjálfun og sex listamönnum. 

Það var svo í júní 2002 sem myndlistarskólinn fékk sitt eigið húsnæði í 

„Tvillingehallen“ eða Tvíburaskálanum í miðborg Kaupmannahafnar þar sem áður var 

sláturhús og kjötmarkaður borgarinnar. Fékk þá skólinn nafnið Myndlistarskólinn í 

Tvíburaskálanum eða Billedskolen i Tvillingehallen. Hinn tvíburaskálinn, Øksnehallen er 

nú mikilvægt og fjölsótt vöru- og sýningarsvæði. Einnig er tónlistarkóli við hliðina á 

Billedskolen sem hann á oft í samstarfi við.  

Í dag er Billedskolen orðinn stærsti myndlistarskólinn ætlaður börnum og 

unglingum í Danmörku og má ætla að gestir sem vitji skólans til að kynnast starfi hans 

séu um 2000-4000 á ári (billedskolen.kk.dk [sótt 15.janúar 2007]).  

 

 

Billedskolen i Tvillingehallen 

 

Hinn tvíburaskálinn, Øksnehallen 
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3.2. Hugmyndafræði Billedskolen 

Billedskolen byggir að einhverju leyti skólastarf sitt á hugmyndafræði Reggio Emilia þar 

sem mikil áhersla er lögð á þemavinnu. Skólinn hefur einnig sett sér skýr markmið sem 

kennararnir vinna eftir. Í þessum markmiðum má greina áhrif frá ýmsum stefnum og 

margskonar hugmyndafræði sem ég fjallaði um hér að framan. Þessi markmið eru: 

• Veita aðstöðu til myndlistarsköpunar og stuðla að sjónlistarþroska barna og 

unglinga. (Bauhaus, John Dewey) 

• Virða heim barna, hugarflug þeirra og tilfinningar. (Reggio Emilia, John Dewey, 

Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome S. Bruner og Howard Gardner) 

• Veita börnum og unglingum tíma til að vera saman, íhuga myndlist og upplifa 

tilraunavinnu með jafnöldrum og fullorðnum myndlistarmönnum. (Reggio Emilia, 

John Dewey, Lev Vygotsky og Howard Gardner) 

• Kenna nemendum að nota efni, tæki og tækni sem notuð eru til að tjá sig í 

myndlist. (Bauhaus og Jerome S. Bruner) 

• Gera nemendur handgengna list og menningarlífi. (allar stefnurnar sem ég fjalla 

um hér að ofan) 

 

3.3. Starfsemi skólans 

Billedskolen er í opnu umhverfi og engir veggir eða hurðir á verkstæðunum. Þar eru 

einungis létt skilrúm sem eru notuð til að gefa ákveðinn sveigjanleika í innra rými 

skólans. Í skólanum eru 7 verkstæði sem eru oft starfandi í einu. Það er reynt að nota 

eingöngu náttúruleg efni í innréttingar og lagt er upp úr því að þetta sé umhverfisvænn 

skóli. Til að mynda eru ýmsir afgangshlutir nýttir í verkefni eins og t.d. stykki úr gömlum 

vélum, kubbar, plast, vírar og margt fleira sem er hluti af því að vera í ögrandi umhverfi. 

Lagt er upp úr því að umhverfið ýti undir sköpunarþörf og löngunina til að rannsaka. Til 

að mynda er aðstæða í skólanum þar sem börnin geta hvílt sig og skoðað bækur. Reynt er 

að hafa umhverfi skólans í tengslum við það sem er að gerast hverju sinni til að vekja 
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áhuga nemenda, t.d. þegar verið er að vinna með dýraþema eru m.a. höfð uppstoppuð dýr 

í skólanum og bækur sem tengist viðfangsefninu o.s.frv.  

 Í Billedskolen er fámennt starfslið sem heldur utan um daglegan rekstur og 

skipulagsmál skólans. Aftur á móti sér fjölmennur hópur um kennsluna, allt starfandi 

listamenn með reynslu af kennslu. Einnnig er kallað til fagfólk á öðrum sviðum eftir því 

sem við á hverju sinni eins og t.d. múrari, verkfræðingur, rafvirki, sögumaður, 

balletdansari, arkitekt og leirkerasmiður. Þetta má líkja við Bauhaus þar sem mikið var 

lagt upp úr því að fá sérfræðinga í list og hönnun til aðstoðar við að leysa ákveðin 

verkefni. 

