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Útdráttur 
Viðfangsefnið er vægi sköpunar í listkennslu og í víðara samhengi, hvernig og hvort 
sköpunarkraftur barna sé nýttur til fulls í kennslu, til dæmis í myndmennt. Farið er 
yfir hvenær teikningum og myndlist barna var fyrst gefin gaumur og eins kynnt þau 
fræði sem urðu til varðandi sköpun og hlutverk hennar í þroska hvers einstaklings. 
Kynntir eru nokkrir fræðimenn sem hafa sett fram mikilvægar kenningar varðandi  
hlutverk sköpunar í þroska og námi barna og skoðað hvaða hugmyndir þeir hafa á 
skólakerfinu og námskrám. Sýn listamanna í þessu samhengi er mikilvæg og sagt er 
stuttlega frá henni. Velt er upp tilgangi myndlistarkennslu og spurt hvert 
myndlistarkennsla stefni, hvort hún sé á réttri leið sérstaklega með tilliti til frelsis til 
sköpunar. Bent er á hversu mikilvæg viðbrögð umhverfis varðandi gagnrýni og 
hvatningu eru börnum, sem gerir þeim stundum erfitt fyrir að sætta sig við mistök sem 
þó eru svo mikilvægur hluti náms. Sagt er frá kenningum um að skólakerfi okkar sé 
skipulagt af gamalli hugsun tengdri iðnvæðingunni frá því snemma á síðustu öld og 
að það jafnvel dragi úr eða kæfi þann sköpunarkraft sem er til staðar hjá nemendum. 
Kynntar eru megin niðurstöður könnunar sem gerð var á stöðu listgreinakennslu á 
Íslandi og í framhaldi af því skoðað hvaða aðferðir hafa verið árangursríkar í öðrum 
löndum, til dæmis í litlu þorpi á Ítalíu. Í seinni hluta ritgerðarinnar er Aðalnámskrá 
grunnskóla listgreinar skoðuð með tilliti til vægi sköpunar í lýsingum á megin 
áherslum greinarinnar annars vegar og markmiðum hins vegar og hvort samræmi sé á 
milli. Sagt er frá nokkrum helstu kennsluaðferðum og síðan frá heimsóknum í 
kennslustundir í myndmennt í nokkrum skólum á Eyjafjarðarsvæðinu. Að lokum er 
kynnt skýrsla sem segir frá endurskoðun og umbótum á listgreinakennslu í Ontario 
fylki í Kanada og hvaða árangri hún skilaði. 

 
Summary 
The subject is the importance of creativity in art teaching and in broader context, how 
and if the creativity of children is appreciated fully in for example art teaching. We 
look at when children´s drawings and art was first acknowledged, and introduce the 
discoveries that were made about creativity and its role in the development of each 
individual. Some of the scholars that have come up with theories about the 
importance of creativity in the development of children are introduced and we look in 
to what they say about the school system and curriculums. The view of the artist in 
this context is important and we will describe that briefly. We address the purpose of 
art teaching and ask us where it is headed especially regarding to the free creativity. 
We point out the significance of the feedback from the environment when it comes to 
criticism and encouragement to children, witch makes it hard for them to accept 
failure, that yet is so vital in the aspect of learning. We take a look at theories about 
how our school system is created during the time in the beginning of industrialism, 
early in the last century, and how the system kills the creativity in the students. The 
main results in a research that was made on the art teaching in Iceland are introduced 
and what methods have been successful in other countries for example in a small 
town in Italy. Later in this thesis we take a look at the main curriculum for the art 
teaching regarding to creativity in the main context and the objectives, also looking 
for consistency. We tell about some of the teaching methods and some visits that were 
made to art classes in schools in the area of Eyjafjörður. And at last we take a look in 
to a report that was made about reforms in art teaching in Ontario Canada and the 
result of the reforms. 
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1. Inngangur. 

 
Myndsköpun og tjáning hefur fylgt manninum nánast frá upphafi, eins og hellaristur 

bera okkur vitni um. Tjáningin getur haft mismunandi tilgang, til dæmis verið 

frásögn, tjáning tilfinninga, skemmtun, fyrir annað hvort þann sem skapar listaverkið 

eða áhorfendur. Á seinni tímum hafa menn hins vegar líka áttað sig á mikilvægi 

sköpunar í þroska barna og jafnvel andlegri velferð barna og fullorðinna. En hversu 

vel er skólakerfið að nýta þennan möguleika?  

Fyrri reynsla mín af myndmenntakennslu í 6. bekk grunnskóla, leikskóla og 

fullorðins fræðslu fyrir fatlaða varð kveikjan að áhuga mínum á þessu efni. Þegar ég 

kenndi 6. bekk kom mér á óvart hversu ósjálfstæðir nemendur voru og óörugg í 

sköpun sinni. Gat verið eitthvað í kennsluaðferðum eða námskrá sem olli þessu? Eða 

er það ófrávíkjanlegur hluti þroska barna að efast um eigin getu á ákveðnu tímabili? 

Kennarar sem halda sig vel við námskrána og líta á mikilvægi afurðar sköpunarinnar, 

eiga kannski erfitt með á sama tíma að halda í sköpunarfrelsi og gleði nemenda. Í 

starfi mínu við listaskála í leikskóla sá ég glöggt þvílíkt frelsi og gleði er í sköpun á 

þeim aldri. Nemendur sköpuðu hver á sínu getu stigi og virtust aldrei efast um eigið 

ágæti eða ágæti listaverksins sem þau voru að vinna að. Hvað gerist þarna á milli 

finnst mér þess virði að skoða. Að kenna fullorðnum einstaklingum með fatlanir 

myndmennt vekur upp sömu spurningar um kennsluaðferðir. Annars vegar hafði ég 

frjálsar hendur um verkefna val fyrir nemendurna og það var skemmtileg upplifun að 

sjá gleðina í sköpunarþörfinni þegar krafan um „lokaafurð“ var engin. Hins vegar átti 

að vinna ákveðin verkefni fyrir leikmynd og þá urðu nemendurnir óöruggir og efuðust 

um getu sína. Það vakti líka athygli mína að bæði nemendurnir í 6. bekk og fötluðu 

nemendurnir höfðu vanist því að kennarar hjálpuðu töluvert til þegar þeir efuðust um 

eigin getu til að skila tilætluðu verki. Margir hafa bent á mikilvægi sköpunar í öllu 

námi barna, að sköpun sé ekki bara nauðsynleg í listgreinum heldur þverfaglega. Gerð 

var metnaðarfull námskrá fyrir listir 2007 sem ég mun skoða í þessu verkefni með 

gagnrýnum augum. Þær spurningar sem ég set við námskránna er hvort hún sé of 

ýtarleg, of niður njörfuð og gefi kennurum lítið svigrúm fyrir frelsi einstaklingsins. 

