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stuðning, yndislegu fjölskyldu minni, Báru Magnúsdóttur, vinum og samstarfsfólki. 

 
Irma M. Gunnarsdóttir 

Desember 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� �

 
 
 
Ágrip �
�
Meistaraverkefnið er tvíþætt. Um er að ræða frumsamið dansverk ásamt 

rannsóknarritgerð þessari. Ritgerðin veitir innsýn í tilurð verksins AMPERE og  

varpar ljósi á upplifun og samspil nemenda við verkið. Leitast var við að  

vekja áhuga, forvitni og skilning nemenda á danslist en jafnframt að kanna hvernig 

nemendur upplifðu dansverkið og tjáðu sig útfrá því á eigin forsendum.  

Aðferðafræði verkefnisins er í anda nýrrar menntastefnu sem nú liggur til grundvallar 

hjá menntamálaráðuneytinu. Í nýrri Aðalnámsskrá grunnskóla eru skapandi leiðir og 

þarfir nemandans í forgrunni. Verkefnið byggir á listrýni þar sem nemandinn beitir 

greinandi aðferðum til að vinna úr upplifun sinni. Um eigindlega rannsókn er að ræða 

þar sem dansverkið AMPERE, verkefni nemenda, sýn nemenda og kennara á 

vettvangi, viðtöl og ljósmyndir liggja til grundvallar rannsókninni. Rannsóknarferlið 

leiddi í ljós fjölþætt og margslungið túlkunarferli sem einkum er skoðað með hliðsjón 

af kenningum Roland Barthes um dauða höfundarins, kenningum um viðtökufræði, 

menntaheimspeki Deweys og fjölgreindakenningu Gardners.  

 

Verkefni nemenda bera vott um frjótt ímyndunarafl og fjölþætta túlkun en einnig 

gagnrýna og skapandi hugsun. Í verkefnum og viðhorfi er hægt að greina mörg 

mismunandi sjónarmið og sjónarhorn á dansverkið. Verkefnið opnaði umræðu meðal 

kennara og skólastjórnenda um danslist með tilliti til nýrra möguleika í skólastarfi.  

Verkefnið gefur hugmynd um hvernig hægt er að nýta dansverk sem aflvaka að 

skapandi, greinandi og einstaklingsmiðuðum kennsluháttum í skólastarfi.  
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Abstract 

�
The master's project is twofold. On the one hand, it consists of an original dance 

composition and on the other of this research thesis. The thesis gives an insight into 

the conception of the work AMPERE and sheds light onto the way the students 

experience and interact with the work. An emphasis was placed on arousing the 

student's  interest, curiosity, and understanding of the art of dance, as well as 

exploring how the students experienced the dance work and expressed themselves 

about it on their own prerequisites. The methodology of the project is in the spirit of 

the new education policy by which the Ministry of Culture and Education forms its 

basis. The Primary School Main Curriculum places the creative ways and needs of 

the students in the foreground. The project is based on art criticism where the students 

apply critical methods in order to process their experience. This is a qualitative 

research as its basis is formed by the dance work AMPERE, the  students' projects, the 

visions of the students and teachers on the scene, as well as interviews and 

photographs. The research process revealed a multifarious and complex interpretation 

process which is primarily observed in terms of the theories of Roland Barthes on the 

"Death of the Author" , theories on Reception Theory, Dewey's educational theory  

and Gardner's theory on multiple intelligences. 

 

The projects of the students indicate a creative sense of imagination and a 

multifarious interpretation, as well as a critical and creative way of thinking. In the 

projects and attitudes it is possible to detect a variety of standpoints and viewpoints 

on the dance work. The project gave rise to discussions among the teachers and 

school managers on the art of dance with regard to new possibilities in education.  

The project gives an idea of the possibilities of using dance works as a mainspring  

of creative, critical and individual teaching methods in education.  

�
�
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1. Inngangur 
�

Í þessari ritgerð er veitt innsýn í tilurð verksins AMPERE (Irma M. Gunnarsdóttir, 

2011) en einnig er leitast við að varpað ljósi á upplifun nemenda af listdanssýningu og 

samspili þeirra við verkið. AMPERE er staðsértækt dansverk (Site-Specific 

Performance, e.d.) sem sýnt var í gömlu Rafstöðinni við Elliðaárdal dagana 29. og 

30.apríl 2011. Haldnar voru fimm sýningar á verkinu, þar af voru þrjár skólasýningar 

sem sýndar voru fyrir nemendur í 6.- 8. bekk grunnskóla.  

     Samkvæmt listgreinahluta Aðalnámsskrár grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 

2007) eiga nemendur að fá innsýn í heim listdansins en listgreinin er samt sem áður 

sjaldséð í kennslustundum grunnskólans. Ég tel mjög mikilvægt að nemendur fái að 

kynnast öllum listgreinum á sinni skólagöngu og fjölbreytileika þeirra. Verkið 

AMPERE er samið með tilliti til listupplifunar og nýrra möguleika í skólastarfi.  

Gildi nýrrar menntastefnu (Ný menntastefna – útgáfa aðalnámsskrár, 2011, 16.05) 

voru höfð að leiðarljósi við mótun verkefnisins. Sköpun er leiðandi afl í öllu verkferli 

verkefnis. Listdanssýningin ásamt skólaverkefni sem hannað var með hliðsjón af 

verkinu hafa uppeldislegt gildi á sviði danslistar og listkennslu. Áhersla er lögð á 

upplifun nemenda, skynjun, hugsun, greiningu, félagslega færni og skapandi 

verkefnavinnu tengda sýningunni. Í gegnum listdanssýningu fengu nemendur að 

kynnast nútímadansinum ásamt samspili danslistar, tónlistar og rýmis. Í kjölfar 

sýninga áttu nemendur óformlegt spjall við dans- og tónlistarmenn verksins þar sem 

þeim gafst kostur á að tjá sig og spyrja spurninga. Fjölbreyttar spurningar og líflegar 

umræður kviknuðu meðal nemenda útfrá upplifun þar sem fjallað var um dansverkið, 

hugmyndir að baki verkinu, túlkun, tónlist og sköpun verksins.  
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2. Kennslufræðileg sýn og markmið 
 

Skólaverkefni sem hannað var með hliðsjón af verkinu AMPERE byggir á þremur 

námsaðferðum sem líkjast vinnubrögðum listamanna. Aðferðirnar eru  

Hugkortagerð (Buzan, 2007), greining (Dewey, 2000) og skapandi verkefni. 

Kennslufræðileg sýn verkefnisins felur í sér hugsmíðahyggju (Þuríður Jóhannsdóttir, 

e.d.). Markmið mitt með verkefnavinnu samhliða upplifun af danssýningu var að ýta 

undir einstaklingsbundinn skilning nemenda á dansverki en jafnframt að fá innsýn í 

hugsun og túlkun nemenda á verkinu.  

     Kenningar hugsmíðahyggjunnar eiga rætur sínar að rekja til John Deweys og  

Jean Piaget (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir, 

2005). John Dewey (1859 – 1952) setti á sínum tíma fram róttækar og 

byltingakenndar hugmyndir í kennslu- og menntunarfræðum. Hann vildi brjóta upp 

ríkjandi kennsluaðferðir þar sem tíðkaðist að nemendur sátu og steinþögðu í tímum. 

Hefðbundin verkefnavinna fólst þá einkum í því að nemendur áttu að læra námsefni 

utanbókar samkvæmt fyrirmælum frá kennara. Dewey taldi aga ekki vera vandamál 

nema þegar honum væri þröngvað upp á nemendur. Agi kæmi af sjálfum sér í gegnum 

áhugahvöt og virkni (Dewey, 2000).   

 

 

          Hugmynd Deweys um skóla var samfélag í smækkaðri mynd, eins og hann   

     kallaði það, og þarf varla að taka fram að samfélagið átti að grundvallast á   

     lýðræðislegum samskiptum. Nám í verki – að læra með því að framkvæma – urðu   

     einkunnar orð þessara kennsluhátta.                                                                                

                                                       (Dewey, 2000. Hugsun og menntun). 

 

                

           Að læra er að læra að hugsa. 

                                                 (Dewey, 2000. Hugsun og menntun, 5. kafli ) 
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       Að hugsa er að rannsaka, grennslast fyrir, kanna, 

       velta fyrir sér, kafa til botns í eða grafast fyrir um, 

       í þeim tilgangi að komast að einhverju nýju 

       eða til að sjá það sem þegar er vitað í öðru ljósi. 

       Í stuttu máli, það er að spyrja. 

                                                  (Dewey, 2000. Hugsun og menntun, 18. kafli) 

 

Hinn margrómaða frasa “learning by doing” má rekja til Deweys en hann vildi leggja 

áherslu á verklegar greinar í kennslu og félagslega færni. Hann áleit að breyttar 

áherslur í skólamálum myndu með tímanum breyta samfélaginu til batnaðar.  

Dewey taldi að reynsla nemandans væri uppspretta menntunar. Hann lagði áherslu á 

samstarf nemenda, skapandi leiðir og tilraunir í gegnum verklegt nám (Dewey, 2000). 

 

Kennsla sem byggir á kenningum hugsmíðahyggjunnar miðar að því að örva 

gagnrýna hugsun ásamt því að vekja upp forvitni og spurningar hjá nemandanum. 

Byggt er á sjálfstæðri rökhugsun þar sem innri áhugahvöt er höfð í fyrirrúmi.  

Kennari sem byggir kennslu sína á hugsmíðahyggju gegnir leiðbeinandi hlutverki í 

námsferlinu. Hann hvetur nemendur til að bregðast við viðfangsefni í gegnum 

spurningar, félagsleg samskipti og lausnaleit.  

 

Hugtakið félagsleg hugsmíðahyggja verður til uppúr 1970 í kjölfar rannsóknar þar 

sem rannsóknin leiddi í ljós hvernig félagsleg samskipti höfðu áhrif á vitsmunaþroska 

einstaklingsins. Síðan hafa margar rannsóknir verið gerðar sem skerpt hafa skilning 

manna á því hvernig nám á sér stað í gegnum félagsleg samskipti. Samfélagið og 

menningin sem einstaklingurinn hrærist í hefur áhrif á hvernig sá hinn sami skynjar 

og túlkar heiminn í kringum sig. Hugsmíðahyggja byggir á þeirri sýn að sköpun 

þekkingar geti ekki verið aðskilin frá fyrri þekkingu og reynslu. Sköpun nýrrar 

þekkingar er háð forþekkingu nemandans, skilningi hans og túlkun á viðfangsefni 

(Þuríður Jóhannsdóttur, e.d.). Ásamt því að styðjast við kenningar Deweys og 

hugsmíðahyggjunnar tók ég mið af fjölgreindakenningu Howard Gardners (Gardner, 

e.d.) við hönnun skólaverkefnis.  
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Í grein Anne Green Gilbert (2003) er fjallað um námsárangur útfrá 

fjölgreindarkenningu Gardners og hvernig hámarka má námsárangur nemenda með 

því að bjóða upp á fjölþætta námsnálgun. Þar kemur fram að rannsóknir á starfsemi 

heilans hafi sýnt fram á að hámarks námsárangur náist þegar nemendur eru örvaðir í 

gegnum samþætta skynjun t.d. í gegnum sjón, heyrn og snertingu. Talað er um að 

námsefni þurfi að vera aðgengilegt og höfða til nemenda. Það skiptir því höfuðmáli 

hvernig kennarinn skipuleggur kennslu sína og kennsluaðferðir ef árangur á að nást. 

Með því að nýta samþættar og fjölbreyttar kennsluaðferðir er heilastarfsemin örvuð á 

margan hátt í gegnum mismunandi greindarþætti. Samþættar og fjölbreyttar 

kennsluaðferðir er því vænlegri til árangurs en einhæfar (Gilbert, 2003). Leitast þarf 

við að leyfa nemendum að njóta hæfileika sinna í námi en jafnframt að styrkja 

veikleika nemenda. Styrkleikar, veikileikar og áhugasvið nemenda eru háð greind líkt 

og bent er á í fjölgreindakenningu Gardners (Gardner, e.d.). Námsfýsi, hæfileikar og 

áhugahvöt tengjast sterkum böndum. Líta má á áhugahvötina sem lykil að námi.     

Það getur verið krefjandi að finna námsnálgun á viðfangsefni sem höfðar til ólíkra 

áhugasviða nemenda.  

 

Samkvæmt hugmyndafræði Gardners eru greindarsvið mannsins átta talsins.  

Talið er að einstaklingar tileinki sér skilning útfrá mismunandi þáttum greindar.  

Málgreindir hafa hæfileika til að vinna með tungumál, þeir hafa sterkan orðaforða  

og eiga auðvelt með talað og ritað mál. Rök- og stærðfræðigreindir eru góðir í 

stærðfræði, forritun og vísindum. Rýmisgreindir eiga auðvelt með að vinna með form, 

lögun og liti. Hreyfigreindir hafa mikla hreyfi- og líkamsfærni sbr. íþróttafólk og 

dansarar. Tónlistargreindir hafa hæfileika til að vinna með og skapa tónlist. 

Samskiptagreindir hafa mikla félagsfærni. Sjálfsþekkingargreindir þekkja sjálfan sig 

vel, styrk sinn, veikleika, hugsanir og langanir. Umhverfisgreindir eru næmir fyrir 

náttúrunni, þeir hafa gjarnan áhuga á útivist, dýrum, jurtum og öllu því sem viðkemur 

umhverfinu (Gardner, e.d.).  

 

Markmið mitt með verkefnavinnu  samhliða upplifun af dansverki var að veita 

nemendum tækifæri á því að dýpka skilning á viðfangsefni útfrá persónulegri sýn og 

nálgun. Nemendur sem tóku þátt í verkefninu komu úr þremur grunnskólum. Þeir 

höfðu mismikla þekkingu á listdansi. Margir höfðu aldrei farið á listdanssýningu og 

vissu lítið sem ekkert um listdans.  
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Sumir höfðu einhverja þekkingu á dansi en innan um voru einnig nemendur sem 

höfðu stundað listdansnám og vissu vel hvað nútímadans var. Til að koma til móts  

við ólíkar þarfir og mismikla þekkingu nemenda var gefinn kostur á skapandi 

verkefnavinnu þar sem nemendum var veitt ákveðið frelsi. Markmiðið var að dýpka 

upplifun nemenda og auka skilning þeirra á dansverkinu útfrá þeirra eigin forsendum.  