Billedskolen stendur fyrir ýmsum námskeiðum sem eru afar fjölbreytt. Í dag 

býður skólinn upp á 29 námskeið á viku auk ýmissa annarra starfsemi eins og t.d. opnar 

vinnustofur og verkstæðisvinnu fyrir alla fjölskylduna. Hér fyrir neðan má finna útlistun 

á nokkrum áhugaverðum námskeiðum sem Billedskolen stendur fyrir. 

 

Regluleg námskeið: 

Haldin eru námskeið ætluð áhugasömum börnum og unglingum í Kaupmannahöfn. 

Nánasta umhverfi og listasöfn borgarinnar er m.a. það sem nýtt er í kennslu. 

Nemendurnir fá tækifæri til þess að prófa mismunandi efni og aðferðir t.d. 

innanteikningar, málunar og grafíkur. Nemendurnir fá bæði tækifæri til að gera tilraunir 

og þroskast í eigin myndvinnslu. 

 

Farandsýningar: 

Skólinn hefur keypt mikið af dönskum grafíkverkum á undanförnum árum og útbúið 

farandsýningar sem settar hafa verið upp í skólum, á skrifstofum og í opinberum 

stofnunum. Þessar sýningar gefa yfirlit yfir síðustu 40 árin í sögu grafíklistar Danmerkur. 

 

Þekkingarmiðstöð: 

Skólinn stendur fyrir ráðstefnum, málþingum og námskeiðum til þess að miðla af 

þekkingu sinni og reynslu til kennara og annarra þeirra sem sjá um uppfræðslu barna. Þá 

býður skólinn til sín bæði innlendum og erlendum gestum til að kynnast starfinu sem þar 
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fer fram. Hann hefur undanfarin ár staðið að útgáfu bóka, bæklinga og myndbanda þar 

sem starfsemin er kynnt. 

 

Myndlistarverkstæði á sunnudögum: 

Fyrsta sunnudag í hverjum mánuði stendur börnum og fullorðnum í bænum 

myndlistarverkstæði til boða. Þar gefst allri fjölskyldunni tækifæri á að vinna saman á 

verkstæði, teikna, mála eða búa til skúlptúr. 

 

„Ungir listamenn“ og „Ungar hreyfimyndir“:  

Frá haustinu 2005 hefur skólinn boðið upp á námskeið fyrir unga áhugamenn um listir og 

hreyfimyndagerð. Áfangarnir eru kenndir á kvöldin og um einstaka helgar. 

 

Menningar- og samvinnuverkefni: 

Með reglulegu millibili hefur skólinn frumkvæði að stórum verkefnum og býður hópum 

utan skólans til samvinnu. Þá tekur hann þátt í menningarverkefnum í samráði við aðrar 

stofnanir þjóðfélagsins, skóla og söfn. 

 

Billedskolen álítur það mjög mikilvægt að eiga samvinnu við aðrar stofnanir og vera í 

alþjóðlegum tengslum. Til að mynda hafa þeir komið til Íslands í sambandi við norrænt 

samvinnuverkefni. Nú síðast var haldin farandsýning sem fór til allra Norðurlandanna. 

Vorið 2006 var afrakstur slíkrar samvinnu sýndur í Norræna húsinu, þetta voru dúkristur 

eftir börn í 8. bekk frá öllum Norðurlöndunum þar sem þemað var saga páskanna. Einnig 

hefur skólinn verið virkur þátttakandi í evrópsku samstarfi myndlistarskóla og kennara. Í 

samtali mínu við Ingibjörgu Jóhannsdóttur skólastjóra Myndlistarskólans í Reykjavík 

kom fram að hún fór útan til að skoða starfsemi Billedskolen með það fyrir augum að 

kynna sér samstarf hans við gunnskólana. Þá var fyrirhugað að Myndlistarskólinn í 

Reykjavík ynni í samstarfi við grunnskólana á Reykjavíkursvæðinu. 