Eins mun ég stuttlega skoða samþættingu eða skörun listakennslu við aðrar 

námsgreinar eins og lífsleikni.  
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Skoðað verður fræðilegt efni varðandi möguleika á að nýta listir til að hjálpa 

einstaklingum til að efla sjálfsmynd sína og þroska, ásamt helstu kenningum í barna- 

og þroskasálfræði til að varpa ljósi á viðfangsefnið. Viðhorf starfandi listamanna er 

líka forvitnilegt og mun ég stuttlega fjalla um sýn þeirra í bók sem er skrifuð af meira 

en þrjátíu starfandi listamönnum og kom út árið 2009 ásamt viðhorfi fræðimanna 

samtímans til hlutverks sköpunar í skólakerfinu. 

Eins mun ég skoða og kynna mér kennsluefni og aðferðir með þetta í huga. Til 

að gera mér einhverja hugmynd um þær kennsluaðferðir sem eru í notkun mun ég 

heimsækja þrjá skóla á Eyjafjarðasvæðinu og sitja í kennslustund, fylgjast með og sjá 

viðbrögð nemenda. 
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2. Börn og sköpunarþörf 
Fyrir um það bil hundrað árum fóru fræðimenn að veita teikningum barna athygli, 

ekki bara sálfræðingar, heldur líka myndlistamenn. Sá sem fyrst skrifaði bók um þetta 

var Ítalinn Corrado Ricci árið 1887. Hann hafði veitt kroti barna á vegg eftirtekt og 

hvernig krotið tók breytingum eftir því sem ofar á vegginn var litið. Hann safnaði 

síðar saman teikningum barna og skoðaði sameiginlega þætti með tilliti til aldurs. Hin 

þekkta setning: „Börn teikna það sem þau vita, ekki það sem þau sjá“ er frá honum 

komin (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 11). 

Börn byrja snemma að teikna, eiginlega um leið og þau eru fær um að halda 

utan um lit eða penna og fá blað, hefjast skemmtilegar og þroskandi tilraunir. Börn 

teikna og skapa af sterkri tjáningaþörf, nánast ósjálfrátt knúin af þörf fyrir að ná stjórn 

á heimi sínum, og skilja stöðu sína innan hans (María Einarsdóttir, 2008, bls. 5). 

Ákveðin viðhorfsbreyting varð til myndlistar barna með aukinni þróun í           

þroskasálfræði ásamt því að myndlistarmenn eins og Picasso, Kansinsky, Klee, 

Chagall og Miro fóru að fá nýja sýn á myndsköpun barna og leituðu til þeirra eftir 

hughrifum. Þeir áttu drjúgan þátt í að vekja athygli á myndlist barna bæði frá 

sjónarmiði myndlistar og sálfræði (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 11).  

Skýr einkenni má greina í teikningum barna á hverju þroska skeiði fyrir sig og 

oft er misræmi í stærðarhlutföllum og afstöðu. Þetta misræmi þjónar lang oftast 

einhverjum tilgangi og ekki í raun hægt að tala um „röng“ hlutföll þar sem þau hafa 

sína merkingu hjá barninu sjálfu þó það sé oft ómeðvitað. Mikilvægt er að uppalendur 

beri virðingu fyrir þeim hugarheimi barna sem verður til í verkum þeirra og 

leiðréttingar geta auðveldlega ruglað barnið og haft neikvæð áhrif á sjálfstraust þess 

og sjálfsmynd (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 49). 

Teikningar og krot barna geta haft mikla þýðingu fyrir börnin sem fullorðnir 

átta sig ekki á og skal fara varlega í að krefja barnið um nafn á myndinni eða 

skýringu. Það getur dregið úr sköpunargleðinni og þörfinni til að tjá sig í myndlist. 

Sjá má mörg sameiginleg stig í teikniþroska barna, þekktust er höfuðfætlan þar sem 

manneskja, oft barnið sjálft, er stór hringur gjarnan með augum og útlimum. Börn tjá 

oft sögur og frásagnir í myndum sínum sérstaklega þegar önnur tjáningarform svo 

sem skrift eru ekki þroskuð. Á seinni árum grunnskóla fer barnið að leitast við að 

skapa raunsærri mynd af veruleikanum, verkin verða flóknari og áhrif frá kennurum 

og umhverfi verða meiri. Á sama tíma virðast börn verða mun meðvitaðri um skoðun 
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annarra á verkum sínum og tregari til að gefa sköpunarþörfinni lausan tauminn (María 

Einarsdóttir, 2008, bls. 8).                                                     

Sem myndmenntakennari í leikskóla og móðir þriggja barna hef ég orðið vitni 

að ótrúlegri sköpunargleði barna allt frá tveggja ára aldri. Eitt sinn var barn á 

leikskóla að mála, tók sér alla liti sem voru í boði á pensil og blandaði smátt og smátt 

saman á blaði. Gleðin skein úr andliti barnsins meðan það fylgdist með hvernig litirnir 

breyttust á blaðinu eftir sem þeir blönduðust meira. Þar til athugasemd kom frá 

fullorðnum einstakling, að ekki mætti hræra bara öllum litunum saman, þá yrði 

myndin bara ein grá klessa. Gleði barnsins hvarf og við tók sektarkennd og eftirsjá, 

barnið upplifði jafnvel að það hefði eyðilagt eitthvað. Það sem gleymdist þarna var 

mikilvægi tilraunarinnar og ferlisins í því að sjá litina hrærast saman og nauðsyn þess 

í þroska og sjálfsöryggi barnsins. Og svo geta gráar klessur alveg verið mikilvægar, í 

það minnsta ferlið við að skapa þær. Það má svo velta fyrir sér hugsanaferli þessa 

barns næst þegar því gafst færi á að mála, hvort það myndi þora aftur að gera viðlíka 

tilraunir eða hvort búið væri að kveikja hjá því óvægna sjálfsgagnrýni í stað 

sjálftraustsins sem fyrir var. 

 

2.1. Mikilvægi sköpunar 
Sköpun, hugmyndaflug og áræðni eru þættir sem hafa verið upphafið að mörgum 

uppgötvunum og nýjungum í sögu mannkyns. Að hugsa út fyrir rammann, gera ráð 

fyrir mistökum og hafa viljan til að læra af þeim án þess að bugast. Þetta á við jafnt 

um vísindi og framfarir á því sviði, uppfinningar, hönnun og allar listir. Ef enginn 

hefði haft áræðni til að prufa nýja hluti, viðbúinn mistökum og tilbúinn til að takast á 

við þau væri flóra listgreina sennilega ansi mikið fátækari. 