 

Umræður og skapandi verkefnavinna sem fylgdu í kjölfar sýninga reyndu á  

samvinnu og félagslega færni. Nemendur unnu í litlum hópum og ræddu upplifun  

sína og hugmyndir. Þeir greindu upplifun sína og ígrunduðu í gegnum skapandi og 

lausnamiðað námsferli.  

 

3. Læsi í víðum skilningi 
 

3.1 Læsi 
Líta má á verkefnavinnu nemenda útfrá hugtakinu læsi í víðum skilningi þar sem 

opnað er fyrir nýja merkingu á verkinu AMPERE í gegnum mismunandi skilning  

og túlkun. Úr verkefnum nemenda má lesa nýja og fjölbreytta merkingu á dansverki. 

Með hliðsjón af grein Roland Barthes (1991) um dauða höfundarins þá er greinilegt 

að tungumál listdansins er marslungið þar sem verkið AMPERE tekur á sig nýjar og 

ólíkar myndir er það hverfur frá uppruna sínum, höfundinum. Barthes talar um að 

verk öðlist nýja merkingu í hvert sinn sem það kemst inn í hugarheim lesandans. 

Túlkun á verki er því einstaklingsbundin og háð lesanda sínum (Barthes, 1991). 

Samspil nemenda við verkið AMPERE er til marks um hve hægt er að túlka listina á 

marga og mismunandi vegu. Það er einnig til vitnis um ólíka einstaklinga, fjölþætta 

hugsun og mörg sjónarmið.  

 

Að lifa í fjölbreyttum heimi krefst víðsýni og skilnings á ólíkum aðstæðum.  

Í nýrri Aðalnámsskrá grunnskóla er fjallað um að allt nám skuli miðast við ákveðna 

grunnþætti náms. Námið skal stuðla að sjálfbærri þróun í samfélagslegum skilningi. 

Grundvöllur að sjálfbærni samfélagsins er virkni, sjálfstæði og víðsýni 

einstaklingsins.  
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     Til hvers grunnþættir?  

     Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn    
     og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og   
     vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að  
     hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það. 

(Menntamálaráðuneytið, 2011).  

 

Með því að bjóða nemendum upp á vettvangsnám þar sem kynntar eru ólíkar  

hliðar samfélagsins er ýtt undir ofangreinda grunnþætti. Nemendur eru hvattir til 

samfélagslega þátttöku auk þess sem lagður er grunnur að skilningi og læsi 

nemandans. Samfélagið á sér margar ólíkar hliðar. Listdanssýningin í Rafstöðinni við 

Elliðaárdal veitti nemendum innsýn í heim dans- og tónlistarmanna. Nemendum gafst 

tækifæri á að sjá og finna hvernig listin sem tjáningarform býður upp á fjölþætta 

möguleika til túlkunar. Að auki fengu nemendur að kynnast heimkynnum 

Rafstöðvarinnar við Elliðaárdal og því hvernig hægt er að nýta sögulegt samhengi 

staðarins sem hugmynd og uppsprettu að dansverki.  

 

3.2 Viðtökurannsóknir 
Samspil nemenda við verkið AMPERE er kannað útfrá kenningum viðtökufræðinnar. 

Viðtökufræði byggir á viðtökurannsóknum þar sem samspil lesanda og texta er 

kannað. Viðtökurannsóknir voru fyrst um sinn stundaðar af bókmenntafræðingum. 

Þær miðuðu að því að kanna breytingar á merkingu texta við túlkun lesandans á 

honum (Jakob Benediktsson, 1983).  

     Í dag eru viðtökurannsóknir stundaðar á margan hátt m.a. innan listheimsins og í 

menningarlegu samhengi. Listfræðingar og listamenn beina viðtökurannsóknum 

sínum að samspili áhorfenda/áheyrenda við listina. Rannsóknirnar miða að því að 

auka skilning á mismunandi túlkun áhorfenda/áheyrenda á listaverkum. Merking 

listaverks er háð áhorfandanum líkt og merking bókmenntatexta er háð lesanda sínum 

(Kinoshita, 2004).  

 

Í grein Roland Barthes (1991) um dauða höfundarins talar hann um að fæðing  

lesandans verði að kosta dauða höfundarins. Þar segir að túlkun lesandans á texta  

sé persónubundin. Viðtökurannsóknir eiga það sameiginlegt að skoða samspil 

lesanda/áhorfenda og texta/verks ásamt því að kanna hvernig ný merking verður til 

við þær aðstæður (Kinoshita, 2004).  
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Dansverk jafnt og önnur verk vekja upp ímyndunarafl og persónubundna túlkun 

viðtakandans. Upplifun af verki er í eðli sínu skapandi athöfn.  

     Samkvæmt kenningum Barthes eru höfundar fyrst og fremst upphafsmenn eða  

tákn um uppruna einhvers en ekki boðberar hins heilaga sannleiks (Barthes, 1991). 

Mikilvægi höfunda felst því einkum í sköpunarmætti þar sem höfundavirkni  

opnar fyrir túlkun, tjáningu, ímyndun og fjölþætta hugsun. Viðtakandinn túlkar 

“boðskapinn” og skapar sér um leið merkingu á viðfangsefni. Það má líta á 

þekkingarsköpun sem lifandi ferli, einskonar andsvar við hugmyndum um sannleika. 

Stöðugt er varpað nýju ljósi á viðfangsefni í gegnum nýja merkingu.  

     Listaverk eru þeim eiginleikum gædd að hægt er að túlka þau á ótal vegu. Ekkert 

eitt svar er réttara en annað þegar lesið er í merkingu verks. Sannleikurinn er þannig 

fjölþættur og margbreytilegur. Viðtökurannsóknir er tengjast list varpa ljósi á 

fjölþætta merkingu listarinnar en einnig á mikilvæga og víðtæka þekkingu útfrá 

mannlegu, menningarlegu og samfélagslegu sjónarmiði. 

 

4. Tjáning 

 

4.1 Tjáningarform listdansins 
Dans er tjáningarform sem byggir á túlkun án orða. Líta má á dansinn sem opið  

og alþjóðlegt tungumál þar sem hverjum manni er eðlislægt að tjá sig með 

líkamshreyfingum. Eiginleikar danslistar til tjáskipta eru miklir. Ef tjáningarform 

listdansins er skoðað útfrá hugtakinu danslæsi (Dils, 2007) má sjá hvernig dansinn 

opnar fyrir tjáningu, túlkun og persónubundinn skilning.  

     Námsnálgun þar sem opnað er fyrir læsi á danslist veitir nemandanum svigrúm  

til túlkunar. Túlkunin byggir á sýn nemandans og viðhorfum hans til viðfangsefnis.  

Með aðferðarfræði viðtökurannsókna er hægt að nálgast samspil áhorfandans við 

listdansinn og kanna möguleika listformsins til túlkunar og þekkingasköpunar 

(Kinoshita, 2004).  

     Ég sem höfundur verksins AMPERE ásamt tónlistarmönnum og dönsurum 

verksins eigum í tjáskiptum við nemendur í gegnum dansverkið. Okkar túlkun  

og tjáning í gegnum verkið er tengd hugsunum okkar, eiginleikum sköpunar, 

ímyndunarafli og hugmyndum um eðli rafmagns.  
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Verkefni sem nemendur unnu í kjölfar danssýninga eru margvísleg en þau 

endurspegla á mismunandi hátt skilning þeirra og túlkun á þeirri tjáningu sem felst í 

verkinu AMPERE. Túlkunin er í gegnum hugarheim nemenda þar sem finna má ólík 

sjónarmið og nálgun á verkið. Í gegnum upplifun og verkefnavinnu myndaðist 

greinilegt samspil á milli verksins og nemenda. Fjallað er um samspil nemenda við 

verkið í kaflanum um niðurstöður,  

kafla 7. 

 

4.2 Áhrif sköpunar og höfundavirkni 
Meistaraverkefnið byggir á frumsömdu og fjölþættu dansverki. Þar sem ég nálgast 

nemendur með listsköpun minni sem danshöfundur langar mig að fjalla lítillega um 

áhrif sköpunar og höfundavirkni.  

     Upplifun og allt sem við gerum er skapandi ferli. Sköpun er mótandi afl sem  

hefur áhrif á allt umhverfi, samhengi hlutanna og okkur sjálf. Áhrifamáttur sköpunar 

er forsenda nýsköpunar og þróunar. Fjölmargir listamenn hafa í gegnum tíðina haft 

mótandi áhrif á heiminn og alþjóðasamfélagið með sköpunarmætti sínum. Í grein 

Mbl.is (1996, 9.06) um mótandi áhrifafólk er skrifað um áhrifamikla listamenn og 

hönnuði og hvernig þeir hafa mótað nýja strauma og stefnur með sköpun sinni.  

Þar á meðal er fjallað um Björk Guðmundsdóttur tónlistarmann og hvernig sköpun 

hennar hefur haft mótandi áhrif á tónlist, smekk og lífstíl fólks um víða veröld.  

 

Ef litið er til íslenskra danslistamanna má segja að danslistamaðurinn Erna 

Ómarsdóttir ( Erna Ómarsdóttir, e.d.) hafi vakið mikla athygli í alþjóðlegu samfélagi 

fyrir danssköpun sína og haft með henni áhrif. Tilraunagleði og sköpun danshöfunda  

í gegnum tíðina hafa leitt af sér nýjar og framsæknar leiðir fyrir danslistina.  

     Þróun listdansins hefur vakið upp nýjar aðferðir í listdanskennslu sem haldast í 

hendur við framþróun og þarfir listgreinarinnar. Listdansnemar í dag fá margþætta 

þjálfun í gegnum klassíska ballettþjálfun, fjölbreytta nútímadanstækni, djassdans og 

djassdanstækni, fjölbreytta strauma og stefnur í dansstíl, spuna, danssmíði, 

listdanssögu o.fl. (Menntamálaráðuneytið, 2006).  
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Með breyttum áherslum og fjölþættu dansnámi hafa komið fram á sjónarsviðið 

sjálfstætt þenkjandi og framsæknir danslistamenn. Framþróun listdansins sýnir að 

hægt er að brjóta upp klassísk regluverk og aldagömul viðmið en þar skiptir máttur 

sköpunar og höfundavirkni höfuðmáli.  

     Gildi sköpunar er ómetanlegt með tilliti til þróunar og nýsköpunar á hvaða sviði 

sem er. Að tileinka sér skapandi og greinandi hugsunarvenjur höfunda er mikilvægt 

hverjum og einum með tilliti til þroska því öll erum við höfundar að eigin framtíð.  

Hugsunarvenjur sem leiða til sjálfstæðis fela í sér að viðkomandi geti greint umhverfi 

sitt og eigin þarfir. Þessar venjur tengjast hugtakinu læsi.  

 

Að læra að lesa í umhverfið og skilja samhengi hlutanna er stöðug þekkingarleit sem 

krefst ígrundunar og þess að einstaklingar geti tekið meðvitaða og upplýsta afstöðu 

útfrá eigin sjónarmiði. Í kaflanum um læsi í nýrri Aðalnámsskrá grunnskóla er talað 

um að kenna beri læsi í víðum skilningi þess orðs en þar segir: 

 
          Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa    
          heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt   
          við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á.  

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

 

Í ofangreindri tilvitnun eru tengsl læsis við sköpunarkraftinn áberandi. Túlkun okkar á 

veruleikanum hefur áhrif á það hvernig við tjáum okkur og bregðumst við aðstæðum 

hverju sinni. Hvernig við bregðumst við hefur síðan mótandi áhrif á það sem fengist 

er við hverju sinni.  

     Að rýna í tungumál listdansins veitir einstaklingum svigrúm til túlkunar og 

þekkingaleitar á eigin forsendum. Þekkingaleit hvers og eins leiðir af sér fjölbreytt 

svör þar sem ný merking verður til. Hægt er að tengja listdansinn læsi og skólastarfi á 

marga vegu og stuðla með því að frjórri og sjálfstæðri hugsun, hugsun sem stuðlar að 

aukinni sjálfsvitund og þekkingarsköpun nemandans. 
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5. Frá hugmynd að verki 

 

5.1 Listdanssýning fyrir unglinga, hvernig þá ? 
Verkið AMPERE er frá grunni hugsað útfrá áhorfandanum. Á fyrsta fundi sem ég  

átti við Kristinn Evertsson tónlistarmann um hugmynd að verki töluðum við um 

áhorfendahópinn sem í þessu tilfelli er á unglingsaldri. Ég var komin með óljósa 

hugmynd að verki þar sem útgangspunkturinn var Rafstöðin við Elliðaárdal.  

Mig langaði að þróa verk útfrá rými rafstöðvarinnar. Við ræddum um hugmyndir  

að hljóðheim, tónlist og dansgerð og hvernig verkið gæti kallast á við umhverfi sitt. 

Einhvern veginn fór hugur okkar að beinast að áhorfandanum, hvað unglingum 

finndist kúl og hvort hugmyndir okkar væru nógu áhugaverðar. Markaðsöflin hafa 

haft áhrif á hugsun unglinga sem og okkur hin (Shor, 2005).  

 

Umræður okkar þróuðust og við veltum fyrir okkur hvernig við gætum samið verk 

sem höfðað gæti til unglinga. Í samtali okkar kom fram að við þyrftum að huga að 

listrænum gildum ásamt því að ná athygli áhorfenda.  

     Við vorum sammála um að leggja metnað í verkið og passa að falla ekki í gildru 

klisju og eftirlíkinga. Í listsköpun, alveg frá fyrstu hugsun, setur maður sig í spor 

rannsakandans. Sífellt er leitað í viðmið. Spurningar vöknuðu um hlutverk okkar sem 

höfunda og listamanna. Er það hlutverk listamanna að þóknast áhorfendum ?  

Hvaða tilgangi þjóna listaverk í tengslum við listuppeldi og skóla ?  

 

Heimspekingurinn Walter Benjamin (1892-1940) skrifaði um listaverkið á tímum 

fjöldaframleiðslu sinnar þar sem varpað er ljósi á áhrif iðnbyltingarinnar á listina  

og listneytendur. Hann fjallar um fjöldaframleiðslu markaðarins á list sem söluvöru. 