Billedskolen hefur verið í samvinnu við næstum alla 65 grunnskóla 

Kaupmannahafnar, söfnin í borginni, tónlistarskólann, teiknimyndaskólann, dönsku 

menntamiðstöðina, leikhús, dýragarðinn, fræðslustofnun dönsku kirkjunnar, Rauða 

krossinn og ýmsa fleiri (Billedskolen [sótt 15. jánúar, 2007]). Þetta starf rímar vel við 
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kenningu Gardners sem lagði áherslu á að nemendur færu út í samfélagið til að efla 

skilning sinn á viðfangsefninu sem þeir væru að fást við. 

  

3.4. Samstarf grunnskóla og Billedskolen i Tvillingehallen 

Það sem heillaði mig mest var samvinna Billedskolen við grunnskólana á 

Kaupmannahafnarsvæðinu. Nemendum í grunnskólum og fyrstu bekkjum 

framhaldsskólanna standa til boða sérstök afmörkuð myndlistarverkefni í Billedskolen. 

Þetta eru stutt og hnitmiðuð námskeið sem standa yfir í tvo til fjóra daga. Þeim lýkur með 

sýningu á þemaverkefnum sem unnið er með hverju sinni.  

Eins og stendur eru 20 mismunandi verkefni í boði sem skólarnir geta valið um. 

Þetta eru skemmtileg þemaverkefni sem eru í tenglsum við það sem er að gerast í 

borginni og samfélaginu almennt hverju sinni. Skólinn leggur mikla áherslu á þemavinnu. 

Það er reynsla skólans að hún gefi nemendunum tækifæri til að melta og dýpka skilning 

sinn til lengri tíma litið. „Til að öðlast skilning þarftu að skapa -Jean Piaget.“2 Áherslan 

er ekki síður á sköpunar- og vinnuferlið heldur en afraksturinn eins og oft er tilhneiging 

til í myndlistarkennslu. Þessu má líkja við hugmyndafræði sem Reggio Emilia byggir á 

um þemavinnu í sínu starfi. Þar sem það skiptir ekki öllu máli hvert viðfangsefnið er 

heldur ferlið þ.e. hvernig nálgunin er, að hún sé á forsendum barnanna. Unnið er með 

viðfangsefnið með því að vekja upp forvitni og rannsóknarþörf barnsins. Það er m.a. gert 

með því að spyrja opinna spurninga, hvað, hvernig, hvers vegna o.s.frv. Þetta er einmitt 

gert í verkefni frá Billedskolen sem ég lýsi síðar í ritgerðinni. Þetta er ekki síður í anda 

Dewey þar sem lögð er áhersla á markmið og tengsl við samfélagið og eigin tilraunir. 

Kennari frá Billedskolen sér um kennsluna ásamt aðstoðarmanneskju. 

Umsjónarkennararnir sem fylgja nemendum sínum eru virkir þátttakendur í 

þemavinnunni án þess þó að vera kennarar. Þessi nálgun á kennslu er afar áhugaverð og 

að mínu mati er þetta góð viðbót fyrir almennan umsjónarkennara til að fá innsýn í heim 

listanna. Einnig fá umsjónakennarar tækifæri á að kynnast nemendunum sínum í nýju 

umhverfi og öðru samhengi. Reynslan hefur sýnt að nemendur sem hafa jafnvel ekki 

fengið að njóta sín í hinni almennri kennslu fá notið sín í þessu nýja umhverfi sem 

jafnframt byggir þá upp, færir þeim aukið sjálfstraust og styrkir félagslega stöðu. Þetta 

                                            
2
 Pie 2007:12, þýð.Huginn Þór Grétarsson 
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getur skilað sér í betri árangri á öðrum sviðum. Má líkja þessu við hugmyndir Gardners. 

Það er misjafnt á hvaða sviðum við erum sterk en öll búum við yfir öllum átta 

greindunum að einhverju marki og getum þroskað hæfileika okkar með því að vinna í 

gegnum þá greind sem við erum sterk í. 