Nú gera menn sér grein fyrir að teikniþroski barna er mikilvægur hluti í heildar 

þroskaferlinu og það má jafnvel greina viss þroskafrávik með því að skoða 

teikniþroska. Skilningur og þekking á kroti og teikningum barna getur verið mikilvæg 

hjálp til að skilja börn og átta sig á þroska þeirra eða þroskafrávikum. Velta má fyrir 

sér hversu vel þetta tjáningarform er nýtt í skólakerfinu til að þroska og efla 

einstaklinginn. Grunnur myndmenntakennslu er að kenna barninu að teikna og nýta 

sér hina fjölbreyttu miðla myndlistarinnar. Á miðstigi grunnskóla virðist draga úr 

þessari óbeisluðu tjáningaþörf og hafa sumir fræðimenn viðurkennt það sem eðlilegt 
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skref í þroskaferlinu. Einhverjum virðist samt mögulegt að halda í þennan innri kraft í 

sköpun sinni, af hverju það er, væri verðugt nánari rannsóknar (María Einarsdóttir, 

2008, bls. 5). 

Eftir að bók Ricci kom út fóru ýmsir að veita teikningum barna meiri athygli og 

gera rannsóknir á því sviði má þar nefna: Levinstein og Lemprect í Leipzig, 

Kerschensteiner í München og síðar Helga Eng í Osló og Luquet í París. Bæði 

síðastnefndu fylgdu einu barni og skráðu teikniferli þess í eitt ár. Hvort um sig horfðu  

fyrst og fremst til raunsæis í teikningum barna en á mismunandi hátt. Fyrir Eng var 

það takmark teikniferilsins að barnið nái fyrirmyndinni á sem raunsæastan hátt. En 

samkvæmt kenningum Luquet felst raunsæið í að barnið nái að teikna í samræmi við 

eigin hugmyndir um fyrirmyndina eða vitrænt raunsæi sem hann taldi allt annað en 

sjónrænt raunsæi. Sumir álíta að kenning Eng og krafa um sjónrænt raunsæi hafi haft 

mikil áhrif á skilning manna á myndlist og sköpun barna sérstaklega á 

Norðurlöndunum. Þessi einhliða krafa á raunsæi var ekki í samræmi við flestar 

kenningar um sköpunarþörf og sköpunarhæfni barna. Hvort það eru áhrif frá 

rannsóknum Eng er erfitt að fullyrða en þó er myndlistarkennsla og möguleikar barna 

á sköpun í námi oft ekki í samræmi við kenningar um myndsköpun barna og nauðsyn 

hennar í alhliða þroska þeirra (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 12-13).  

 

2.2 Þroskasálfræði og greindarkenningar 

Þroskaferill mannsins einkennist af tímabilum örra breytinga og skeiðum þar sem ríkir 

stöðugleiki. Þroskasálfræði fjallar um þessa þróun hjá einstaklingum ásamt hegðun og 

sálarlífi mannsins. Þroskinn er hraðastur fyrstu árin og þar er einstaklingurinn 

næmastur fyrir áhrifum og mikilvægast er að hlúa sem best að þroskanum. 

Rannsóknaraðferðir þroskasálfræðinga eru margvíslegar, í raun nota þeir allar helstu 

aðferðir sálfræðinnar. Ótal þættir spila saman í lífi hvers einstaklings sem gera hann 

að þeirri manneskju sem hann er, til dæmis erfðir, sálrænn þroski, utanaðkomandi 

aðstæður og menning (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007, bls. 49). 

Greind hefur lengi verið umdeilt hugtak, hafa sálfræðingar fjallað mikið um það 

og margar kenningar verið settar fram. Eftir að sálfræðingar fóru að leitast við að 

mæla greind hafa menn farið að velta fyrir sér skilgreiningu á hugtakinu greind. Þar 

sem sálfræðingar nálgast hugtakið með ólíkum hætti er varla hægt að segja að til sé 
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nein einhlít skilgreining á greindarhugtakinu. Í ritum Piaget má til dæmis finna þessar 

skilgreiningar:  

• Greind er meðfæddur hæfileiki til að afla sér þekkingar og nýta hana 

til að laga sig að umhverfinu. 

• Greind er líffræðileg aðlögun sem stefnir að jafnvægi milli 

einstaklings og umhverfis. 

• Greind er hæfni einstaklings til að skilja og gera sér mynd af hinum 

ytri veruleika innra með sér                          

(Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007, bls. 141). 

 

2.2.1 Jean Piaget 

Einn áhrifamesti þroskasálfræðingur síðustu aldar er sennilega Jean Piaget sem 

fæddist árið 1896 í Sviss. Áhugasvið hans í upphafi var náttúrufræði og var hann um 

tíma aðstoðarmaður á náttúrugripasafni og skrifaði á þeim tíma margar greinar sem 

birtust í náttúrufræðitímaritum. Samhliða náttúrufræðinni hafði hann áhuga á 

heimspeki, einkum þekkingarfræði. Seinna lá leið hans til Parísar þar sem hann lagði 

stund á sálsýkisfræði, rökfræði, þekkingarfræði og vísindaheimspeki við Sorbonne 

háskólann ásamt því að vinna að stöðlun greindarprófa. Hann varði stórum hluta ævi 

sinnar í rannsóknir á þroska barna og þroskasálfræði en hann lést árið 1981 (Aldís U. 

Guðmundsdóttir, 2007, bls. 158). 

Kenningar Piaget í þroskasálfræði varðandi vitsmunaþroska hafa haft mikil 

áhrif í sálfræði og þróun hennar. Hann leit svo á að hlutverk greindarinnar væri að 

aðlaga einstaklingin að umhverfi sínu, að greind, hugsun og vitsmunir væru í raun 

samheiti. Oft er innan sálfræðinnar talað um tvenns konar skilgreiningu á greind, 

annars vegar þá sem kemur fram á greindarprófum og hins vegar samkvæmt 

kenningum Piaget. Hann skipti hugsun í fjögur megin stig á þroskaferli barnsins, 

skynhreyfistig, foraðgerðastig, hlutbundnar aðgerðir og formlegar aðgerðir. Hann áleit 

að jafnvægið á þroskaferlinum raskaðist reglulega á mótum stiganna og 

jafnvægisleitin sem á eftir færi væri grundvöllur þroskans. Með auknum þroska og við 

jafnvægisleitina endurskoðar barnið hugmyndir sínar um veruleikann og umhverfi 

þess (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, bls. 86-87). 