Valdið felst í neyslusamfélaginu sem einhverskonar neytenda- og markaðsvætt 

fyrirbæri. Heimur fjöldaframleiðslu og afþreyingar hefur haft áhrif á listheiminn og 

öfugt. Talað er um að heimur lágmenningar (afþreyingar) og hámenningar (listheims) 

skarist. Að mati Benjamins er áhrifamáttur fjöldaframleiðslu á list af hinu góða þar 

sem eftirmyndir gefa frumverki nýtt gildi og losa það undan hefðinni (Benjamin, 

2000).  
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Með tilkomu fjöldaframleiðslu er listin orðin almennari, sú þróun verður að teljast 

jákvæð. Það er skemmtileg tilhugsun að velta fyrir sér sambandi listarinnar við heim 

fjöldaframleiðslu og markaðshyggju. Sambandið er flókið og í því felst ákveðin 

þversögn. Ekki eru allir þeirrar skoðunar að samband listar við fjöldaframleiðslu og 

afþreyingarmenningu sé æskilegt eða góður farvegur fyrir þróun listarinnar en ekki 

verður litið framhjá þeirri staðreynd að börn og unglingar hrærast í heimi 

fjöldaframleiðslu og markaðstengdra afþreyingamiðla.  

     Richard Keller Simon (1999) skoðar samband lágmenningar og hámenningar í  

bók sinni Trash Culture: Popular Culture and the Great Tradition. Þar kemst hann að 

þeirri niðurstöðu að afþreyingarmenning tryggi viðhald hámenningar með því að 

viðhalda klassískum bókmenntaverkum í kvikmyndagerð og gerð sjónvarpsefnis.   

Hann lítur svo á að með því að endurskapa verk í gegnum afþreyingarmiðla megi  

færa klassísku bókmenntaverkin nær samtímanum (Simon, 1999).  

     Texti bókmenntaverka breytist úr ritmáli yfir í myndmál með hjálp 

kvikmyndatökuvéla en við það verður textinn að sjónrænum miðli. Hinn nýji texti  

er aðlagaður og breyttur með tæknibrellum kvikmyndavéla en þannig er merkingu 

textans hagrætt þ.e. textanum er breytt. Við getum talað um læsi í þessum skilningi 

þar sem ný merking og túlkun á texta verður til. Textinn er formgerður í myndefni. 

Vissulega er hægt að kynna okkur heim klassískra bókmenntaverka í gegnum hina 

ýmsu miðla en upplifun af endurgerðum verkum er aldrei sú sama og af frumgerð 

þeirra. Talað er um tákn veruleikans í þessu samhengi og hvernig hann kemur  

í staðinn fyrir veruleikann sjálfan. Með tæknibrellum kvikmyndavéla  

er sneytt framhjá hverfulleika veruleikans. Þannig skapast brengluð mynd af 

raunveruleikanum, einhverskonar ofurraunveruleiki (Baudrillard, 2000).  

 

Í gegnum fyrirmyndir sem birtast okkur úr heimi kvikmynda, sjónvarps og nýmiðla 

eru margvísleg skilaboð og tákn sem hafa áhrif á sjálfsmyndina og það hvernig við 

upplifum okkur sjálf. Markaðsöflin eiga greiðan aðgang að hugarheimi barna og 

unglinga í gegnum þessa miðla þar sem kynntur er tilbúinn veruleiki og söluvænlegar 

ímyndir.  
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Hagfræðingurinn Juliet B. Shor hefur gert viðamiklar rannsóknir á markaðnum og 

áhrifum hans á börn og unglinga. Rannsóknir hennar sýna að greinilegt samband er á 

milli þess hve börn eru upptekin af neyslumenningu og andlegs heilbrigðis þeirra. 

Niðurstaða rannsókna hennar sína að eftir því sem efnishyggja barna og unglinga er 

meiri, því minna er sjálfsálit þeirra.  

 
     Auglýsingar grafa undan sjálfsálitinu og minna börn á hvað þau eiga ekki en vanda- 
     málið er líka að einhverju leyti fólgið í því að skilin milli grunnþarfa og afþreyingar 
     eru óljós. 
                       (Shor, 2005). 
 

 Af ofangreindri tilvitnun má draga þá ályktun að börn og unglingar séu á villigötum 

varðandi grunnþarfir sínar. Skilaboðin sem felast í neyslu- og afþreyingarmenningu 

hafa neikvæð áhrif á líðan og þroska barna og unglinga. Afturhvarf til fortíðar að 

einhverju leyti væri hollt fyrir menningarheim barna og unglina þar sem rannsóknir 

sýna að máttur í formi fjöldans grefur undan sjálfsvitund þeirra (Shor, 2005).  

Markaðshyggjan hefur á kerfisbundinn hátt kæft gagnrýnisraddir og persónulegar 

skoðanir ungmenna. Innri ró og sjálfþekking verður ekki til í gegnum áhrifamátt 

auglýsinga og ofurraunveru kvikmyndavéla.  

 

Að efla sjálfsvitund og gagnrýna hugsun í uppeldis- og skólastarfi er nauðsynlegt 

mótvægi og andsvar við áhrifum afþreyingarheims og neyslumenningar. Í 

listgreinahluta Aðalnámsskrár grunnskóla er fjallað um hvernig listir efla sjálfsmynd 

og sjálfsskilning (Menntamálaráðuneytið, 2007). Listupplifun sem einkennist af stað 

og stund krefst nálægðar, meðvitundar og gagnrýni áhorfandans. Skynjun áhorfandans 

er þannig háð tíma og rúmi. Það er hollt fyrir einstaklinginn að staldra við í núinu og 

upplifa án tengina við fjölmiðla.  

 

Í leit minni að tilgangi verks fyrir unglinga og hlutverki mínu sem höfundar fór ég í 

gegnum mikið hugsanaferli. Segja má að viðmið mín hafi verið í stöðugri þróun  

meðan á ferlinu stóð. Ég vildi forðast klisjur og fyrirhyggju markaðs- og 

afþreyingarmiðla. Ég ákvað að leita leiða í listsköpun minni með það að markmiði  

að ná til nemenda á einstaklingsmiðaðan og persónubundinn hátt.  

     Í umræðum mínum og hugmyndavinnu með listamönnum við gerð verksins 

leituðumst við eftir því að fylgja innsæi okkar og sannfæringu. Ég ákvað að best  

væri að leyfa nemendum að gera slíkt hið sama í upplifun sinni af verkinu.  
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Vonandi tækist okkur sem listamönnum að forðast klisjur og skapa áhugaverða 

upplifun fyrir nemendur. Hugsanlega gæti verkefnið skapað frjóa umræðu og ýtt undir 

sjálfsvitund, þekkingu og sjálfstæðar skoðanir nemenda. 

 

5.2 Kveikjan að verkinu AMPERE 
Að semja dansverk, fikta við formið, gera tilraunir, finna hvernig hugsun og 

hugmyndir tengjast líkamanum og umbreytast í form finnst mér mögnuð upplifun.  

Að finna fyrir eigin sköpunarmætti í gegnum danslistina kemur mér  sífellt á óvart. 

Það virðist vera hægt að raða sporum og líkamshreyfingum í endalaust nýtt samhengi 

útfrá “nýjum hugmyndum”.  Hugmyndir, hvaðan koma þær og hvernig verða þær til ? 

Þegar ég hugsa um danslistina og alla þá sem fengist hafa við danssköpun í gegnum 

tíðina þá fyllist ég nokkrum efa um að mín danssköpun byggi á nýjum hugmyndum, 

en hver veit ? Ég hef fullvissu fyrir því að enginn danshöfundur hefur áður samið 

dansverk útfrá rýminu í Rafstöðinni við Elliðaárdal. Nýr staður, nýtt samhengi fyrir 

danssköpun, einmitt það sem ég leitaði að. Þegar ég steig fæti mínum inn í Rafstöðina 

við Elliðaárdal fann ég hvernig húsnæðið og eðli rafmagnsins vöktu áhuga minn og 

forvitni. Mig langaði að ögra sjálfri mér og spreyta mig í þessu rými. Ég varð heilluð 

af staðnum, öllum orkumælunum og vélunum sem fyrirfinnast í rafstöðinni. Ég varð 

forvitin um virkni vélanna og fór að lesa mér til um eðli rafmagns ( Þorsteinn 

Vilhjálmsson, 2004, 19.08. Margrét Björk Sigurðardóttir, 2006, 24.01).    

     Ég spurði sjálfan mig margra spurninga, gaf ímyndunaraflinu lausan tauminn og 

reyndi að setja sjálfan mig í spor rafmagnsins. Eftirfarandi eru dæmi um hugsanir sem 

kviknuðu hjá mér í upphafi sköpunarferils að verkinu AMPERE. 

 

            +  og  - , andstæður…. 

 

         Ef ég væri rafmagn,hvernig myndi ég hreyfast ? 
                                Hvernig myndi ég líta út ?Hvernig myndi mér líða ? 
                                      Hver væri máttur minn og helstu einkenni ?  

Hvað myndi mig langa til að gera ?                                     
Hvað gæti ég hugsanlega gert ? 

 
 

? 
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5.3 Dansinn í nýju samhengi 

 

Mynd 1. Rafstöðin við Elliðaárdal 

 

Dansverk sem samin eru í óhefðbundnu rými (sbr. mynd 1) eru nefnd staðsértæk 

dansverk ( Site – Specific Performance, e.d.). Í staðsértækum verkum er unnið útfrá 

sögu og eiginleikum rýmis. Ég hef heillast mikið af þeim möguleikum sem hljótast af 

því að færa danslistina út úr stofnannaleikhúsinu á óhefðbundnari leiksvið. Hægt er að 

nálgast listina útfrá mismunandi aðstæðum. Hugmyndir að baki danshreyfinga fá nýja 

vídd þegar unnið er útfrá óhefðbundu rými. Það sem heillaði mig hvað mest við rýmið 

þegar ég fyrst gekk inn Rafstöðina við Elliðaárdal voru vélarnar og formgerð þeirra. 

Hringurinn, hið eilífa form og bogadregnar línur eru einkennandi fyrir vélarbúnað 

rafstöðvarinnar. Formið er einnig undirstrikað í bogadregnum gluggum sem prýða 

húsið. Gólfið er í andstæðu formi. Eins og sést á mynd 1. Þá eru beinar línur, skálínur 

og ferhyrningar áberandi í gólffleti. Gólfflötur rafstöðvarinnar er óvenjulegur með 

tilliti til dansgólfs. Flöturinn skiptist í hólf og gólfið er flísalagt steingólf.  
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Aðstæður virkuðu ögrandi á mig. Það er krefjandi og spennandi að glíma við hið 

óþekkta, þurfa að leita útfyrir þægindasvið sitt og kanna óþekkt viðmið í danssköpun. 

Ég sá strax fyrir mér mikla fimleika í tengslum við rýmið. Mig langaði að klifra og 

príla á vélunum en rýmið virkaði á mig sem leikvöllur. Ég sá fyrir mér dansara og 

danshreyfingar ofan á vélum og að dansarar gætu jafnframt stokkið eða þrætt sig í 

líkamlegum hreyfingum á milli véla og á milli gólfhólfa eftir ýmsum undir og yfir 

leiðum.  

 

Ég skynjaði ákveðið orkuflæði sem var til staðar  

í rýminu. Tæknivæðing gamla tímans blasti, sjá 

mynd 2. Tölvuvæðingin og innrás hennar var víðs 

fjarri. Gömul handtrekkt og virðuleg veggklukka 

ásamt gömlum myndum prýddu veggi staðarins. 

Heyra mátti rólegan vatnsnið úr Elliðaánum gutla 

í vélunum og einnig stafaði nokkur hávaði af 

hitablásurum sem voru í gangi. Ég hlustaði á 

hljóðheim staðarins og ræddi við Inga Þór 

Hafsteinsson stöðvarstjóra rafstöðvarinnar um 

virkni vélanna og tilgang vatnsins úr Elliðaánum. 

Ég skynjaði sögulegt samhengi staðarins og það 

hvernig vatnið úr Elliðaánum er nýtt sem 

drifkrafur vélanna.                      
                                                                                    Mynd 2. Gamaldags vélarbúnaður   
                                                                                                                    rafstöðvarinnar.                      
                                                                                                                      
 

Náttúran, rafmagnið, maðurinn, tæknivæðing, vélar og sköpunarkraftur tengjast 

órjúfanlegum böndum í samhengi staðarins. Dulúðleg hreyfiorka rafmagns og 

orkuflæði varð mér að yrkisefni. Ég fékk til liðs við mig myndarlegan hóp dans- og 

tónlistarmanna sem öll tóku virkan þátt í sköpunarferli verksins en hópinn skipa 

tónlistarmennirnir Kristinn Evertsson og Örn Eldjárn ásamt dönsurunum Arndísi 

Benediktsdóttur, Örnu Sif Gunnarsdóttur, Gerði Guðjónsdóttur og Unu Björg 

Bjarnadóttur. Hópurinn samanstóð af upprennandi og hæfileikaríku listafólki sem öll 

höfðu mikil áhrif á heildarútkomu verksins.  
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Tónlist verksins er samin útfrá rafmagnshljóðfærum og hljóðheimi rafmagns.  

Að baki verkinu er stíft æfinga- og sköpunarferli þar sem skipst var á hugmyndum, 

unnið í spuna og framkvæmdar margvíslegar dans- og tónlistartilraunir sem miðuðu 

að útkomu verksins.  

 

5.4 Samspil dans, tónlistar og rýmis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Mynd 4. Samspil rýmis og danshreyfinga 

 

Vélarbúnaður rafstöðvarinnar einkennist af hringlaga formi eins og sést á mynd 4.  

Jafnframt má greina bogadregnar línur, skálínur, kassa, horn og vinkla ef formgerð 

rýmis er skoðuð. Ef hreyfing dansarans á mynd 4. er skoðuð með tilliti til mismunandi 

forma í rýminu má sjá hvernig danshreyfingin kallast á við rýmið.  