Öll verkefni eru mjög vel undirbúin og mikið er lagt upp úr því að hafa 

viðfangsefni sem vekja áhuga og hæfa aldri og þroska nemenda. Þessu má líkja við 

kenningar Piaget um vitsmunaþroska. Það er jafnframt leitað eftir sveigjanleika og að 

kennslan fari eftir áhuga og getu hvers og eins svo að þau verði virkari og sjálfstæðari í 

sinni þekkingarleit. Þetta samræmist kenningum Piaget þar sem hann lagði áherslu á að 

hlúa að þörfum og áhuga hvers og eins. Í tengslum við þemað hverju sinni eru fengnir 

sérfræðingar á því sviði s.s. arkitektar, auglýsingahönnuður eða eftir því sem við á líkt og 

gert var í Bauhaus. Farið er í vettvangsferðir sem auka skilning og þekkingu nemendanna 

á því sem verið er að vinna með. Mikið er lagt upp úr því að nemendur kynni verkefni 

sín, standi upp og segi frá því sem þau eru að fara að gera. Öllum verkefnum lýkur svo 

með sýningum og er skólanum mikið kappsmál að verk nemenda séu sýnd. Verkin eru 

hengd upp til sýnis í hinum ýmsu fallegu sýningarsölum borgarinnar, svo sem í 

myndlistarsal skólans, hátíðarsal ráðhússins í Kaupmannahöfn eða Sívala turninum svo 

fátt eitt sé nefnt. Börn og unglingar fyllast gjarnan stolti og ánægju þegar verk þeirra eru 

sýnd. Foreldrar, kennarar og skólafólk af ýmsum toga hefur ávinning af þessum 

sýningum, þau fá innsýn inn í hugarheim barnanna, kynnast ímyndunarafli þeirra ásamt 

því að taka þátt í gleði þeirra, sköpunarþörf og árangrinum yfir vel unnu verki. 

Hverju sinni standa til boða um 20 þemaverkefni sem grunnskólar geta valið úr. 

Hér að neðan er lýsing á einu verkefni frá námskeiði sem Billedskolen hefur boðið upp á 

í samstarfi sínu við grunnskóla Kaupmannahafnarsvæðisins.  

 

Menningareinkenni (Kulturidentitet) 

 

• Myndlistarverkefni fyrir 7. - 8. bekk. 

• Var í boði haustið 2006. 

  

Lagt var upp með spurningar eins og: 



 16

• Hvernig upplifum við einkenni okkar? 

• Hvernig verða gildi okkar til? 

• Hvernig mótumst við af upplifun okkar, bakgrunni og menningu? 

• Hver eru sameiginleg gildi og hvaða gildi veljum við sjálf? 

 

Margar hugsanir, óskir, draumar og vandamál koma upp á yfirborðið þegar við reynum 

að rannsaka þessar tilveruspurningar. Í þessu verkefni er verið að rannsaka lífið og velta 

fyrir sér tilverunni líkt og í hugmyndafræði Reggio Emilia. Einnig svipa þetta til 

kenninga Gardners þar sem hann talar um tilvistargreind – sem lætur sig varða 

grundvallarmálefni lífsins. 

Það að vera öðruvísi og að mæta nýjum menningarstraumum er grunnurinn í 

viðfangsefninu. Innblásturinn er meðal annars sóttur til íranska listamannsins Shirin 

Neshat sem vinnur með videólist, japanska textílhönnuðarins Issey Miyake og 

listmálaranna Egon Schiele og Edvard Munch. Nemendurnir eiga að vinna tveir og tveir 

saman, þar sem fatnaður er tjáningarmynd menningareinkenna. Þeir eiga að láta bol, 

buxur, kjól eða frakka tjá ýmis hugtök, tákn og menningaratriði. Sérhver nemandi á að 

færa í dagbók, teikningar, hugmyndir og skissur meðan á verkefninu stendur. 

Nemendurnir eiga að undirbúa sig fyrir vinnudagana þrjá í Billedskolen með því að skrifa 

stutta greinargerð út frá eftirfarandi spurningu: Hvernig upplifir þú eigin- og sameiginleg 

gildi t.d. í bekknum, gagnvart vináttu eða fjölskyldu? 