Samkvæmt Piaget þarf námsefni fyrir yngri börn að vera sem mest hlutkennt og 

áþreifanlegt, þar sem það er ekki fyrr en á stigi formlegra aðgerða (11-15 ára) að 



 

 8 

skilningur á sértækum hugtökum kemur fram og hæfni til að skilja munnlegar 

útskýringar til fulls. Sem þýðir að fram að 7. bekk ætti að leggja áherslu á verklegt 

nám, tilraunir og uppgötvunarnám fremur en hreina bóklega kennslu (Aldís U. 

Guðmundsdóttir, 2007, bls. 171). 

Það sem helst hefur verið gagnrýnt í kenningum Piaget er að aldurstengja 

þroskastigin, bent hefur verið á að misgengi þroskans og einstaklings munur sé það 

mikill hjá hverju barni. Á móti hefur verið bent á að aldursskiptingin sé fyrst og 

fremst til viðmiðunar (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007, bls. 173). 

Hver einstaklingur ver að meðaltali 25000 klukkustundum í skóla [jafnvel meira 

nú] þannig að mikilvægt er að sá tími sé vel nýttur á jákvæðan hátt fyrir nemendur. 

Samkvæmt Piaget er mikilvægt að taka mið af getu og þroska hvers nemenda og gefa 

þeim tækifæri til að prófa sig áfram, skapa reynslu og tækifæri til mistaka sem læra 

má af. Hann telur jafnframt að hver og einn hafi eigin innri hvatningu til náms en 

hæfilega erfið og krefjandi verkefni væru líklegust til að efla áhuga nemenda. Varla er 

hægt að segja að tekið sé mið af kenningu Piaget í íslensku skólakerfi nema að litlu 

leyti sérstaklega hvað varðar hæfileg verkefni fyrir hvern og einn (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1992, bls. 86-87). 

 

2.2.2 Fjölgreindarkenning Howard Gardner 

Á síðustu áratugum hefur bandaríski sálfræðingurinn Howard Gardner sett fram 

greindarkenningu sem þykir að sumu leyti ganga gegn ríkjandi sjónarmiðum. Kenning 

hans gengur út á að greind sé fjölþætt og hver þáttur þroskist á sinn hátt. Á yngri árum 

hafði Gardner áhuga á listum, ekki síst tónlist en fann lítinn hljómgrunn fyrir listum 

til dæmis í hugrænni sálfræði. Hans megin markmið framan af var þess vegna að auka 

vægi lista innan sálfræðinnar. Hugmyndir hans að fjölgreindarkenningunni má að 

hluta til rekja til áhuga hans á áhrifa skaða á heilann og hversu sérhæfðar afleiðingar 

slíkir skaðar geta haft (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007, bls. 177) 

Samkvæmt kenningum Gardners byggist greind okkar upp á átta þáttum, 

reyndar notar hann oft fleirtölu og talar um greindir. Þessar greindir eru: Málgreind, 

rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og náttúrugreind. Seinna komu fram hugmyndir um að bæta 

fleiri greindum við svo sem andlegri greind og tilvistar greind en þær hafa ekki fest 

sig í sessi innan kenningarinnar. Listir og sköpun koma við sögu í rýmisgreind og 
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hreifigreind [dans]. Gardner leggur áherslu á að einstaklingar búi yfir hverri greind í 

mismiklum mæli og engir tveir einstaklingar með sömu samsetningu. Ef til vill er það 

ein af orsökum fyrir vanmætti skólakerfisins til að efla hæfileika hvers og eins að ekki 

er nægilega tekið mið af þessari kenningu (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007, bls. 179). 

Gagnrýni hefur komið fram á kenningar Gardners en þá helst vegna skorts á 

rannsóknum en samt eru flestir fræðimenn á sama máli og fá staðfestingu á þessum 

kenningum gegnum aðrar rannsóknir og niðurstöður. Spyrja má hversvegna tónlist er 

flokkuð sér en ekki sjónlistir eða skapandi hugsun til dæmis. Telja má víst að hægt sé 

að vera sterkur í rýmisgreind og eða hreifigreind án þess að vera sterkur í skapandi 

hugsun. Á móti telja margir að sköpun og skapandi hugsun sé meðfædd, þannig að 

ekki ætti að vera ástæða til að flokka hana sem sér greind. En það má eflaust færa 

álíka rök varðandi flesta hina þætti fjölgreindarkenningarinnar. 

 

2.2.3 Þrenndarkenning Sternbergs 

Bandaríski sálfræðingurinn Robert J. Sternberg telur að hinir mismunandi þættir 

greindar okkar vinni saman og að vitsmunir okkar byggist á þeirri samvinnu. Hver 

hefur sína styrkleika og veikleika og með breyttum kennsluháttum í skólum væri hægt 

að efla börn til að nýta hæfileika sína til fulls, efla styrkleikaþættina og vinna með 

veikari þættina. Sternberg flokkar greind í þrjá megin þætti: Greinandi greind sem 

felur í sér að meta og bera hluti saman, sundurgreina og flokka. Á þessu byggja 

hefðbundin greindarpróf mest. Síðan er það skapandi greind sem felur í sér innsæi, 

hæfileika til að skapa, uppgötva, gera ráð fyrir hlutum þó þeir séu ekki sýnilegir, 

hæfni til að bregðast við nýjum aðstæðum. Hér er reynsluþátturinn mikilvægur og 

hvernig innri hugarheimur okkar tengist hinum ytri. Síðast er það hagnýt greind sem 

gerir fólk hæft til að takast á við verkefni dagsins, skilja og nýta þekkingu sína, koma 

hugmyndum í framkvæmd og aðlögunarhæfni. Mikið hefur verið rætt og ritað um 

tengsl greindar og sköpunargáfu og ber mönnum ekki saman um það. Er hægt að hafa 

skerta greind en mikla sköpunargáfu eða er hægt að hafa greind langt yfir meðallagi 

en enga sköpunargáfu? Mönnum hefur reynst erfitt að svara þessu þar sem hugtakið 

sköpunargáfa er ekki ljóst og fræðimönnum ber ekki saman um það. Það er þó nokkuð 

víst að það felur í sér marga nokkuð ólíka þætti svo sem nýjungagirni, frumlega 

hugsun, uppgötvunarhæfileika, ímyndunarafl og fleira. Má vera að þetta sé ein orsök 
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þess að erfitt er að mæla sköpunarhæfni á greindarprófi (Aldís U. Guðmundsdóttir, 

2007, bls. 180-181).  