     Form danshreyfingar einkennist af bogadreginni skálínu. Vinstra hné myndar 

vinkilhorn. Hægri handleggur teygir sig niður í beina skálínu. Vinstri hendi og fingur 

teygja sig upp á ská og mynda sveig yfir höfði dansarans. Líkamsbolurinn sveigir sig 

yfir til hægri í bogadreginni línu og sjá má hvernig hár dansarans sveiflast með 

hreyfingunni. Dansgerð verksins er samin útfrá rýminu þar sem leitast er við að láta 

form danshreyfinga kallast á við rýmið. 
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Hlutverk vélarbúnaðar (sbr. mynd 4) er að framleiða raforku með því að hleypa vatni 

úr Elliðaánum inn í vélarnar. Vatnið er látið flæða í hringi af miklum krafti um 

búnaðinn. Ferlið felur í sér mikla hreyfiorku og fjölþætt hreyfimynstur. Leitast er  

við að túlka hreyfiorku rafmagns í dansgerðinni. 

     Í upphafi verkferlis fylgdist ég ásamt Kristni Evertssyni tónlistarmanni með  

því þegar Ingi Þór Hafsteinsson stöðvarstjóri gangsetti vélar rafstöðvarinnar.  

Við hlustuðum á lætin í vélunum þegar þær voru að vinna. Kristinn var með 

upptökubúnað meðferðis og tók vélarhljóðin upp. Vélarhljóðin voru notuð sem 

innblástur að tónlist verksins. Þegar við hlustuðum á vélarhljóðin í rafstöðinni mátti 

skynja víbring hljóðs með líkamanum t.d. þegar hönd var lögð á vélarbúnað.  

Þegar hönd er lögð á hátalarabox, þegar tónlist er spiluð, er hægt að skynja hreyfingu 

hljóðs á svipaðan hátt. Það er samband á milli tíðni hljóðs og formgerð hreyfinga. 

Neðangreind tilvitnun er tekin af vísindavefnum þar sem fjallað er um  

virkni hátalara : 
 

     [...] Rafræna merkið sem hátalarar vinna með er rafstraumur sem skiptir í sífellu um   

     stefnu. Þegar breyting er á straumi í vír sem liggur í lykkju þá myndast segulsvið og þetta    

    nýta flestar tegundir hátalara sér. Rafmerkið er látið ferðast í marga hringi og mynda    

    þannig öflugt en síbreytilegt segulsvið. Hjá vírlykkjunum er geymdur sísegull. Þegar hann  

    verður fyrir segulsviðinu sem rafmerkið framkallar verkar hann með krafti á vírlykkjuna,   

    sem sveiflast til og veldur titringi í loftinu umhverfis sig [...].  

(Emil Harðarson, 2010, 27.07). 

 

Það er margt í umhverfinu sem gefur okkur hugmyndir um hvernig hreyfimynstur 

rafmagns er. Ég las mér til um virkni rafmagns og skoðaði virknina útfrá danslæsi. 

Hugmyndafræðin sem liggur að baki hugtakinu danslæsi er að rannsaka og uppgötva 

viðfangsefni útfrá líkamlegum skilningi (Dils, 2007).  

     Danshreyfingar sem urðu til við líkamlega rannsóknariðju mína eru æði margar og 

fjölbreyttar eins og verkið AMPERE er til vitnis um. Formgerð danshreyfinga í 

verkinu má rekja til þeirrar vitneskju sem ég tileinkaði mér í gegnum danslæsi. Flæði 

vatns, umbreyting orku, spennumyndun útfrá andstæðum pólum, tilfinning tengd því 

að skynja víbring hljóðs, sjónræn upplifun mín af náttúrulegum rafstraum sbr. þrumur 

og eldingar o.fl. Allar þessar upplýsingar og fleiri til liggja til grundvallar á túlkun 

minn á “rafmögnuðum danshreyfingum”.  
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Rafmagnshljóð eru mjög fjölbreytt eins og fram kemur í tónlist verksins AMPERE.  

Ef ég tengi hugmyndir mínar um hreyfimynstur rafmagns við tónlist verksins 

AMPERE þá markast samspil danshreyfinga og tónlistar að miklu leiti útfrá tíðni og 

tíma (rythma) og fjölbreytileika rafmagnshljóða sem finnast í tónlistinni. Stundum 

markar tónlistin höktandi hljóð líkt og hikst en hökktið brýst þá fram í  snörpum 

höktandi danshreyfingum.  

     Hljóð sem mynda bergmál (ekkó) kalla á líkamlegar bylgjuhreyfingar. Blæbrigði 

danshreyfinga og túlkunar myndast útfrá tónlistinni þar sem tilfinning fyrir hljóðheimi 

tónlistar er dregin fram í gegnum líkamlega athöfn.  

 

Á æfingum með tónlistarmönnum og dönsurum var samspil danshreyfinga og 

rafmagnshljóða rannsakað í gegnum spunaferli. Sumir dans- og tónlistarkaflar 

verksins urðu beinlínis til við það að fikta með samspil líkamshreyfinga og tónlistar. 

Ég samdi og skissaði danshreyfingar útfrá rýminu í samstarfi við dansarana. 

Dansararnir fengu svigrúm til að aðlaga hreyfingar og gera þær að sínum. Þó nokkurn 

tíma tók að finna út hreyfimynstur eða ferðalag ofan á og á milli vélarbúnaðar og 

gólfhólfa rýmisins ( AMPERE, 2011, 28.04). Mig langaði að túlka hreyfiorku 

rafmagns með kraftmiklu ferðalagi um rými rafstöðvarinnar. Eftir miklar æfingar í 

rafstöðinni tókst í samstarfi við dansara verksins að finna leið um rýmið til að túlka 

hreyfiorku rafmagns í formi ferðalags. Tilfinningar, tjáning, rythmi, útlit og form var 

aðlagað og betrumbætt eftir þörfum þar til heildarmyndin raðaðist upp líkt og 

púsluspil. Hugrenningar, hugmyndir og tengslamyndun verkþátta skýrðust smátt og 

smátt og umbreyttust í ákveðið form. Kóreografía verksins varð að lokum fullmótuð.  

 

5.5 Búninga- og útlitshönnun 
Eftir því sem hugmynd verksins skýrðist og karaktereinkenni dans og tónlistar urðu 

áþreyfanlegri kom útlit á dönsurum og búningum meira af sjálfum sér. Mér datt í hug 

að nota koparvír til að móta hárgreiðslu dansaranna. Með því að nota vírinn tókst mér 

að stífa hárið upp ofan á höfðinu og draga það frá andliti. Hárgreiðslan var að öðru 

leiti óformuð þar sem hárið lá slegið og frjálst. Í mínum huga þá er rafmagn 

kraftmikið, hættulegt og spennandi afl. Ef ég persónugeri þær hugmyndir mínar þá sé 

ég fyrir mér einhverskonar uppreisnarseggi. Uppreisnarseggir elska spennu og átök.  
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Hugmyndin um villta uppreisnarseggi þróaðist einhvern veginn útfrá þeirri togstreitu 

og spennu sem fylgir andstæðum pólum. Ég hugsaði mikið um andstæð öfl í öllu 

sköpunarferlinu. Innri átök jafnt sem ytri átök fela í sér ímynd sem ég reyndi að draga 

fram í útliti. Ég fékk aðgang að búningageymslu hjá Danslistarskóla JSB en þar fann 

ég koparlitaða boli úr málmkenndu efni ásamt svörtum flíkum sem ég fékk leyfi til að 

aðlaga og breyta eftir þörfum til að ná fram áhrifum og ímynd.  

Mig langaði að draga fram dulúðlegar og 

óáþreifanlegar hugmyndir mínar um rafmagn á 

einhvern hátt og ákvað því að mála andlit  

dansarana með fantasíu yfirbragði sbr. mynd 5.  

Andlit dansaranna voru máluð að hluta til með 

koparlit og svörtu bylgjumynstri sem minna á 

hljóðbylgjur. Lófar dansaranna voru málaðir með 

sama mynstri þar sem ég ímyndaði mér að  

annar lófinn væri – hlaðinn og hinn + hlaðinn.  

Þar sem húsakynni rafstöðvarinnar eru björt og  

veggir ljósir fannst mér koma vel út að hafa  

dansarana í dökkum búningum.                                                               
                                                                                          Mynd 5. Andlit dansara var málað   
                                                                                                                           með fantasíu yfirbragði. 
 

6.6 Hvað þýðir orðið AMPERE ? 
Í rafstöðinni þegar ég rýndi í mælana á 

veggnum (sbr. mynd 6) og kynnti mér 

virkni þeirra kom ég auga á orðið ampere. 

Amper er heiti á mælieiningu fyrir 

rafstraum, táknuð A. Eitt amper er = 1 A. 

Einingin fyrir straum er nefnd eftir franska 

stærð- og eðlisfræðingnum André Marie 

Ampére (1775-1836) en nafnið á    

 Mynd 6. Rafstraumsmælir.                                dansverkinu á rætur sínar að rekja til hans   

                                                                    (Jón Tómas Guðmundsson, 2010, 28.07).               
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Rafstraumsmælirinn sem sýndur er á mynd 6. mælir rafstraumsbreytingar á skalanum 

0-100 ampere. Styrkur rafstraums er mælanleg hreyfing. Það má vel hugsa sér 

dansverkið AMPERE sem mælanlegt orkuferli þar sem uppbygging verks byggir á 

ákveðnum stíganda. Verkið hefst á líflausum og litlum líkamshreyfingum en smátt og 

smátt stigmagnast tónlist verksins og líkamshreyfingar verða stærri og öflugri. 

Hljóðstyrkur og líkamshreyfingar takast á en með samspili dans og tónlistar verður til 

ákveðið orkuferli sem einkennir uppbyggingu verksins.  

 

6. Undirbúningur og skipulag 
 

6.1 Vinnuferlið 
Samhliða því að semja og móta dansverkið fór fram marvísleg undirbúningsvinna sem 

fólst í hefðbundnu verkstjórnarferli. Ég fór í mikla hugmyndavinnu og stefnumótun 

og útbjó verk- og tímaáætlun. Jafnframt þurfti að huga að öllum kostnaði og gera 

kostnaðaráætlun. Útbúið var kynningarefni og skólaverkefni með hliðsjón af 

dansverkinu. Ég átti í samskiptum við stjórnendur og starfsmenn Orkuveitunnar um 

miðjan janúar 2011 en síðar á ferlinu átti ég í samskiptum við skólastjórnendur og 

kennara sem komu að verkefninu. Vinnuferlið hófst 10.01 2011 á hugmyndavinnu og 

lauk 20.05 2011 með verkefnaskilum nemenda og viðtölum. Að meðaltali var unnið 

þrjá virka daga í viku á verktímabilinu. 

 

 

Mynd 7. Tímalína 

1 Hugmyndavinna/drög          
2 Kynningartexti og markmiðasetning        
3 Undirbúningur/stefnumótun          
4 Samskipti við OR/samstarfsbeiðni         
5 Gerð verk- og tímaáætlunar        
6 Gerð kostnaðaráætlunar/styrkbeiðni        
7 Samstarfsskólar fengnir til samstarfs         
8 Æfinga- og sköpunarferli verks          
9 Samskipti við skóla          

10 Sýningar í Rafstöðinni við Elliðaárdal        
11 Frágangur og þrif        
12 Verkefnavinna nemenda, skil og viðtöl       

    Janúar Febrúar Mars Apríl Maí 
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Ferlið hófst á fundum sem ég átti með Kristni Evertssyni tónlistarmanni um hugmynd 

að verki ásamt tölvupóstssamskiptum við stjórnendur OR og heimsókn í Rafstöðina 

við Elliðaárdal. Ég lagði fram samstarfsbeiðni til stjórnenda Orkuveitu Reykjavíkur 

og  kynnti hugmyndir mínar að baki meistaraverkefninu í janúar.  

     Ég útbjó samstarfssamning útfrá óskum og kröfum sem stjórnendur OR lögðu til. 

Samstarfsbeiðni mín við OR var samþykkt í byrjun febrúar með hliðsjón af 

samstarfssamningi. Eftir það hófst hið eiginlega æfinga- og sköpunarferli verks.  

Ég fékk til liðs við mig alls sex listamenn, tvo tónlistarmenn og fjóra dansara. 

Listamennirnir voru spenntir fyrir verkefninu og ákveðið var að hefjast handa.  

Unnið var að verkinu eftir ákveðinni verk- og tímaáætlun. Æfingar með dans- og 

tónlistarmönnum hófust 21. febrúar og stóðu til 28. apríl. Ferlinu lauk með 

sýningarhaldi í Rafstöðinni í Elliðaárdal dagana 29. og 30. apríl.  

     Haldnar voru samtals fimm sýningar á verkinu, þrjár skólasýningar og tvær 

sýningar sem opnar voru almenningi. Önnur þeirra var hluti af málstofu meistaranema 

við Listaháskóla Íslands. Teknar voru ljósmyndir vegna gerð kynningarefnis og 

heimildaöflunar um sýninguna. Útbúinn var kynningarbæklingur sem dreift var á 

málstofu meistaranema, á sýningum og til þeirra skóla sem tóku þátt í verkefninu.  

 

6.2 Val á samstarfsskólum 
Ég ákvað að hafa samband við nærliggjandi grunnskóla að rafstöðinni og bjóða þeim 

upp á listdanssýninguna sem hluta af skólastarfi. Val mitt á samstarfsskólum var 

einkum háð praktískum ástæðum en skólar voru valdir útfrá göngufæri við rafstöðina. 

Mér fannst upplagt að tengja saman gönguferð og listdanssýningu. Skólastjórnendur 

og kennarar skólanna sem ég hafði samband við tóku boði mínu vel og úr varð að 150 

nemendur í 6. - 8. bekk Árbæjarskóla, Ártúnsskóla og Breiðholtsskóla komu 

fótgangandi í rafstöðina og upplifðu sýninguna.  

 

Ég skipti nemendahópnum niður á þrjár sýningar sem haldnar voru á Alþjóðlega 

dansdeginum, þann 29. apríl 2011. Um 50 nemendur voru á hverri sýningu en 2-3 

umsjónakennarar fylgdu hverjum hópi fyrir sig.  
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6.3 Samskipti við skólastjórnendur og kennara 
Samskipti við skóla hófust á tölvupóstssamskiptum og símtölum þar sem ég kynnti 

verkefnið og óskaði eftir þátttöku skóla í verkefninu. Sendur var kynningartexti og 

samstarfsbeiðni með tölvupósti og málinu fylgt eftir með símtölum. Mér gekk vel að 

fá skóla til samstarfs. Úr varð að Árbæjarskóli, Ártúnsskóli og Breiðholtsskóli ákváðu 

að bjóða nemendum að taka þátt í verkefninu. Ég raðaði skólum niður á sýningar og 

tilkynnt skólastjórnendum að listdanssýningunni fylgdi verkefnavinna sem hefði það 

að markmiði að dýpka upplifun nemenda af sýningunni.  