 

Dagur 1:   

Það var byrjað á að tala saman, skólastjóri og kennari námskeiðsins sögðu frá skólanum 

og nemendur fengu skissubók sem þeir áttu að nota á meðan verkefninu stóð. 

Skissubókin sýnir þróun verkefnisins þar sem nemendur koma tjáningu sinni á framfæri. 

Fyrsta æfingin var að teikna föt án þess að taka pennann upp, svo átti að teikna föt sem 

þú klæddist og unnið var með ýmis efni sem notuð voru til að fylla inn í fötin sem og 

ýmis önnur verkefni. Það er verið að vinna með hugmyndir nemenda um það hvernig ólík 

föt tákna ólíka hluti. Dagurinn endaði með spurningunni: hvernig eru þín föt, hvernig 

sérðu sjálfan þig? 
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    Börnin að vinna í skissubókina sína                                  Börnin að byrja vinna 

 

Dagur 2: 

Afrakstur frá deginum áður var skoðaður og hver og einn talar við kennarann um sína 

mynd. Þeir vinna svo tveir og tveir saman, þar sem tveir ólíkir aðilar vinna með 

sameiginlega tilfinningu. 

 

Dagur 3:  

Nemendur ljúka við myndirnar sínar sem þau svo sýna og kynna fyrir hinum nemendum 

og kennurum. Síðan er undirbúin sýning sem á að vera í skólanum í tengslum við þemað 

„menningareinkenni“.  
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Verkefninu lýkur með sýningu í Billedskolen í Tvillingehallen 
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4. Myndlistarskólinn í Reykjavík 

 

4.1. Saga skólans 

Myndlistarskólinn í Reykjavík er fyrsti myndlistarskólinn sem var stofnaður hérlendis og 

fyrirmynd annarra skóla sem hafa verði stofnaðir síðan. Áður en Myndlistarskólinn í 

Reykjavík kom til sögunnar voru þó ýmsir sem veittu leiðsögn í listum á vinnustofum 

sínum og má þar nefna menn eins og Einar Jónsson og Ásgrím Jónsson.  

Myndlistarskólinn í Reykjavík var stofnaður árið 1947 og hefur verið starfandi 

óslitið síðan. Skólinn er sjálfseignarstofnun sem er rekinn af myndlistarmönnum. Í fyrstu 

var skólinn til húsa í Ásmundarsal við Freyjugötu og voru þá aðallega börn og unglingar 

sem sóttu skólann. Þetta breyttist þó til muna þegar skólinn flutti í nýtt húsnæði sem var 

að Laugavegi 118. Þá bæði jókst aðsókn að skólanum og fleiri fullorðnir tóku að sækja 

hann. Skólinn flutti svo í nýtt og rúmgott húsnæði við Tryggvagötu og var þar til ársins 

1998. Í dag er skólinn til húsa á Hringbraut 121 og sinnir hann kennslu á flestum stigum 

sjónrænnar menntunar, á leikskóla-, grunnskóla- og framhaldsskólastigi ásamt símenntun. 

Haustið 2007 stendur til að stofna keramíkdeild sem lýkur með háskólagráðu. Þetta er 

nýlunda sem unnin er í samvinnu við erlenda háskóla (Myndlistarskólinn í Reykjavík 

[sótt 15. janúar, 2007]). 

 

4.2. Starfsemi skólans 

Allir kennarar barna- og unglingadeildar Myndlistarskólans í Reykjavík eru 

háskólamenntaðir á sviði hönnunar, mynd- eða byggingarlistar og hafa sumir auk þess 

kennsluréttindi. Skólinn leggur metnað sinn í að starfsmenn séu vel menntaðir, starfandi 

myndlistarmenn sem koma með nýjungar og ferska strauma inn í skólastarfið. Þegar ég 

ræddi við Ingibjörgu skólastjóra Myndlistarskólans í Reykjavík vildi hún ekki bendla 

skólann við eina ákveðna hugmyndafræði. En greina má sterk áhrif frá ýmiskonar 

hugmyndafræði sem ég hef kynnt hér áður eins og frá Reggio Emilia, John Dewey, Jean 

Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner og Howard Gardner. 