 

2.2.4 Joy Paul Guilford 

J.P. Guilford fæddist 7. mars 1897 á búgarði í Nebraska þar sem hann útskrifaðist úr 

mennaskóla, kenndi tvö ár við grunnskóla, stundaði tímabundið herþjónustu og lagði 

síðan leið sína í háskóla þar sem hann lauk bæði B.A. og M.A prófum. Guilford tók 

sína doktorsgráðu við háskólan í Cornell. Ferill hans í rannsóknum á sviði sálfræði 

nær yfir meira en sex áratugi og eftir hann liggja ótal greinar og rit (Comrey, 1993, 

bls. 199-200).  

Guilford bendir á að skapandi hugsun sé sundurhverf en samleitin hugsun 

markviss og rökrétt. Greindarpróf taka fyrst og fremst fyrir samleitna hugsun og 

megnið af námi felst í samleitri hugsun. Sundurhverf hugsun einkennist af frumleika, 

opnum hug, fordómaleysi og því að skoða viðfangsefni frá óhefðbundnum 

sjónarhornum. Samkvæmt Guilford er lögð of mikil áhersla á samleitna hugsun í 

markmiðum skólakerfisins sem getur orðið til þess að kæfa sundurhverfa hugsun hjá 

skapandi og frjóum hugum barna (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 106 ). 

 

2.2.5 Viktor Lowenfeld 

Viktor Lowenfeld hefur verið lýst sem einum áhrifamesta listkennslu fræðimanni 

tuttugustu aldarinnar og sagt er að hann hafi túlkað teikningar barna á svipaðan hátt 

og Piaget túlkaði hugsanir þeirra. Lowenfeld fæddist í Austurríki 1903 en flúði til 

Bandaríkjanna árið 1938 vegna heimsstyrjaldarinnar. Í Evrópu hafði hann unnið 

mikið með börnum í blindraskóla í Vín. Hann starfaði hvað lengst við 

listmenntunardeild við háskólann í Pennsylvaniu og var brautryðjandi í rannsóknum 

og skrifum um listsköpun barna (Thompson, 2011). 

Í enskumælandi löndum og Norðurlöndunum hefur hugmyndafræði Viktor 

Lowenfeld og samstarfsmanns hans W. Lambert Brittain verið hvað mest áberandi 

undanfarna áratugi. Lowenfeld gaf út bók með þessari hugmyndafræði fyrst árið 1947 

sem nefnist Creative and Mental Growth og hefur hún síðan verið endurskoðuð og 

endurútgefin reglulega í samstarfi við Brittain. Samkvæmt hugmyndafræði Lowenfeld 
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og Brittain er myndsköpun og myndræn tjáning órjúfanlegur þáttur í heildarþroska 

barna og mikilvæg náms- og þroskaleið. Þeir benda á að í myndsköpun sinni nýti börn 

upplifanir og hluti úr umhverfi sínu sem þau endurskapa og túlka, börn gefi okkur 

með list sinni hluta af sjálfu sér. Valborg Sigurðardóttir telur að það skipti ekki öllu 

máli fyrir Lowenfeld og Brittain hvort listsköpun barna sé rétt eða raunsæ. Það er 

upplifunin af sköpunarferlinu sjálfu sem er mikilvægust fyrir þroska barnsins. Í 

sköpunarferlinu er barnið í raun að tala við sjálft sig, endurmeta og endurupplifa, 

einskonar eintal sálarinnar, það er þetta eintal sem er börnum svo hollt. Myndmennt er 

öflugt tæki til að örva vitrænan þroska barna og allt nám þeirra  (Valborg 

Sigurðardóttir, 1989, bls. 17). 

Lestur, skrift og reikningur er oft talin megin undirstaða náms en samkvæmt 

Lowenfelt og Brittain eru þessi fög aðallega tæki til náms en myndsköpun sé að sama 

skapi öflugt verkfæri til að efla vitrænan þroska og allt nám þeirra. Að þeirra mati 

getur listsköpun jafnvel verið öflugari undirstaða í vitrænum þroska barna og þess 

vegna eigi að leggja mikla áherslu á sköpun á öllum námsstigum í skólakerfinu 

(Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 18). 

Samkvæmt Lowenfelt og Brittain skiptir miklu máli að gefa börnum færi á að 

tjá tilfinningar sínar svo sem reiði, ótta og hatur innan vissra marka. Það hjálpar 

barninu að finna þá orku sem leysist úr læðingi innra með þeim og þau geta lært að 

beina þeirri orku á góðan og skapandi hátt ásamt því að losa um spennu í sálarlífi 

sínu. Rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði sem bentu til að skapandi leikir eða 

verkefni geta dregið úr vonbrigðum, gremju og óróleika í kennslustofum og skapað 

friðsamlegra andrúmsloft. Ein slík rannsókn var gerð á 143 átta ára börnum: 

 

Á skipulegan hátt var öllum börnunum gert gramt í geði eða skapraunað. 

Síðan var þeim skipt í tvo hópa. Öðrum hópnum var gefið tækifæri til að búa 

til óargadýr úr leir en hinn hópurinn, sem var samanburðarhópurinn í 

rannsókninni, var látinn klippa út og lita fjölfaldaðar myndir af túlipönum. 

Eftir þessa gjörólíku föndurtíma reyndust afköst við annað nám á eftir mun 

betra hjá fyrri hópnum. Virðist sá hópur hafa fengið hollari tilfinningaútrás 

við sköpun sína en hópurinn sem eingöngu litaði og klippti eftir fyrirmynd 

(Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 51). 
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2.2.6. Elliot Eisner 

Elliot Eisner sem fæddist 1933 og ólst upp í Chicago Bandaríkjunum hneigðist 

snemma að listum. Hann sýndi töluverða hæfileika á því sviði strax í grunnskóla og 

fékk hvatningu frá móður sinni. Hann tók B.A. gráðu í listum og kennslufræðum við 

Roosevelt háskóla og M.S. gráðu í listkennslu við Tækniháskólann í Illinois, M.A 

gráðu í kennslufræðum við Chicago háskóla og fékk doktorsgráðu í sama skóla árið 

1962. Eisner hefur kennt listir við bæði framhaldskóla og háskóla ásamt að sjá um 

listgreinakennslu við háskóla. Síðan 1970 hefur hann verið prófessor í 

listgreinakennslu við Stanford háskóla. Snemma á ferli sínum læddist sá grunur að 

Eisner að flestir skólar væru ekki að átta sig á mikilvægi lista. Hann telur að 

listgreinakennslu sé víða ábótavant þar sem skilgreining á eðli greindar og vitsmuna 

sé óljós og skólar veiti skapandi hugsun ekki nægilega athygli. Eisner hefur bent á að 

umhverfið skapi viðhorf til lista og að listkennsla hafi sérstakt hlutverk í þroska barna,  

til dæmis í sögulegu samhengi. Hann gagnrýnir jafnframt þá aðferð að einfaldlega 

rétta börnum fyrirfram ákveðið efni og vona svo bara að sköpunarkrafturinn taki við 

með takmörkuðu listrænu gildi eða markmiði. Samkvæmt Eisner er mikilvægt að sjá 

hið listræna í öllu námi barna, horfa lengra en á tæknilegu og fræðilegu hliðina, þróa 

skapandi hugsun og viðbrögð við aðstæðum sem kennarar og nemendur fást við. 