    Ég kynnti skólaverkefnið fyrir skólastjórnendum og umsjónarkennurum tæpum 

þremur vikum áður en haldið var í vettvangsferðina.  Á fundum sem ég átti með 

kennurum í kjölfarið kynnti ég sýninguna og útskýrði verkefnavinnuna sem fólst í 

skólaverkefninu. Kennarar sem ég ræddi við voru hlynntir vettvangsferð á  

sýninguna en misjafnlega móttækilegir fyrir verkefnavinnu með nemendum í kjölfar 

sýninga. Það kom í ljós að kennurum við Ártúnsskóla fannst skólaverkefnið vera 

umfangsmikið. Þeim leyst vel á hugkortagerðina en voru ekki tilbúnir að fara útí 

skapandi verkefnavinnu með nemendum þar að auki.  

     Kennarar Breiðholtsskóla voru mjög jákvæðir og móttækilegir fyrir verkefninu.  

Á fundi með þeim kom fram að skólaverkefnið þótti ekki síður spennandi en 

listdanssýningin sjálf. Kennararnir létu þó í ljós nokkrar áhyggjur af framkvæmdahlið 

verkefnsins. Þeir voru ekki vissir um hversu móttækilegir nemendur yrðu fyrir 

listdanssýningunni eða verkefnavinnunni. Þeir ákváðu því að bjóða 8. bekk skólans 

upp á sýninguna og skólaverkefnið sem frjálst val. Nemendur máttu velja hvort þeir 

færu í vettvangsferð á listdanssýningu eða tæku þátt í öðru sem í boði var á 

“Óhefðbundnum dögum” í skólanum. Ástæða þess að bjóða vettvangsferðina sem val 

var einkum að höfða til áhugasviðs nemenda.  

 

Skólastjóri Árbæjarskóla ákvað sjálfur að kynna verkefnið á fundi með sínum 

kennurum. Ég bauðst til að koma og ræða við kennara um framkvæmd verkefnis  

en þar sem erfitt reyndist að finna hentugan fundartíma með mér og kennurum 

Árbæjarskóla ákvað skólastjóri að kynna verkefnið sjálfur fyrir kennurum.  
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Eftir að hafa fengið viðbrögð frá öllum skólum við verkefninu ákvað ég að skipta 

skólaverkefninu upp og gefa kennurum val um hversu langt þeir myndu vilja vinna að 

verkefninu með nemendum. Ég gaf kennurum val um að klára annan lið verkefnisins 

eða báða þ.e. verkefnaliður A og B sem skýrt er frá hér á eftir. 

 

A: Hugkortagerð, umræður og greining á upplifun.  

B: Skapandi verkefni: Hugmyndavinna útfrá greiningu á upplifun og hugkorti. 

Umræður og sköpun.  

 

Þar sem listdanssýningin og skólaverkefnið sem henni fylgdi var ekki skylda ákváðu 

flestir kennarar að vinna einungis fyrri hluta verkefnis þ.e. lið A. Það er mín tilfinning 

að kennarar hafi hugsanlega ekki treyst sér í að vinna að verkefnalið B með 

nemendum þar sem verkefnlýsingin var mjög opin. Að vinna að skapandi verkefni 

krefst skapandi úrlausnar, bæði af nemendum og kennurum. Það kom fram í 

samtölum við kennara að ástæða þess að þeir kláruðu ekki verkefnalið B voru háðar 

tímaleysi. Kennarar treystu sér ekki til að fara út í skapandi ferli með nemendum 

miðað við þann tímaramma sem þeir höfðu.  

     Kennarar Árbæjarskóla höfðu hugsað sér að klára verkefnalið B. Um miðjan maí, 

tveimur vikum eftir sýningu, fór ég í Árbæjarskóla að grennslast fyrir um framvindu 

verkefnisins. Kennarar skólans kláruðu verkefnalið A með nemendum. Þeir voru 

sammála um að tilhugsunin við skapandi verkefnavinnu með nemendum hafi verið 

spennandi en því miður vannst þeim ekki tími til að fara í verkefnalið B.  

     Í samtali við kennara 7. bekkjar Ártúnsskóla kom fram að tímakvóti á önninni fyrir 

skapandi verkefnavinnu með nemendum væri uppurinn. Nemendur höfðu nýverið 

lokið uppsetningu á skólaleikriti og því var ekki meira svigrúm til skapandi verkefna.  

 

Kennarar sem tóku þátt í vettvangsferðinni með nemendum Árbæjarskóla, 

Ártúnsskóla og Breiðholtsskóla voru 7 talsins. Þeir voru nemendum innan handar við 

hugkortagerð í rafstöðinni og er óhætt að fullyrða að kennarar voru jákvæðir í garð 

hugkortsins. Í umræðum sem ég átti við kennara í rafstöðinni kom fram að þeir voru 

sammála um að hugkortagerðin væri spennandi kostur til að nota sem námsaðferð til 

að dýpka upplifun og auka skilning nemenda. Nemendur úr öllum skólum gerðu 

hugkort og unnu með upplifun sína í umræðum eftir sýninguna.  
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Í tölvupóstssamskiptum við skólastjórnendur kom fram að almenn ánægja var meðal 

kennara og nemenda með sýninguna. Umræður um verkið AMPERE ásamt greiningu 

á upplifun, hugkortum og ljósmyndum fóru fram í skólastarfi eftir sýningu, 

(verkefnaliður A).  

 

6.4 Skólaverkefnið “Unnið úr upplifun”. 
 Hluti af vinnuferli var að finna út kennslufræðilega nálgun dansverksins og hvernig 

ég gæti ýtt undir skilning nemenda á viðfangsefninu. Þar sem þekking nemenda á 

listdansi var á mismunandi stigum var gengið útfrá því að allir gætu notið sín í 

skapandi verkefnavinnu útfrá eigin forþekkingu. Við hönnun skólaverkefnis í 

tengslum við verkið AMERE tók ég mið af listgreinahluta Aðalnámsskrár grunnskóla 

en í inngangi námsskrárinnar segir: 

 

     Listnám eflir sköpunargáfu þar sem listir reyna jafnt á ímyndunarafl og rökhyggju 
 
     Frumleg tengslamyndun ásamt rökrænu mati og ályktunarhæfni liggur til 
     grundvallar því sem nefnt hefur verið sköpunargáfa. Í listum er leyfilegt að 
     leika, spyrja og ögra sem leiðir til óvæntra tenginga. Sköpunargáfan er 
     einstaklingnum nauðsynleg til þess að mæta síbreytilegum kröfum 
     nútímaþjóðfélags. 
                                                                                      (Menntamálaráðuneytið, 2007). 
 

Listin er stöðug þekkingarleit, þar sem sífellt er spurt spurninga og krafist svara.   

Sá sem er skapandi kemur fram með ný svör og nýjar hugmyndir.  

Með verkefnavinnunni var opnað fyrir þekkingasköpun nemenda og ný sjónarmið. 

Skólaverkefnið “Unnið úr upplifun” byggir á upplifun af verkinu. Nemendur unnu 

með upplifun sína í gegnum umræður, hugkortagerð, greiningu og skapandi 

verkefnavinnu. Undirliggjandi markmið verkefnis var að nemendur fengju að kynnast 

nútímadansi í óhefðbundnu rými og möguleikum listformsins. Meginmarkmið var 

hinsvegar að ná tengslum við nemendur í gegnum listupplifun og forvitnast um 

hvernig þeir myndu upplifa og tjá sig um dansverkið.   

     Ég lagði verkefnið upp með það að leiðarljósi að virkja hugsun, auka skilning og 

dýpka upplifun nemenda útfrá þeirra eigin forsendum í gegnum félagslegt samhengi.  
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Nemendur fengu þrjár leiðbeinandi námsaðferðir til að nýta sér í verkefninu. Hugsun í 

tengslum við ímyndunarafl og sköpunarkraft er höfð að leiðarljósi en verkefnið er í 

takt við menntaheimspeki sem tilgreind er í fyrsta kafla undir yfirskriftinni 

Kennslufræðileg sýn og markmið (sjá bls. 9 – 12). 

 

6.4.1 Námsmarkmið skólaverkefnis 
Skólaverkefnið er bæði skapandi og fjölþætt. Við hönnun og skipulagningu verkefnis 

hafði ég eftirfarandi námsmarkmið að leiðarljósi. 

 

• Að nemendur fái dýpri nálgun á viðfangsefni 

• Að nemendur nái að skynja, greina og meta dansverk útfrá eigin forsendum 

• Að vekja forvitni, áhuga og skilning nemenda á efninu 

• Að örva nemendur í skapandi og greinandi hugsun 

• Að stuðla að sjálfstæðum og lýðræðislegum vinnubrögðum 

• Að ýta undir félagslega færni nemenda  

• Að nemendur læri að meta eigið framlag og annarra 

• Að auka víðsýni og skilning útfrá mismunandi sjónarmiðum og sjónarhornum 

   

 

6.4.2 Námsaðferð 1 – Hugkort (verkefnaliður A). 
Síðastliðinn vetur kynntist ég hugkortagerð í námi mínu við Listaháskóla Íslands.  

Ég varð mjög hrifin af möguleikum hugkortsins sem vinnuaðferð (Myndlistarskólinn í 

Reykjavík, e.d.) og ekki síst sem námsaðferð en hugkortagerð virkjar hugann til 

skapandi og rökrænnar hugsunar (Buzan, 2007).  
     Aðferðin er handhæg, hún eflir og skerpir hugsun, sparar tíma, auðveldar 

einbeitingu og skipulag auk þess sem hún er sjónræn, skapandi og skemmtileg nálgun 

á efni. Kostir hugkortagerðar eru hve aðferðin er persónuleg. Lágmarksreglur eru um  

hvernig hugkort eiga að vera en þau byggjast á sjálfstæðri hugsun og skapandi vinnu.  

Við hugkortagerð er unnið útfrá miðju kortsins þar sem viðfangsefnið er staðsett sem 

kjarni. Að öðru leiti hefur hver og einn frelsi til að skapa og tjá sig með sjónrænni og 

vitsmunalegri nálgun á efni útfrá eigin skilningi og hugsun.  
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Ég nýtti mér hugkortagerð í vinnuferli mínu við gerð dansverksins og útbjó  

eigið hugkort. Ég ákvað jafnframt að kynna hugkortagerðina fyrir nemendum  

og nota hugkortagerð sem námsaðferð í skólaverkefninu.  

     Nemendur útbjuggu hugkort útfrá upplifun sinni af verkinu AMPERE. Hugkortin 

voru síðan notuð í áframhaldandi umræðum og vinnuferli meðal nemenda. Nemendur 

ræddu við listamenn sýningarinnar og kennara sína um upplifunina. Hlutverk kennara 

og listamanna í umræðunum var að vekja forvitni, glæða áhuga og örva nemendur  

í hugsun og samskiptum ásamt því að svara spurningum nemenda sem kviknuðu í 

kjölfar upplifunar.  

 

 

6.4.3 Námsaðferð 2 – Greining (verkefnaliður A). 
Önnur námsaðferð skólaverkefnisins fólst í greiningu á upplifun og hugkorti þar sem 

nemendum var falið að bera saman, leita sambanda, einfalda, draga ályktanir, 

rökstyðja og ígrunda útfrá upplýsingum. Að greina eigin upplifun gerir kröfu um að 

nemandi sýni sjálfstraust og sjálfstæði í vinnubrögðum.  

     Nemendur unnu á rökrænan og skapandi hátt í umræðum og skoðanaskiptum um 

verkið. Þeir tileinkuðu sér nýja þekkingu á dansi er þeir áttuðu sig á fjölbreyttum 

danshreyfingum og hvernig þær tengdust hugmyndum að baki verki, formi og rythma. 

Nemendur tóku afstöðu til verksins og lærðu að meta eigið framlag og annarra í 

gegnum lýðræðisleg vinnubrögð.  

     Í aðferðar- og þekkingarfræði Deweys um gildi greiningar og ígrundaðrar 

hugsunar skiptir Dewey ígrundun og greiningu upp í fimm hugsunarþrep. Nemandinn 

þarf að fást við úrlausnarefni eða takast á við vandamál þar til niðurstaða er fengin 

(Dewey, 2000).  
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Í greiningu á upplifun og hugkorti var gengið útfrá kenningum Deweys um 

hugsunarþrep ígrundaðrar hugsunar. Þrepin eru eftirfarandi: 

 

• Fyrsta þrep – hugkvæmd eða hugmynd. Fyrsta hugdetta sem kemur okkur í 

hug um hvað við getum gert þegar við stöndum frammi fyrir ógöngum eða 

úrlausn á verkefni. 

• Annað þrep – vitsmunaleg tök. Rót vandans krufin útfrá vitsmunalegri hugsun. 

• Þriðja þrep – leiðsöguhugmyndin, tilgátan. Hugmynd að úrlausn á 

viðfangsefni útfrá vitsmunalegri hugsun. 

• Fjórða þrep – rökleiðsla. Tilgátan eða leiðsöguhugmyndin skoðuð útfrá 

gagnrýnni hugsun og röksemdarfærslu. 

• Fimmta þrep – prófun tilgátunnar í verki. Tilraun sem leiðir til niðurstöðu. 

Ekki enda allar tilraunir með lausn í takt við tilgátuna. Mistök geta átt sér 

stað. Að mistakast er ekki endilega slæm niðurstaða. Mistök eru vitneskja sem 

hægt er að læra af. Ný þekking skapast útfrá niðurstöðu prófunar. 

(Dewey, 2000). 

 

Hér er um kerfisbundna hugsun að ræða sem felur í sér rannsóknarmynstur líkt og 

tíðkast í störfum vísindamanna og listamanna.  