Myndlistarskólinn í Reykjavík gerir líkt og Billedskolen i Tvillingehallen mikið 

af því að vinna í samvinnu við aðrar stofnanir að skemmtilegum þróunarverkefnum. Þar 



 20

er t.d. um að ræða samvinnu við frístundaheimili, leikskóla (litaleikhús) og grunnskóla 

(Listbúðir/knowhow).  

Sem stendur er spennandi samvinnuverkefni í gangi þar sem nemendur úr 

nokkrum grunnskólum vinna í samvinnu við Myndlistarskólann í Reykjavík og Orkuveitu 

Reykjavíkur. Námskeiðið er haldið í sal í húsakynnum Orkuveitunnar. Þar fá nemendur 

jafnt sem kennarar að taka í sundur hluti og rannsaka þá. Verkefnið stendur yfir frá 

mánudegi til föstudags og endar svo með sýningu sunnudaginn 6. maí. Ég fór og fylgdist 

með og tók þátt í vinnunni fyrsta daginn sem var mánudagurinn 30. apríl. Það er óhætt að 

segja að ég varð mjög hrifin af því hve þægilegt umhverfið var. Þarna voru bækur í 

tengslum við verkefnið sem börnin og kennarar gátu skoðað, aðstaða með púðum til að 

hvíla sig, myndband var látið rúlla og mikill sköpunarkraftur var í loftinu. Á veggjum 

voru renningar þar sem börnin gátu teiknað upp hugmyndir sínar. Myndavél var til staðar 

til að taka myndir ef það var eitthvað sem nemendum eða kennurum fannst spennandi. 

Lagt var upp úr því að kennarar væru ekki til að kenna heldur eingöngu þátttakendur eins 

og börnin og að allir væru að gefa af sér til verkefnisins. Börnin voru hvött til að svara 

sjálf eigin spurningum með undirliggjandi hvata til rökhugsunar. Til að ýta ekki undir 

þörfina fyrir afrakstri eru börnin ekki látin vita strax af sýningunni sem verður í lok 

verkefnisins heldur látin hafa gaman af rannsóknunum og spennandi könnun listarinnar. 

Líkt og í Reggio Emilia er frekar litið á ferlið en afraksturinn sjálfan. Þau eru að læra af 

því að rannsaka og uppgötva ýmislegt merkilegt í ferlinu sjálfu. 

Í framhaldi mun ég sækja verkefnið út vikuna.  

 

„Í vissum skilningi ætti hver upplifun að vera þáttur í að undirbúa einstaklinginn undir 

enn frekari og krefjandi upplifanir síðar á ævinni. Það er inntak þess að vaxa.....-John 

Dewey“3  

 

Markmið sem skólinn leggur upp með: 

 

• Að efla grunnmenntun á sviði sjónlista og að miðla sem best þekkingu í 

verklegum og fræðilegum þáttum til nemenda.  

                                            
3
 Pie 2007:11, þýð. Huginn Þór Grétarsson 
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• Með kennslu barna, unglinga og framhaldsskólanemenda undirbýr skólinn 

nemendur sína fyrir störf jafnt á sviði myndlistar sem innan annarra greina 

sjónlista.  

• Tilgangurinn með því að bjóða upp á símenntun á þessu sviði er tvíþættur. Annars 

vegar að gefa fólki sem starfar að sjónlistum kost á að halda menntun sinni og 

þjálfun við og hinsvegar að gera þá nemendur sína sem hafa annars konar 

grunnmenntun og starfa á öðrum vettvangi hæfari listunnendur. 