Eisner taldi að menntakerfið gæti lært mikið af listum og lagði ríka áherslu á 

mikilvægi innsæis og gagnrýni fremur en að einblína á verklega niðurstöðu eða 

tæknilega yfirburði. Að hugsandi kennarar ættu ekki bara að leitast eftir að ná 

þekktum áhrifum, heldur ættu að sækjast eftir því sem kemur á óvart, uppgötvunum, 

hugarflugs hlið lífsins fremur en að ná fyrirséðum markmiðum með hefðbundum 

stöðluðum aðferðum (Smith, 2005). 

Það verðmætasta sem listir geta gefið kennslu er samkvæmt Eisner hið einstaka 

framlag listarinnar til reynslu einstaklinga og skilnings þeirra á umhverfi sínu. 

Sjónlistir fást við þann hluta meðvitundar okkar sem ekkert annað fag kemst nálægt, 

fagurfræðileg íhugun okkar á hinu sjónræna. Hann bendir á að nám í listum sé 

margþætt, meðal annars að skilja list sem menningarlegt fyrirbæri, þróun hæfni til að 

skapa list og að þroska hæfni til að skilja fagurfræðilega merkingu. Þessa þætti nefnir 

hann: Menningarlega, skapandi og gagnrýnandi (Eisner, 1997, bls. 9,65). 

Þegar listaverk er skapað eða hugmynd verður til, getur efnisval skipt miklu 

máli til að listamaðurinn nái að tjá nákvæmlega það sem hann ætlaði sér. Hvernig 

getur efnisval haft áhrif á verkið? Hefði verkið verið öðruvísi ef valið hefði verið 
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annað efni eða framsetning? Þetta eru spurningar sem skipta máli þegar efnisval er 

takmarkað eða fjölbreytni ekki í boði (Eisner, 1997, bls. 110). 

 

2.2.7 Sir Ken Robinson 

Sir Ken Robinson er virtur á alþjóðlegum vettvangi þróunar á sviði menntamála, 

sköpunar og nýbreytni. Fyrirlestrar hans á þessum vetfangi hafa vakið mikla athygli 

og verið mörgum hvatning til breytinga. Hann hefur starfað fyrir stjórnvöld í Evrópu, 

Asíu og Bandaríkjunum að menntamálum meðal annars. Í tólf ár var hann prófessor í 

kennslufræðum við háskólann í Warwick, Englandi og hefur hlotið margar 

heiðursviðurkenningar frá virtum háskólum og samtökum víða um heim fyrir störf sín 

í þágu kennslufræði, listgreinakennslu og sköpunar. Árið 2003 hlaut hann síðan 

riddaranafnbót frá Englandsdrottningu fyrir störf sín í listum (Sir Ken Robinson.com, 

e.d.).  

Í viðtali sagði Robinson meðal annars að ríkjandi sé misskilningur á sköpun og 

sköpunarhæfileikum. Til dæmis nefnir hann að margir telji að aðeins fáir útvaldir séu 

skapandi, að sá hæfileiki sé sjaldgæfur. Robinson segist sannfærður um að öll börn 

fæðist með mikla sköpunarhæfileika. Annar misskilningur sem hann nefnir er að 

sköpun sé sérhæfð við ákveðna iðju eins og hönnun eða listir, en sannleikurinn sé sá 

að hægt sé að vera skapandi í stærðfræði, arkitektúr, samböndum, vísindum, 

fyrirtækjarekstri og nánast hverju sem er. Robinson segir þetta ástæðuna fyrir að hann 

vill ekki að sköpun sé einangruð við ákveðnar deildir innan skólana. Margir telja að 

við þurfum að bæta okkur í að efla skólakerfið en samkvæmt Robinson væri nær að 

hugsa að við þurfum að gera eitthvað alveg nýtt fyrir börnin í skólakerfi 

framtíðarinnar. Staðreyndin er sú að megin uppbygging skólakerfis okkar í dag er frá 

átjándu og nítjándu öld þegar veruleiki okkar var allt annar en í dag, megin áhersla 

var á þeim tíma á iðnvæðinguna. Robinson bendir á að í öllum námskrám vestrænna 

landa sé námsfögum mismunað, stærðfræði og tungumál séu efst en á botninum séu 

listgreinar. Hann telur ástæðu þess að listgreinar fá svo lítið vægi, sé að samfélagið 

sjái ekki neinn starfsmöguleika fyrir börn í listum, sem sé gamall úreltur 

hugsunarháttur þar sem tilgangur listgreinakennslu sé ekki einungis til að þroska 

listamenn heldur til að efla sköpun hjá öllum einstaklingum sem kemur sér vel fyrir 

þjóðfélagið á öllum stigum og í öllum starfsgreinum (Morrison, 2005).  
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Í bókinni The arts in schools sem Sir Ken Robinson (1989) ritstýrði kemur 

meðal annars fram að ef við horfum á menntun einungis sem undirbúning fyrir 

eitthvað sem verður í framtíðinni, þá missum við af tækifærum nútíðar. Sá veruleiki 

sem blasir við börnum okkar í dag er mjög óviss hvað varðar atvinnu og að miða 

skólana eingöngu við framtíðar atvinnu er mjög skammsýnt. Að skipuleggja nám með 

inngöngu í háskóla sem megin markmið setur skólum takmarkanir og hefur áhrif á 

viðmið í prófum og námskrám. Fyrir þá nemendur sem ekki endilega falla inn í þessi 

viðmið og eru með hæfileika á öðrum sviðum skapar það óverðskuldaða tilfinningu 

um vanhæfi og sóar ómetanlegum hæfileikum fyrir samfélagið. Samfélagið þarfnast 

og metur fleiri hæfileika en bara þá bóklegu (Robinson, 1989, bls. 4-5).  