 

6.4.4 Námsaðferð 3 - Skapandi verkefni (verkefnaliður B). 
Með því að bjóða nemendum upp á skapandi verkefnavinnu útfrá eigin forsendum er 

opnað fyrir möguleika á því að nemendur tileinki sér viðfangsefni útfrá áhugasviði og 

hæfileikum. Hugmyndin var að nemendur gætu tengt forþekkingu sína á danslist við 

nýja þekkingu og öðlast þannig meiri skilning og innsýn í mismunandi þætti dansins.  

Frjáls og skapandi verkefnavinna þar sem nemendur hafa val um í hvaða formi þeir 

vinna krefst frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða. Í þessum verkefnalið urðu 

nemendur að finna út hvað þá langaði að gera (áhugahvötin virkjuð) auk þess að finna 

verkefninu farveg.  

     Nemendur fengu val um að túlka upplifun sína af dansverki í gegnum eigin  

sköpun t.d. með því að skrifa ljóð, mála mynd, gera leikþátt, skapa tónlist eða hvað 

eina sem þeim hugkvæmdist. Ný sköpunarverk nemenda gátu tekið á sig fjölbreyttar 

myndir allt eftir tjáningarmáta, áhugasviði, hæfileikum og hugmyndaflugi nemenda.  



� ��

Hlutverk kennara í þessum verkefnalið var að virkja og hvetja nemendur til að nýta 

áhugasvið sitt og hæfileika í sköpunarferli. Verkefnið var frjálst en það þurfti á 

einhvern hátt að endurspegla upplifun nemenda af verkinu AMPERE.  

 

6.5 Samstarfið við Breiðholtsskóla 

Kennarar Breiðholtsskóla voru þeir einu sem létu til skara skríða og kláruðu 

verkefnalið B með nemendum. Frumkvæði, áhugi og vilji einkenndi viðbrögð og 

vinnubrögð kennara í Breiðholtsskóla. Það var ánægjulegt að fylgjast með framvindu 

verkefnavinnunnar þar. Nánar verður fjallað um verkefnavinnu nemenda í 

Breiðholtsskóla í kaflanum um niðurstöður (kafli 7).  

     Í viðtali við Sigurlínu Öldu Jóhannsdóttur (munnleg heimild, 2011, 18.05)  

kennara í 8. bekk Breiðholtsskóla kom fram að nemendur unnu að verkefnum sínum í 

umsjónar- og lífsleiknitímum. Listdanssýningin var hluti af dagskrá hjá 8. bekk á 

“Óhefðbundnum dögum” skólans. Ég átti fund með Sigurlínu áður en hún hóf 

verkefnavinnu í skólanum með nemendum. Sigurlín átti frumkvæði að fundinum.  

Hún óskaði eftir því að fá betri innsýn í verkið AMPERE, tilurð þess og verkferli.  

Eftir fund okkar taldi Sigurlín sig vera vel í stakk búna til þess að fjalla um verkið  

við nemendur. Sigurlín fékk ljósmyndir til að styðjast við í umræðum sínum við 

nemendur. Tveimur vikum síðar tók ég viðtal við Sigurlínu eftir að verkefnavinnu 

með nemendum lauk. Sigurlín taldi að umræður sem áttu sér stað okkar á milli fyrir 

verkefnavinnuna hafi verið forsenda þess að hún hafi ákveðið að fjalla um verkið og 

tilurð þess í kennslustund með nemendum. Í viðtalinu kom í ljós að hugkortagerðin og 

umræður um verkið juku áhuga nemenda á verkinu til muna (Sigurlín Alda 

Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 2011, 18.05).  

 

Umræður nemenda í kennslustund sköpuðu leiðir til að greina verkið þar sem farið 

var á dýptina í greiningu. Samspil dans, tónlistar og rýmis var skoðað auk þess sem 

dansgerð verksins varð að umræðuefni. Skyggnst var inn í hugmyndavinnu verksins.  

Í viðtalinu segir Sigurlín frá umræðum sínum við nemendur þar sem ræddar voru 

hugmyndir að baki verki og þróun verksins útfrá aðstæðum í rafstöðinni. Andstæðar 

líkamshreyfingar og hreyfimynstur í dansgerð voru tekin til athugunar. 

Danshreyfingar voru greindar útfrá hugmyndum um hreyfiorku og eðli rafmagns 

(Sigurlín Alda Jóhannsdóttir, munnleg heimild 2011, 18.05). 
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Það kom í ljós að nemendum þótti merkilegt að uppgötva danshreyfingar og formgerð 

þeirra útfrá hugmyndum að baki verkinu. Nemendur hrifust einkum þegar þeir áttuðu 

sig á einstökum danshreyfingum og hvernig þær náðu að tákna hreyfiorku rafmagns. 

Þeir töldu sig jafnframt skynja andstæð öfl í verkinu, sbr. + og - hleðslu í hreyfiorku 

rafmagns. Sigurlín taldi að umræður sem spruttu útfrá verkinu í kennslustundum hafi 

bæði verið gagnlegar og skemmtilegar. Fleiri snertifletir hugsana bættust á hugkort 

nemenda í kjölfar umræðna og hugmyndir að skapandi verkefnavinnu kviknuðu  

(Sigurlín Alda Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 2011, 18.05).  

 

 

7. Niðurstöður 
 

7.1 Hvernig upplifðu nemendur í 6.-8.bekk grunnskóla þá ólíku þætti  

sem finna má í verkinu AMPERE ?  
 

Gagnrýni nemenda minnir mig að nokkru leyti á heim fésbókarinnar sem stútfullur er 

af stuttum og lýsandi texta af ýmsum aðstæðum. Unglingar eru vanir að tjá sig á 

veraldarvefnum í gegnum fésbókina með stuttum setningum sem vísa oftar en ekki til 

einhverskonar upplifunar eða atvika úr daglegu lífi þeirra.  

     Í Rafstöðinni við Elliðaárdal er gestabók (2011, 29.04) í andyri þar sem gestum 

gefst kostur á að staðfesta heimsókn sína í rafstöðina. Fjölmargir nemendur skrifuðu  

í gestabók staðarins eftir sýningar. Þar má lesa nokkur gullkorn frá nemendum sem 

staðfesta upplifun og veru þeirra í rafstöðinni þann 29. apríl 2011. Orð nemenda í 

gestabókinni lýsa svo ekki verði um villst mikilli ánægju með heimsóknina í 

Elliðaárdalinn. Svipuð gullkorn og rituð eru í gestabók rafstöðvarinnar koma einnig 

fram á hugkortum nemenda.  

     Eftirfarandi eru dæmi um lýsandi gagnrýni frá nemendum. Gagnrýnin er tekin af 

hugkortum nemenda. Henni svipar mjög til þeirrar gagnrýni sem geymd er í gestabók 

rafstöðvarinnar. 

 

Æðisleg sýning í hreinskilni sagt. 

P.s. Hefðum getað horft á þetta frábæra verk endalaust :) 

                                                                        Magnea, Bergur, Sunneva og Helena úr Ártúnsskóla. 
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Klikkaðslega gott. 
Hulda, Sara og Jenný úr Árbæjarskóla. 

                                                                            Æðislegt.  

Alexander, Dagur og Óðinn úr Árbæjarskóla. 

 

Öðruvísi en svalt. Áhugaverð tónlist. 

Mirra K., Katrín Mist, Brynjar D. og Andri S.B úr Ártúnsskóla.  

 

Samkvæmt ofangreindum tilvitnunum er ljóst að viðhorf nemenda til verksins var 

mjög jákvætt. Greinilegt er að verkið AMPERE hafði bæði eflandi og jákvæð áhrif á 

nemendur. Verkefni nemenda sem greint verður frá hér á eftir eru einnig staðfesting á 

þeirri vissu.  

 

7.2 Verkefnavinna nemenda í rafstöðinni 
Í kjölfar listdanssýninga var nemendum skipt upp í 3.-5.manna vinnuhópa.  

Ég útskýrði í stuttu máli hugkortagerð fyrir nemendum en kennarar höfðu áður 

undirbúið nemendur í skólunum og kynnt verkefnavinnuna fyrir þeim.  

Nemendur unnu að hugkortum sínum í rafstöðinni. Hópar fengu í hendur A3 blað  

og tússliti og dreifðu sér um húsakynni rafstöðvarinnar. Hugkortagerðin hófst.  

Upp spruttu fjörmiklar umræður þar sem nemendur ræddu um upplifun sína og 

kortlögðu hugsanir sínar. Greinilegt var að nemendur voru flestir vel virkir og 

uppfullir af margvíslegum skoðunum eftir sýninguna. Kennarar gengu á milli hópa  

og leiðbeindu nemendum í verkefnavinnu auk þess sem nemendur leituðu til 

listamanna með spurningar. Í umræðum milli kennara, listamanna og nemenda kom  

í ljós hve verkið AMPERE hefur mörg og mismunandi sjónarhorn. Upplifunin af 

verkinu var mismunandi eftir því hvar áhorfendur voru staðsettir í rýminu.  

 

Í óformlegu spjalli við kennara í kjölfar sýninga kom fram að þeir voru ekki síður 

áhugasamir um verkið en nemendur. Ég átti ánægjulegt samtal við kennara úr 

Árbæjarskóla um hugmyndir að baki verkinu. Kennarinn spurði út í hugmyndir 

verksins og hafði greinilegan áhuga á samspili staðarins við verkið. Hann hreifst 

einkum af tengslum hugmynda við framsetningu á verkinu.  
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     Í samtali við umsjónakennara 6. bekkjar Ártúnsskóla kom fram að kennarinn var 

ánægður með viðbrögð sinna nemenda. Það kom honum á óvart hve nemendur náðu 

að lifa sig inn í verkið. Óhætt er að segja að upplifun af verkinu AMPERE hafi 

hrundið af stað miklu hugarflæði. Nemendur ræddu saman og unnu í hugkortum í 

u.þ.b. 30 mínútur. Þeir skráðu fjölda orða á hugkortin, notuðu mismunandi liti og 

teiknuðu ýmis form og myndir sem eru lýsandi fyrir upplifun þeirra á verkinu. 
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7.3 Hvernig endurspeglast verkið AMPERE í verkefnum nemenda ? 
 

Alls skiluðu nemendur 39 verkefnum til mín, þar af voru 36 hugkort og 3 

vatnslitamyndir. 

 

        Mynd 8. Hugkort A.                                                                               Mynd 9. Hugkort B. 

 

 

          Mynd 10. Hugkort C.                                                                                Mynd 11. Hugkort D.                                       

 

Lesa má fjölbreytta hugsun og mismunandi túlkun á verkinu AMPERE úr verkefnum 

nemenda. Ljósmyndir sem birtar eru hér að framan (myndir 8.-11.) eru af hugkortum 

fjögurra nemendahópa sem bera þess glöggt merki.  
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Verkið AMPERE vakti upp margvíslegar hugsanir og eru hugkort nemenda til marks 

um það. Forvitnilegt er að sjá hve hugsanir nemenda eru margþættar en samt sem  

áður er hægt að finna ákveðna tenginu á milli hugkortanna í gegnum margslungið 

túlkunarferli. Í gagnrýnni og skapandi umræðu á milli nemenda komu fram 

margvíslegar skýringar þar sem nemendur rökstuddu ólík sjónarmið sín. Í gegnum 

rökræður tókust nemendur á við eigin gagnrýni og annarra en þannig má segja að 

verkefnavinnan hafi vakið upp umræðu á jafnréttisgrundvelli. Nemendur lærðu að 

meta ólík sjónarmið og sjónarhorn á verkið.  

     Listin er tjáningarform sem veitir okkur tækifæri til að þroska með okkur skilning 

og innsæi útfrá ólíkum sjónarhornum. Þegar hugkortin eru skoðuð með tilliti til 

verksins AMPERE fáum við þverskurð af ólíkri nálgun á verkið útfrá hugsun, túlkun 

og sjónrænni framsetningu. Í kortunum birtast mismunandi litir, form og lögun sem 

vísa til mismunandi þátta sem nemendur upplifðu. Myndir 8 - 11 sem tilgreindar eru 

hér á undan eru lýsandi fyrir hve hugkort nemenda eru mismunandi að gerð.   

 

Mynd 8. Hugkort A. 
Myndin sýnir hugkort sem byggt er upp á kerfisbundinn hátt. Uppbygging kortsins 

endurspeglar kerfisbundna, rökræna hugsun og nálgun á verkið. Form myndmálsins 

byggir á bylgjulaga hringjum og skálínum sem mynda tengsl við kjarna myndarinnar  

þ.a. úr verður skýrt samhengi. Í kjarna er nafnið á verkinu. Útfrá kjarna greinist 

myndin í fjóra lykilþætti sem táknaðir eru með orðum í fjólubláum lit.  Orðin Bylgjótt, 

Rafmagnað, Listrænt og Tilfinningar skilgreina með lýsandi hætti þá lykilþætti sem 

nemendur upplifðu í verkinu. Útfrá þessum fjórum lykilþáttum er farið dýpra í 

greiningu á einstökum þáttum upplifunar. Undir hverjum lykilþætti greinist upplifun 

nemenda enn frekar. Skráð eru 20 orð sem eru lýsandi fyrir túlkun nemenda af 

verkinu. Litir eru notaðir á skýran og afmarkaðan hátt. Þeir undirstrika bæði form  

og hugsanatengsl við verkið. Ef lykilþættir hugkortsins eru skoðaðir má sjá að undir 

lykilþættinum Tilfinningar eru skráð átta lýsingarorð sem lýsa ákveðnum 

skapgerðareinkennum. Greining nemenda sýnir að þeir hafi skynjað skapsveiflur og 

miklar tilfinningar í verkinu s.s. gleði og sorg en einnig reiði, hatur, óvissu, missir og 

hefnd. Allar þessar tilfinningar eru mjög sterkar og tengjast sálarlegu ójafnvægi og 

tilfinningasveiflum.  
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Lykilþátturinn Listrænt greinist niður í fimm lýsandi þætti. Meðal lýsingarorða eru 

orðin hæfileikaríkt og fallegt. Verkinu er lýst sem listaverki og greint er frá 

andstæðum í hreyfingum þ.e. mjúkar hreyfingar og sterkar hreyfingar.  

     Lykilþættirnir Rafmagnað og Bylgjótt lýsa upplifun nemenda en þættirnir eru ekki 

greindir neitt frekar. Orðið rafmagnað getur átt við samverkandi þætti í verkinu þ.e. 

hljóð, hreyfingar og stemningu. Orðið bylgjótt tengist upplifun af formi og hreyfingu. 