 

4.3. Samstarf grunnskóla og Myndlistarskólans í Reykjavík 

Vorið 2004 var öllum 8 ára nemendum Fossvogsskóla boðið að taka þátt í 

tilraunaverkefninu „Listbúðir í myndlistarskóla“ sem var styrkt af Þróunarsjóði 

menntaráðs Reykjavíkurborgar og eru hluti af verkefninu „Verklag“ (knowhow.is) sem 

leitast við að vekja athygli á list- og verkgreinum í skólakerfinu og um leið vekja umræðu 

um námsleiðir fyrir alla þá hæfileikaríku einstaklinga sem ekki njóta sín innan 

hefðbundins bóknáms. Know/how er styrkt af Leonardo da Vinci áætlun 

Evrópusambandsins. Markmið eru sett fram með hliðsjón af Aðalnámskrá grunnskólans 

og í samræmi við stefnu Menntasviðs Reykjavíkurborgar um sveigjanlegt skólastarf og 

einstaklingsmiðað nám.  

Í listbúðunum voru alls 34 nemendur sem komu á hverjum degi í eina viku í 

Myndlistarskólann í Reykjavík þar sem kennslan fór fram. Nemendum var skipt í tvo 

hópa og fylgdu umsjónarkennarar nemendum sínum og tóku þátt í kennslunni ásamt 

kennara úr Myndlistarskólanum í Reykjavík. Ef það var áhugi hjá myndmenntakennara 

grunnskólanna fékk hann einnig að koma með. Unnið var með þemað „Heimur dýranna“ 

og var það valið með tilliti til Aðalnámskrá grunnskólanna og námskrá 8 ára barna í 

Fossvogsskóla.  
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 Nemendur að skrifa í dagbókina sína                                        Unnið að gerð dýranna 

 

Listabúðirnar tókust mjög vel og var strax stefnt að því að þróa þetta nánar og gera að 

föstum lið í starfi skólanna. Vorið 2006 var svo farið aftur af stað með listabúðirnar, að 

þessu sinni í samstarfi við þrjá grunnskóla í Reykjavík, þ.e. Fossvogsskóla, 

Breiðagerðisskóla og Landakotsskóla. Hver skóli var í heila viku á hverjum degi og alls 

tóku um 100 átta ára nemendur þátt í verkefninu. Að þessu sinni var þemað 

húsagerðarlist. 

Börnin fóru í vettvangsferðir á Skólavörðuholt, skoðuðu Hallgrímskirkju að utan 

sem innan, hönnuðu ýmis konar furðubyggingar í fjörunni og inni í skólanum, könnuðu 

rýmið sem felst í trönunum úti við Gróttu og hlýddu á fyrirlestra arkitektsins Guju 

Daggar Hauksdóttur. Börnin veltu fyrir sér grunnhugtökum við byggingu mannvirkja eins 

og massa- og grindabyggingu, skoðuðu byggingalistasögu og veltu fyrir sér hvernig þeim 

líkaði að standa inni í gotneskri, skrautlegri kirkju eða módernískri og einfaldri byggingu 

(Myndlistarskólinn í Reykjavík [sótt 15. janúar, 2007]). 

 

Markmið samstarfs myndlistarskóla og grunnskóla eru: 

• Að fleiri börn á grunnskólaaldri eigi þess kost að kynnast vinnubrögðum á 

verkstæðum myndlistarskóla. 

•  Að víkka sjóndeildarhring nemenda gegnum sjónræna skynjun og persónulega 

listræna tjáningu og auka hæfni þeirra til að takast á við verkefni á skapandi hátt. 

• Að þroska tilfinningu fyrir umhverfi sínu, náttúrulegu sem manngerðu, með það 

fyrir augum að efla næmi þeirra og virðingu fyrir því.  



 23

• Að styðja við og örva eins og kostur er, þá myndlistarkennslu sem fer fram innan 

hins hefðbundna grunnskóla og að byggja upp samstarf fagskóla við grunnskóla á 

sviði sjónmennta. Verkefnið er því undirbúningur fyrir víðtækt samstarf 

grunnskóla og fagskóla myndlistar um listasmiðjur.  