Robinson bendir á að þau fög sem eru ekki prófuð í til dæmis samræmdum 

prófum og viðmiðunar prófum muni alltaf líða fyrir það hvað varðar aðstöðu og vægi 

í skólastarfi. Það eru ótal vandamál sem steðja að þróun listkennslu í skólum, að 

mörgu leyti vegna viðhorfa til greinarinnar sem má rekja langt aftur. Til að leiðrétta 

þessi viðhorf þarf að breyta áherslum í námskrám og hætta að gera bóklegum fögum 

hærra undir höfði (Robinson, 1989, bls. 9). 

Enginn dregur í efa nauðsyn vitsmunalegra viðfangsefna og þroska fyrir 

einstaklinga, vandinn er þegar þetta er aðskilið frá öðrum hæfileikum. Allt frá 

sautjándu öld hefur vestræn heimspeki talið að tilfinningar hafi truflandi áhrif á 

vitsmunaþroska og þekkingaröflun. Ýmsir hafa bent hins vegar á nauðsyn þess að 

vera meðvitaður og tjá tilfinningar sínar í þroska einstaklinga, sem undirstrikar 

mikilvægi listgreina og sköpun í skólum. Vandinn er að báðar þessar skoðanir skilja 

að listræna sköpun og tjáningu annars vegar og hins vegar vitsmuni og sjá ekki hina 

sterku tengingu þar á milli (Robinson, 1989, bls. 11).  

 

2.3 Hvað segja listamenn sjálfir? 
Gríðaleg þróun hefur orðið í heimi sjónlista á síðustu öld sem hefur svo leitt til þess 

að menn hafa enduskoðað og velt fyrir sér hvar kennsla í listum stendur. Árið 2009 

kom út bók sem heitir Art school (propositions for the 21st Century) þar sem meira en 

þrjátíu leiðandi listamenn og kennarar bera saman bækur sínar og setja fram 

hugmyndir um stefnu listgreinakennslu framtíðarinnar. Í megin dráttum fjalla þeir um 

kennslu í framhaldsskólum og háskólum en koma þó inn á grunnskóla líka. Þar segir 
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meðal annars að það vanti fleiri listamenn með reynslu til að kenna myndlist, frekar 

en að einblína á kennaramenntun, það gefi raunverulegt „súrefni“ í kennsluna 

(Madoff, 2009, bls. 7). 

Í viðtalskafla í bókinni segir John Baldessari, sem er virtur listamaður á 

alþjóðavettvangi, að listamenn séu ekki bara einhverjir sem við sjáum í bókum eða á 

söfnum, heldur séu þeir venjulegt fólk sem stundum geri eitthvað athyglisvert og 

stundum ekki. List lærist ekki á línulegan hátt eins og stafrófið. Michael Craig-

Martin, að sama skapi þekktur listamaður, tekur undir og segir að þess vegna séu í 

raun námskrár gagnlausar, það sem er nauðsynlegur grunnur fyrir einn listamann sé 

gagnslaust fyrir næsta. Það merkilega við ungt fólk er að það getur tekið áhættu á 

mjög fágaðan hátt án þess að endilega skilja að fullu hvað það er að gera. Á vissan 

hátt gefur þessi einlægni þeirra þeim aðgang að einhverju sérstöku, svo hlutverk 

kennarans er að aðstoða þau við að átta sig á mikilvægi þess sem þau uppgötvuðu 

(Madoff, 2009, bls. 45).  

 

2.4 Tilgangur myndlistarkennslu. 

Með listnámi erum við ekki bara að skapa listamenn, það er einungis lítill hluti 

nemenda sem leggur fyrir sig list í einhverju formi á fullorðinsárum. Stór þáttur í 

listagreinakennslu felst í að skapa listunnendur. Til að efla menningu og listir 

framtíðarinnar viljum við auka listlæsi, gera nemendum kleift að meta listir og njóta 

þeirra.  

Eisner bendir enfremur á hversu mikilvægt listnám er fyrir aðrar greinar, vegna 

einstakrar nálgunar hvað varðar reynslu, skilning og skapandi hugsun. List megi og 

eigi að nýta til kennslu í öllum fögum til að nýta betur alla þætti náms og greindar. 

Samt sem áður eru listgreinar fag sem þarf að berjast fyrir rétti sínum og þeim tíma 

sem greininni er ætlað í námskrám og stundaskrám ( Eisner, 1997, bls. 257). 

Í Aðalnámskrá listgreinar segir meðal annars að listnám þjálfi huga og hönd, 

ásamt að efla marga þætti í hæfni einstaklinga þar sem nemendur þurfi að efla bæði 

ímyndunarafl og rökyggju. Með listnámi hafi nemendur tök á að vera virkir í athugun 

og rannsóknum ásamt því að efla og nýta þekkingu sína, nota öll skynfæri sín til að 

túlka og meta upplýsingar. Þar segir ennfremur:  

Frumleg tengslamyndun ásamt rökrænu mati og ályktunarhæfni liggur til 

grundvallar því sem nefnt hefur verið sköpunargáfa. Í listum er leyfilegt að 
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leika, spyrja og ögra sem leiðir til óvæntra tenginga. Sköpunargáfan er 

einstaklingnum nauðsynleg til þess að mæta síbreytilegum kröfum 

nútímaþjóðfélags (Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar, 2007, bls. 6). 

 

Í listnámi læra nemendur að tjá eigin hugmyndir og tilfinningar ásamt því að 

læra að skilja og virða tilfinningar annarra gegn um verk þeirra. Nemendur öðlast 

reynslu í að lesa listir og táknmál hinna margbreytilegu listgreina og verða þannig 

virkari njótendur. Listir eru öflugt upplýsingaafl í samfélaginu og því miklvægt fyrir 

einstaklinga að skilja og meta hin ólíku tungumál listarinnar. Þar að auki eru listir 

grunnur að mörgum sterkum atvinnugreinum svo sem í tölvu-, tísku-, og 

hönnunargreinum. Í sköpun verða nýjar hugmyndir til og á öllum stigum 

þjóðfélagsins er nauðsynlegt að til séu einstaklingar með hæfileika á því sviði. Öll 

listgreinakennsla þroskar og eflir sköpunarhæfileika (Aðalnámskrá grunnskóla 

listgreinar, 2007, bls. 6-7). 

Miðað við mikilvægi ofangreindra þátta er merkilegt að listgreinar fái ekki 

meira vægi en raun ber vitni í námskrám og stundaskrám skólanna. Ef hafðar eru í 

huga kenningar bæði Robinson og Eisner þá ætti skólakerfið að viðhalda og efla þann 

sköpunarkraft sem börn fæðast með í stað þess að þroska og kenna eitthvað sem 

kannski heftir eða kæfir það sem fyrir var. 