 

Mynd 9. Hugkort B. 
Kjarni hugkortsins markast af bylgjóttu hringformi. Í kjarna stendur orðið BARBIE. 

Þessi nálgun kemur skemmtilega á óvart. Hugsunin tengist að öllum líkindum 

líkamlegu útliti dansaranna. Ég geri ráð fyrir að tengingin eigi við ímynd hinnar 

vinsælu Barbie dúkku (Barbie, e.d.).  

     Útfrá kjarna eru dregnar línur/örvar í litum regnbogans þ.e. gulur, rauður,  

grænn og blár. Örvarnar benda á mismunandi orð, samtals níu orð. Nemendur  

túlka andstæðar hreyfngar í verkinu með orðunum líf og dauði en einnig vísar  

orðið fimleiki til upplifunar á hreyfingum. Þrjú orð vísa til útlits dansaranna  

þ.e. Kjóll og málning ásamt orðinu Barbie sem ritað er kjarna. Orðið málning  

er að öllum líkindum tilvísun í andlitsmálningu dansaranna.  

     Orðin óákveðið, reiði og slagur  fela í sér merkingar sem tengjast átökum og 

ójafnvægi. Túlknin gefur til kynna að nemendur hafi upplifað tilfinningalegt 

ójafnvægi og togstreitu í verkinu. Útfrá hugkortinu má greina túlkun sem felur í sér 

nýja merkingu verks. Ný merking felst í því samhengi sem dregið er fram á kortinu. 

Túlkunin lýsir ójafnvægi, fimlegum átökum, spennu, skapmiklum karakter og 

dúkkunni Barbie.  

 

Mynd 10. Hugkort C. 
Nemendur tengja upplifun sína af verkinu AMPERE við eldgos. Form myndmáls er 

líkt hugkortum A og B. Í kjarna er orðið Eldgos. Litirnir rauður og appelsínugulur eru 

einkennandi í kortinu og lýsandi tákn fyrir eld. Nemendur nota jafnframt grænan lit.  

Teiknaðir er tveir bylgjulaga hringir fyrir miðju. Útfrá hringjunum eru teiknaðar 

mislangar línur sem mynda tengingu við orð.  
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Orðin tengjast hugsunum er beinast að náttúrunni og tilfinningum. Hægt er að greina 

andstæða merkingu í orðunum aska og eldgos þar sem orðið eldgos er tákn fyrir 

lifandi, litríkt, kraftmikið, hættulegt og heitt afl en aska fyrir kalt, grátt,hart og dautt 

efni. Orðin straumur og hraði fela í sér mismunandi merkingu sem tengjast formi, 

hreyfingu og rythma.  

     Notuð eru fá og sterk lýsingarorð á kortinu. Lýsingarorðin hatur, reiði og þjáning 

lýsa tilfinningalegum skapsveiflum og ójafnvægi. Kortið er einfalt í formi en greina 

má hugsun og merkingu í kortinu sem tengist krafti náttúrunnar, andstæðum, hættu, 

spennu, ójafnvægi og eld. Þessi merking gæti vel átt við fyrirbærið rafmagn. Rafmagn 

er náttúrulegt afl, eldfimt, hættulegt og hlaðið spennu (sbr. þrumur og eldingar).  

 

Mynd 11. Hugkort D. 
Nemendur tjá upplifun sína með mörgum orðum. Samhengi orðanna bera vott  

um ríkt ímyndunarafl og frjóa hugsun. Kjarni hugkortsins er bylgjulaga hringur.  

Útfrá honum eru teiknaðar línulaga og frjálslegar tengingar við fjölbreytta, skrikkjótta 

hringi sem gætu vísað til sprengjuhljóðs/hávaða. Skrikkjótt form geta einnig verið 

táknræn fyrir form eldinga. Að auki eru ferkantaðir og óreglulegir kassar teiknaðir á 

kortið. Formin eru fyllt með margvíslegum orðum. Notaðir eru mismunandi litir á 

óreglulegan hátt til að draga fram hugsun og form.  

     Orðið DANS er miðpunktur kortsins. Texti kortsins lýsir upplifun af hljóði, 

hreyfingum, formi, stemningu, karakter, tilfinningum og útliti. Orð sem lýsa hljóði 

eru tónlist, taktur, titringur, læti, techno og þrumur. Af orðunum má ráða að 

nemendur hafi upplifað tónlistina á kraftmikinn hátt. Orð sem lýsa hreyfingum og 

formi eru eldingar, slagsmál, dauði, stuð, æfingar, klifur, orka og dans. Lýsingarorðin 

dauði og stuð fela í sér andstæða merkingu. Orðin eldingar, slagsmál og orka tákna 

togstreitu, spennu og kraft.  

     Lýsandi orð fyrir karakter eru Avatar, Zombies, crepy, stelpur og stripclub. Þessi 

karakterlýsing ber vott um frjótt ímyndunarafl og frumlega tengslamyndun. Túlkun 

nemenda á karakter tengjast hugmyndum um verur frá öðrum heimi sbr. kvikmyndin 

Avatar (Avatar, e.d.) og ímynd hinna lifandi/dauðu sbr. Zombies (David Chalmers, 

e.d.). Túlkunin vísar jafnframt í ákveðna kynímynd kvenna sbr. orðin stelpur og 

stripclub.  
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Lýsingarorð er tengjast stemningu eru skemmtun, spes, klikkun, brjálæði, gaman, 

hasar og stuð. Orðið stuð hefur margþætta merkingu, það getur verið tilvísun í fjóra 

mismunandi þætti þ.e. hreyfingu, tónlist, rafmagn og stemningu. Af orðunum má  

ráða að nemendur hafi upplifað mjög fjölbreytta og lifandi stemningu í verkinu.  

Lýsingar sem eiga við útlit dansara eru: Flott hár, stutt pils, klæðnaður, skór, 

málning, augnskuggi, crepy og crazy. Crepy geri ég ráð fyrir að sé tilvísun í enska 

orðið creepy sem merkir hrollvekjandi á íslensku. Enska orðið crazy merkir brjálaður 

eða sturlaður. Ensku orðin eru mjög sterk lýsingarorð sem vísa til upplifunar á 

hugarástandi, karakter og útliti. Af lýsingunni má draga þá ályktun að nemendur hafi 

upplifað útlit og karakter verksins sem einshverskonar sálfræðitryllir. Sálfræðilegar 

hrollvekjur fela í sér sálarlegt ójafnvægi og spennu. Orð sem vísa til tilfinninga eru 

hræðsla, crepy, cracy, gaman og brjálæði. Orðið hræðsla tengist annarri tilfinningu 

sem er ótti. Orðið gaman felur í sér táknræna merkingu fyrir hugarástand sem tengist 

tilfinningunum gleði og áhyggjuleysi. Það má skynja andstæðar merkingar í þeim 

tilfinningum sem tilgreindar eru á kortinu. Útfrá greiningu á hugkortinu er ljóst að 

nemendur hafi upplifað tilfinningasveiflur og margslunginn karakter í verkinu.    

 

7.3.1 Samantekt 
Greining á hugkortunum leiðir í ljós að verkið AMPERE vekur upp mismunandi og 

fjölbreytta túlkun á verkinu. Það er hægt að greina ákveðinn samhljóm í túlkun og 

merkingu þrátt fyrir að túlkunin sé mjög ólík.  Kortin innihalda orð sem tákna 

andstæðar merkingar. Andstæðar merkingar koma fram á mismunandi hátt og í 

mismunandi samhengi. Orð sem eru lýsandi fyrir tilfinningar fela oft í sér merkingu 

sem túlka má sem innri togstreitu, skapsveiflur, ójafnvægi og spennu. Ef litið er yfir 

öll hugkortin 36 talsins þá má sjá að túlkunin í heild sinni felur í sér fjölbreytileika og 

mikla spennu. Það eru margar vísanir í orðið rafmagn og orð með andstæðar 

merkingar. Túlkun nemenda beinist að formi, hreyfingum, karakter, útliti, stemningu, 

tilfinningum og hljóði. Orðin Uppvakningar, Zombies og Vampírur eru skráð á 

allmörg hugkort. Greinilegt er að nemendur tengdu upplifun sína af karakter 

dansverksins við upplifun sína af vampírum/uppvakningum úr heimi kvikmyndanna. 

Sú tenging kom á óvart. Tengingin skapar verkinu nýja merkingu og óvænt sjónarmið 

sem rekja má til menningarheims unglinga sbr. kvikmyndir og afþreyingartengdir 

miðlar. 
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Ef dansgerð verksins AMPERE er skoðuð með hliðsjón af þeim formum sem teiknuð 

eru á hugkort nemenda þá má finna samsvörun við formgerð danshreyfinga. Þar má 

jafnframt finna teiknuð form sem eiga sér samsvörun í formgerð rýmisins.  

Hægt er að greina ákveðið samspil í formi á milli dansgerðar, rýmis og hugkorta í 

gegnum hringi, bylgjur, boga, horn, vinkla, skálínur og beinar línur.  

 

7.3.2 Skapandi verkefni (verkefnaliður B). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                        Mynd 12. Hugkort E. 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                           
                   Mynd 13. AMPERE vatnslitamynd eftir nemendur í Breiðholtsskóla. 
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Birtingamyndir verksins AMPERE í verkefnum nemenda eru eins ólíkar og þær eru 

margar. Ljósmyndir af verkefni sem birt er hér fyrir ofan sýnir hvernig nemendahópur 

úr Breiðholtsskóla leysti verkefnið sitt. Ég ákvað að taka framangreint verkefni til  

nánari athugunar og greiningar til að gefa dæmi um birtingarmynd skólaverkefnis í 

heild sinni. Mynd 12 sýnir hugkort sem nemendur unnu að eftir sýningu í rafstöðinni. 

Unnið var áfram að hugkortinu í skólanum auk þess sem farið var í umræður um 

upplifun af verki og greiningu (verkefnaliður A). Útfrá greiningu á upplifun og 

hugkorti vann hópurinn að skapandi verkefni (verkefnaliður B) í formi 

vatnslitamyndar, sjá mynd 13.  

 

Mynd 12. Hugkort E. 
Í kjarna er orðið AMPERE skrifað stórum stöfum. Teiknaður er sporöskjulaga  

hringur utan um orðið. Utan um hringinn er skrikkjótt mynstur teiknað með gulum lit.  

Útfrá kjarna eru skálínulaga tengingar yfir í minni hringi sem innihalda fjölmörg orð. 

Tengslamynstur kortsins er myndrænt þar sem kjarnin líkist táknmynd fyrir sól.  

Gula skrykkjótta mynstrið í kringum sólina/kjarnan gæti verið tákn fyrir hita eða orku. 

Línulaga tengingar frá sól/kjarna er hægt að túlka sem myndrænt tákn fyrir 

sólargeisla. Í efra horni hægra megin er mynd sem táknar aðra sól. Á vinstri hlið 

kortsins er teiknuð mynd af tré. Fjölmargir litir eru notaðir í kortagerðina. Sjá má 

fjölbreytt mynstur í myndmáli s.s. bylgjulaga, hringlaga, skálínur, skrikkjótt mynstur 

og doppótt mynstur. Orð er lýsa togstreitu á kortinu eru barátta milli ills og góðs. 

Togstreitan er lýsandi fyrir upplifun sem tengist atburðarás og spennu. Orð sem vísa 

til hreyfinga eru dans, nútímadans, klifur og flæði.  

    Orð er tengjast vélarbúnaði eru málmur og túrbínur. Einnig koma fram lýsandi orð 

er tengjast tónlist þ.e. kröftug tónlist og spila með fiðluboga á gítar. Orðið rafmagn er 

greint niður og tengt við orðin vír, sameindir og jónir. 

 

 

Mynd 13. AMPERE vatnslitamynd eftir nemendur í Breiðholtsskóla. 
Ég tók viðtal við  nemendahópinn sem vann verkefnið og fékk innsýn í verkefnavinnu 

hópsins (Herdísi Mjöll Guðmundsdóttur, Lilju Gunnarsdóttur og Maríu Orradóttur, 

munnleg heimild, 2011, 18.05).  Það sem vekur athygli þegar rýnt er í myndform 

myndar er táknrænt bylgjumynstur sem er einkennandi fyrir myndina.  
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Í viðtali við hópinn kom í ljós áhugaverð skýring á uppbyggingu myndarinnar og 

litavali. Stúlkurnar útskýrðu að blái hluti myndarinnar væri tákn um vatn. Til að ná 

fram hugmyndum um hreyfingu og flæði í myndinni datt þeim í hug að tákna mínus 

hlaðið efni með bláum lit, líkt og vatn.  

     Myndformið byggir á hugmynd um bylgjuhreyfingar (rafmagnsbylgjur) sem 

túlkaðar eru sem ölduhreyfingar vatns. Tilhugsunin við vatn vísar til flæðis en einnig 

má tengja öldurnar við haf og kulda. Hugsunin á bak við rauða litinn í myndinni er 

eldur. Að sögn hópsins er liturinn táknrænn fyrir plús hlaðið efni (Herdísi Mjöll 

Guðmundsdóttur, Lilju Gunnarsdóttur og Maríu Orradóttur, munnleg heimild, 2011, 

18.05).  

 

Merkingin á bakvið orðið eldur er fjölþætt. Eldur er brennheitur, hættulegur og lifandi 

afl. Á myndinni má sjá hvernig rauði liturinn deyfist og eyðist yfir í gulan lit eftir  

því sem fjær dregur frá rauða horni myndarinnar og nær dregur að miðju myndar.  

Að sögn stúlknanna sýnir miðja myndarinnar “flæðandi” skil á milli orkusvæða.  

Skilin mynda bylgjótta skálínu sem afmarkast af bleikum lit. Hópurinn útskýrði form 

og inntak myndarinnar sem einhverskonar flæði eða dans þar sem hugmyndin að baki 

myndinni er að bláu fígúrurnar séu að flæða frá bláu svæði yfir á rautt og öfugt. 

Stúlkurnar tóku eftir því í dansverkinu hvernig dansararnir áttu í togstreitusambandi, 

bæði við sjálfan sig og hvor aðra. Togstreitan er túlkuð sem barátta á milli góðs og ills 

á hugkorti hópsins, sjá mynd 12.  