• Að kynna skólastjórnendum og almennum kennurum grunnskólans þá nálgun í 

kennslu og námi sem viðhöfð er innan myndlistarskólans og þá sýn sem liggur til 

grundvallar þeirri nálgun. 
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5. Samanburður á Billedskolen og Myndlistarskólans í Reykjavík  

Billedskolen i Tvillingehallen og Myndlistarskólinn í Reykjarvík hafa báðir verið að 

vinna í samstarfi við grunnskólana. Þetta er orðinn mjög stór þáttur í starfi Billedskolen 

og hefur hann verið í samstarfi við flesta grunnskóla á Kaupmannahafnarsvæðinu. Það er 

aftur á móti styttra síðan Myndlistarskólinn í Reykjavík hóf samstarf sitt við grunnskóla í 

Reykjavík en samvinnan gaf mjög góða raun og það er stefnt að því að gera þetta að 

föstum lið. Í kjölfarið hefur skólinn fengið skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri til að 

gera rannsókn á listabúðunum stendur og er hún unnin af Rósu Kristínu Júlíusdóttur 

lektor í myndmenntakennslu. Það er gert til að kanna með hvaða hætti verkefnið skiptir 

nemendur máli. Vonir standa til að skýrslan geti orðið innlegg í umræðuna um 

menntamál á Íslandi, um skapandi listir í skólastarfi og einstaklingsmiðað nám. Skýrslan 

verður jafnframt nýtt sem heimild um þróunarverkefnið og sem greinargerð um nýbreytni 

í skólastarfi, þar sem listir og verkleg nálgun eru í hávegum höfð. 

 Í Billedskolen er starfandi listamaður sem annast kennsluna ásamt 

aðstoðarmanneskju sem hjálpar við undirbúning þemavinnunar. Umsjónarkennari 

grunnskólanemenda fylgir sínum bekk og tekur þátt í náminu sem nemandi. Aftur á móti 

í Myndlistarskólanum í Reykjavík vinnur kennari frá þeim með umsjónarkennara frá 

grunnskólunum. 

 Að öðru leyti er það líkt hvernig þessir tveir skólar vinna í samvinnu sinni við 

grunnskólana. Það er unnið með þemaverkefni sem standa yfir í 2-5 daga. Fengnir eru 

sérfræðingar sem gestakennarar, til að mynda arkitekt ef það er verið að vinna með þema 

í tengslum við húsagerð. Það eru farnar vettvangsferðir í tengslum við það þema sem 

verið er að vinna með hverju sinni til að dýpka skilning nemenda á viðfangsefninu. Það er 

leitast við að nemendur fái að kynnast og prófa mismunandi efni og upplifa það 

vinnuumhverfi sem listaskólarnir hafa upp á að bjóða. 
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6. Lokaorð 

Mér finnst það vera skylda skóla að sjá börnum og unglingum fyrir tækifærum til að nýta 

meðfædda hæfileika sína til sköpunar og þroska. Því tel ég það vera mikilvægt að lögð sé 

áhersla á að hinn almenni skóli geti boðið upp á fjölbreytt listnám svo m.a. megi reyna að 

komast hjá þeirri mismunun sem óhjákvæmilega verður þegar nám sem þetta fer að miklu 

leyti fram utan skólans á kostnað foreldra í sérstökum myndlistarskólum. Samstarf 

grunnskóla við aðrar stofnanir eins og myndlistarskóla tel ég vera mikilvæga viðbót og 

lærdómsríkt fyrir alla sem að náminu koma, nemendur og kennara grunnskólanna og 

myndlistarskólanna. Bæði nemendur og kennarar fá að kynnast nýju umhverfi og nýjum 

aðferðum í kennslu.  

Með Listabúðum, sem Myndlistarskólinn í Reykjavík hefur verið að þróa, gefst 

tækifæri á víðtæku samstarfi milli myndlistarskóla og grunnskóla. Þá gefst börnum kostur 

á að ljúka sínu frístundanámi á daginn en eru ekki langt fram eftir kvöldi á námskeiðum. 

Mér finnst það vera góðs viti að grunnskólarnir séu í samstarfi við aðrar stofnanir og efli 

þannig starf sitt. 

Síðast en ekki síst finnst mér mjög gagnlegt fyrir mig að fá yfirsýn yfir 

myndlistarkennslu barna og unglinga með því að hafa kynnt mér þessa tvo skóla og þær 

hugmyndir sem á bak við þá liggja.  
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