 

Í umræðum og greiningu hópsins var mikið talað um virkni rafmagns. Hópurinn vildi 

ná að túlka seguláhrif í mynd sinni með einhverjum hætti. Litirnir sem notaðir eru í 

vatnslitamyndinni eru leið hópsins til að skilgreina andstæður og togstreitu í verkinu. Í 

viðtalinu kom í ljós að bláu fígúrurnar eru hugsaðar sem mínus hlaðið efni. Þær eru 

staðsettar á gula orkusvæði myndarinnar. Að sögn stúlknanna eru þær að dragast að 

rauða svæðinu (eldinum). Rauðleitu fígúrurnar eru tákn um andstætt afl þ.e. + hlaðið 

efni. Þær eru staðsettar í bláa orkusvæðinu þar sem að mínus hleðslan (vatnið) sogar 

þær til sín. Um túlkun á segulvirkni er að ræða (Herdísi Mjöll Guðmundsdóttur, Lilju 

Gunnarsdóttur og Maríu Orradóttur, munnleg heimild, 2011, 18.05). 
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Myndin ber vott um frjótt ímyndunarafl og góðan skilning á togstreitusambandi, 

dansgerð og efni dansverksins. Myndin er táknræn fyrir dansverkið AMPERE á 

margan hátt. Greina má andstæður í myndinni, bæði í formi og inntaki myndarinnar. 

Hópurinn sem vann framangreint verkefni hafði mikinn áhuga á verkefninu.  

 

Í viðtalinu kom fram að stúlkurnar höfðu allar mismunandi bakrunn úr listnámi. Tvær 

höfðu lært á hljóðfæri og sú þriðja hafði stundað leiklist. Allar höfðu þær 

grunnþekkingu á dansi þar sem þær höfðu sótt ýmis dansnámskeið. Í viðtalinu kom 

jafnframt í ljós að hópurinn var mjög hrifinn af sýningunni. Verkefnavinnan höfðaði 

sterkt til hópsins og vakti hún enn frekari áhuga stúlknanna á verkinu (Herdísi Mjöll 

Guðmundsdóttur, Lilju Gunnarsdóttur og Maríu Orradóttur, munnleg heimild, 2011, 

18.05).  

 

7.3.3 Samantekt 
Með því að þróa verkefnalið A yfir í verkefnalið B er kafað mun dýpra í upplifun  

af verkinu AMPERE. Nemendur fengu meiri tíma til að ræða saman, ígrunda og vinna  

úr upplifun sinni. Ég tel að þeim tíma hafi verið vel varið þar sem augljóst er að 

þekkingasköpun nemenda á viðfangsefni jókst til muna við það að glíma við 

verkefnalið B. Í viðtali við nemendur er varpað ljósi á verkefnavinnuna. Í ljós kom að 

hugmyndavinna hópsins í tengslum við sköpun myndarinnar kallaði fram nýja 

þekkingu. Ný þekking varð til við það að fara í gegnum ígrundað hugsunarferli þar 

sem hugsunin beindist að því að þróa verkefnalið A yfir í verkefnalið B.   

Vatnslitamyndin sem tekin er til greiningar hér að framan (mynd 13) felur í sér meiri 

og dýpri vinnu en hugkortið (mynd 12). Verkefnaliður B reyndi einnig mun meira á 

hæfni nemenda til tjáningar en verkefnaliður A (Herdísi Mjöll Guðmundsdóttur, Lilju 

Gunnarsdóttur og Maríu Orradóttur, munnleg heimild, 2011, 18.05). 

  

Verkefnaliður B var vannýtt tækifæri af skólunum. Einungis þrír nemendahópar 

skiluðu skapandi verkefnum sem öll voru í formi vatnslitamyndar. Niðurstöðurnar eru 

vísbending um að bæði nemendum og kennurum hafi skort frumkvæði, sjálfstæði og 

tíma til að tileinka sér þá möguleika sem fólust í verkefnalið B. Kennarar hefðu mátt 

vera duglegri í að virkja sköpunarkraft og hæfileika nemenda og ýta með því undir 

það tjáningarfrelsi sem frjáls og skapandi verkefnavinna bíður uppá. 
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8. Umræður 

 

8.1 Vettvangsnámið og verkefnavinnan 
Ef vettvangsnámið á listdanssýninguna er skoðað útfrá fjölgreindakenningu  

Gardners (Gardner, e.d.) og menntaheimspeki Deweys (Dewey, 2000) má sjá hvernig 

námsferðin örvaði nemendur á marga vegu. Samþættir og fjölbreyttir liðir 

vettvangsnámsins gerðu það að verkum að nemendur tókust á við ólíka greindarþætti 

(Gardner, e.d.) og fengu að kynnast danslistinni í gegnum áþreifanlegt verkefni í anda 

kennslufræði Deweys (Dewey, 2000). Gönguferð um Elliðaárdalinn veitti nemendum 

útiveru og holla líkamshreyfingu (umhverfis- og hreyfigreind nemenda virkjuð).  

Í gegnum upplifun af verkinu AMPERE var ýtt undir tónlistar- og rýmisgreind þar  

sem nemendur beittu hlustun, skynjun og sjónrænni nálgun í upplifun sinni. 

Verkefnavinnan í kjölfar sýninga reyndi á mál- og samskiptagreind nemenda þar sem 

vinnan fór fram í gegnum félagslegt ferli. Hugkortagerðin og greining nemenda á 

upplifun og hugkorti reyndi á rökhugsun og skapandi hugsun. Í gegnum lausnamiðað 

námsferli  tókust nemendur á við rök- og stærðfræðigreind sína. Verkefnið í heild 

sinni krafðist sjálfstæðrar hugsunar, samvinnu, sjálfstæðra vinnubragða og skapandi 

úrlausnar. Með því að stuðla að sjálfsvitund og sjálfstæði nemenda var ýtt undir 

sjálfsþekkingargreindina. 

 

Verkefnavinnan í tengslum við listdanssýninguna stuðlaði að þekkingarsköpun í 

gegnum frjótt samspil nemenda við verkið. Nemendur unnu útfrá forþekkingu sinni 

og öðluðust nýjan skilning á danslist í gegnum upplifun og læsi á listforminu.  

Þegar verkefnavinnan er skoðuð útfrá læsi og kenningum um viðtökufræði (Kinoshita, 

2004) kemur í ljós víðtækur skilningur nemenda á verkinu AMPERE. Með greinandi 

aðferðafræði viðtökurannsókna er hægt að fá innsýn í hugsun nemenda og öðlast með 

því skilning á túlkun þeirra á verkinu. Það er forvitnilegt að skoða nýja merkingu 

verksins AMPERE í gegnum verkefnavinnuna þar sem nemendur setja verkið í nýtt 

samhengi.   
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Listupplifun sem hluti af skólastarfi þroskar persónulegan tjáningarmáta auk þess sem 

hún eflir sjálfsvitund og sjálfsþekkingu. Nemendur eru fullfærir um að læra og hugsa 

sjálfir ef námsaðferðirnar sem notaðar eru hverju sinni bjóða nemendum upp á það. 

Kennarahlutverkið er vandmeðfarið í þessu samhengi en orðtakið listin að kenna vísar 

einmitt til þess. Leiðbeina þarf nemendum við að þroska með sér innsæi, sjálfstæða 

hugsun og hugsunarvenjur í takt við þarfir og eigið Sjálf.   

 

 

8.2 Mat 
Á heildina litið er ég ánægð með hvernig verkefnið þróaðist. Ég lagði upp með 

hugmynd að dansverki í óhefðbundnu rými með listdanssýningu og skólastarf  

fyrir unglinga í huga. Í samstarfi við einstakan hóp listamanna tókst að koma 

hugmyndavinnu í form og móta verk útfrá krefjandi aðstæðum í Rafstöðinni við 

Elliðaárdal. Ég leitaðist við að fá 2- 4 samstarfsskóla til samstarfs við verkefnið en  

á endanum urðu skólarnir þrír. Verkefnið stuðlaði að sýnileika danslistar í almennu 

skólastarfi. Það vakti upp umræðu á meðal kennara og skólastjórnenda um danslist  

og möguleika danslistar sem aflvaka að skapandi, greinandi og einstaklingsmiðuðum 

kennsluháttum. Samstarf mitt við alla þá aðila sem að verkefninu komu var bæði 

ánægjulegt og gefandi. Að fara í gegnum ferlið sem í verkefninu fólst hefur verið 

lærdómsríkt og þroskandi á margan hátt. Verkefnið saman stóð af flóknu ferli þar sem 

ég setti mig í mörg krefjandi hlutverk. Ég gengdi starfi danshöfundar, verkefnastjóra, 

búningahönnuðar, kynningarfulltrúa, samstarfsaðila, kennara og nemanda á ferlinu.  

 

Þegar ég lít til baka þá hefði ég gjarnan viljað að fleiri kennarar hefðu séð sér fært  

um að vinna með nemendum að skapandi verkefnum (verkefnalið B). Með því að 

leyfa nemendum að vinna í eigin sköpun á persónulegan hátt er ýtt undir sjálfstæði  

og sjálfsvitund nemenda sem erfitt er að nálgast á annan hátt. Skapandi verkefnavinna 

er krefjandi fyrir kennara en hún er jafnframt gott tækifæri til að kynnast áhugasviði 

nemenda, ólíkum einstaklingum og hæfileikum þeirra. Ef niðurstöður úr 

verkefnavinnu nemenda eru skoðaðar þá tel ég að námsmarkmið sem sett voru í 

skólaverkefninu hafi náðst.  
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Rannsóknarvinna á verkefnum nemenda sýnir fram á að: 

 

• Nemendur fengu dýpri nálgun á viðfangsefni í gegnum verkefnavinnu 

• Nemendur náðu að skynja, greina og meta dansverk útfrá eigin forsendum 

• Nemendur sýndu verkinu forvitni, áhuga og skilning  

• Nemendur urðu fyrir örvun í skapandi og greinandi hugsun 

• Nemendur tileinkuðu sér sjálfstæð og lýðræðisleg vinnubrögð 

• Verkefnavinnan stuðlaði að félagslegri færni nemenda  

• Nemendur lærðu að meta eigið framlag og annarra  

• Verkefnavinnan stuðlaði að víðsýni og skilning útfrá mismunandi 

sjónarmiðum og sjónarhornum með tilliti til danslistar 

 

 
Lokaorð 
 

Aðferðafræði verkefnisins byggir á gildum nýrrar menntastefnu (Ný menntastefna – 

útgáfa aðalnámsskrár, 2011, 16.05). Verkefnið felur í sér upplifun af dansverki og 

skapandi verkefnavinnu með unglingum þar sem nemandinn vinnur útfrá eigin 

forsendum. Hægt er að tileinka sér þekkingu á danslist með eigin líkama en einnig er 

hægt að tileinka sér formið með öðrum hætti eins og verkefni nemenda eru til vitnis 

um. Verkefnið í heild sinni er fræðandi og uppbyggjandi á margan hátt. Það myndar 

tengsl við alla grunnþætti menntunar sem tilgreindir eru í Aðalnámsskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

  

Samstarf listamanna og skóla er öflug og ákjósanleg leið til að örva nemendur og 

skólasamfélagið til skapandi leiða í námi. Listkennsla þar sem skapandi og gagnrýnin 

hugsun er notuð sem undirstaða í menntun er í takt við þarfir og þróun nýrra tíma. 

Samkvæmt nýlegri rannsókn á hagrænum áhrifum skapandi atvinnugreina eru þær 

orðnar að mikilvægum atvinnugrundvelli og burðarstoð í íslensku atvinnulífi 

(Kolbrún Halldórsdóttir, 2010, 2.12). Með því að bjóða upp á aukið listnám í 

tengslum við fjölþætt verkefni í skólastarfi er hægt að koma til móts við þróun og 

þarfir atvinnulífsins.  
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Ein af mikilvægustu niðurstöðum verkefnsins tel ég vera hve nemendur voru glaðir  

og ánægðir með sýninguna sem og eigin afrakstur. Nám á að mínu mati að vera 

þroskandi og ánægjuleg upplifun fyrir hvern og einn. Listdanssýningin AMPERE 

vakti forvitni, áhuga og skilning nemenda á nútímalistdansi.  

     Umræður og verkefnavinna  í kjölfar sýninga urðu að ánægjulegu námsferli. Að 

skapa fúsleika til náms er undirstaða þekkingasköpunar. Starf mitt sem danshöfundur 

er ekki svo ólíkt starfi mínu sem listdanskennari. Hvoru tveggja miðar að því að ná 

sambandi við viðtakandann, í gegnum skapandi athöfn, danslistina. 

 

Það er von mín að listgreinin verði sýnilegri og áhrifameiri í hinu almenna skólakerfi í 

náinni framtíð. Samfélag listdansara fer ört vaxandi. Þróun listgreinarinnar hefur 

fleygt fram á síðustu áratugum með tilkomu aukinnar dansmenntunar og þekkingar. 

Það að dansa, upplifa, skynja, setja í nýtt samhengi og skilja veruleikann útfrá sjálfum 

sér er brotabrot af því sem danslistin hefur upp á að bjóða. Hvort sem danslistin er 

kennd í gegnum andlega upplifun eða líkamlega athöfn felur hún í sér sköpunargleði 

og mikið frelsi til tjáningar.   
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Myndaviðauki 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           Hugkort unnið af nemendahóp úr Breiðholtsskóla (verkefnaliður A). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           AMPERE vatnslitamynd. Skapandi verkefni (verkefnaliður B) unnið útfrá ofangreindu hugkorti. 
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                         Hugkort unnið af nemendahóp úr Árbæjarskóla (verkefnaliður A). 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Hugkort unnið af nemendahóp úr Ártúnsskóla (verkefnaliður A). 
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Nemendur á frumsýningu 29. apríl 2011. 

 

Listamenn voru í miklu návígi við áhorfendur. 
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                               Samspil dans, tónlistar og rýmis einkenndi sýninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Dans- og tónlistarmenn að morgni frumsýningardags þann 29. Apríl 2011. 
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Ljósmyndir voru teknar vegna kynningarefnis og heimildaöflunar.  

Neðangreindar myndir ásamt fleirum voru notaðar í umræðum í kennslustundum  

meðal nemenda.  
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