 

2.5 Er myndlistarkennsla á réttri leið? 
Hin kraftmikla sköpunar- og tjáningaþörf barna virðist fara minnkandi strax við 

upphaf grunnskóla. Þá aukast kröfur umhverfisins og einstaklingsins um að hafa rétt 

fyrir sér og gera hlutina eins og á að gera þá, barnið fer að reyna ná ljósmyndaraunsæi 

í myndir sínar oftar en ekki til að fá viðurkenningu. Hápunktur frjálsrar myndtjáningar 

yngri áranna er kæfður um tíma en einhverjir ná að viðhalda- eða endurvekja hann 

seinna meir (María Einarsdóttir, 2008, bls. 12). 

Sú viðtekna hugmynd að nemendur eigi að skapa einhverja lokaafurð sem hægt 

sé að sýna, skapar ákveðið álag á nemendur sem svo heftir þá í sjálfri tjáningunni. Í 

listsköpun getur nemandi tjáð og endurskapað tilfinningar sem erfitt er að færa í orð 

og gildir þá einu hvort viðkomandi þykir laginn í teikningu eða hefur gott handbragð. 

Kennarar í leik- og grunnskóla telja stundum mikilvægt að nemendur fáist við 



 

 17 

myndgerð sem þeim tekst að vinna vel, velja verkefnin vandlega svo að einhverju 

ákveðnu markmiði verði náð (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 25). 

Lowenfeld og Brittain benda á margar rannsóknir sem sýna fram á að besta 

leiðin til að efla tjáningu og myndsköpun barna, er að gefa þeim efnivið, sýna verkum 

þeirra áhuga og aðstoða þau til að finna eigin leiðir fremur en að gefa þeim 

fyrirmyndir eða leysa verkefnið fyrir þau. Þeir nefna sem dæmi þegar börnum er falið 

að klippa út hjörtu og sagt að þau eigi að vera rauð eða þau eiga að klippa út greinar 

og líma á þær fjólublá ber. Hér er ekki um neina sköpun að ræða og börnin læra 

ekkert af þessu, en geta upplifað að þeim hafi mistekist ef þau ekki uppfylla þessar 

fyrirfram ákveðnu hugmyndir hinna fullorðnu um listaverkið (Valborg Sigurðardóttir, 

1989, bls. 25 ).  

Góður árangur eða mistök skipa stóran sess í að byggja upp sjálfsmynd okkar 

og mat á þessu tvennu kemur fyrst og fremst úr umhverfinu. Börn læra fljótt á 

viðbrögð umhverfisins á verkum sínum, viðbrögð sem litast af einhverjum fyrirfram 

ákveðnum hugmyndum sem hafa mótast í samfélaginu. Og sjálfsmynd barna verður 

svo blanda af því hvernig þau halda að umhverfið ætlast til að þau séu og því sem þau 

eru hrædd við að uppfylla ekki. Í listsköpun verður svo markmiðssetning og árangur 

megin uppistaða, þar sem flestir álíta að lokaniðurstaðan eða verkið sjálft sé megin 

markmið. Því miður er skólakerfið ekki best til þess fallið að efla tjáningarfrelsi hvers 

einstaklings eða efla sjálfsmat þeirra (Rósa Kristín Júlíusdóttir, 2003, bls. 13-14 ). 

Ef til vill höfum við lagt of mikla áherslu á lokaafurð í listkennslunni í stað þess 

að horfa á upplifunina sjálfa við sköpunina. Í sjálfu sköpunarferlinu, vinnunni við 

listina felst tjáningin og þroskaferlið og þá má spyrja hvort einhverju máli skiptir 

hvort niðurstaðan verði listaverk sem hægt er að sýna.  

Í þessum og fyrri köflum hef ég töluvert vitnað í bókina Myndsköpun ungra 

barna eftir Valborgu Sigurðardóttur sem var gefin út árið 1989 af 

Menntamálaráðuneytinu. Þessi bók er að miklu leyti ætluð dagvistarheimilum eða 

leikskólum en ýmislegt sem þar kemur fram á svo sannarlega við um áherslur í 

listgreinakennslu í grunnskóla. Frá því þessi bók kom út eru liðin 23 ár og eflaust 

hefur verið tekið mið af henni í leikskólum landsins en kannski hefði mátt að sama 

skapi nýta hana og kenningar sem þar eru settar fram í grunnskólum. 

Töluverð þróun hefur orðið með einstaklingsmiðuðu námi undanfarna tvo 

áratugi en þó er megin hluti kennslu og verkefna miðað við heildina og erfitt að mæta 

þörfum allra. Það er upplifun margra foreldra og kennara að meira sé þó gert fyrir þá 
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nemendur sem eiga við einhverja námsörðugleika en þá nemendur sem skara fram úr 

á einhverjum sviðum og þurfa meira krefjandi verkefni en aðrir. Kenningar Piaget 

komu fram um miðja síðustu öld og á eftir hafa komið fjölmargir fræðimenn og 

kenningasmiðir sem hafa tekið undir þetta í megindráttum en samt virðist skólakerfi 

samtímans hafa aðeins að litlu leyti tekið mið af þeim. 

Robinson telur að allir geti verið sammála um hæfileika barna til að skapa, þau 

fæðist með einstaka hæfileika sem við svo sóum í skólakerfinu. Sköpun er eins 

mikilvæg í dag fyrir menntun eins og lestur og ætti að fá sömu virðingu í 

skólakerfinu. Börn eru tilbúin til að taka áhættu þó þau séu ekki viss um niðurstöðuna, 

óhrædd um mistök. Og eitt er víst, sé maður ekki tilbúin fyrir mistök þá mun maður 

aldrei skapa eða hugkvæmast neitt frumlegt. Um það leyti sem börn verða fullorðin 

eru þau löngu búin að missa þennan hæfileika, þennan kraft, þau hafa orðið hrædd við 

mistök. Robinson segist sannfærður um að við þroskum ekki sköpunarhæfileika, við 

þroskum þá úr okkur eða öllu heldur þeir eru menntaðir úr okkur. Áherslur í 

menntakerfinu á bóklegum fögum valda því að fjöldinn allur af hæfileikaríkum, 

skapandi einstaklingum halda að þeir séu það ekki. Vegna þess að hæfileikar þeirra í 

skóla voru ekki metnir að verðleikum og við sem samfélag getum ekki haldið áfram á 

þessari braut. Samkvæmt Robinson er okkar eina von í framtíðinni að við breytum 

mati okkar á hæfni og vitsmunum. Skólakerfi okkar hefur rænt okkur af hæfileikum 

okkar á sama hátt og við höfum rænt jörðina okkar af auðlindum, fyrir framtíð sem 

hæfileikarnir munu ekki nýtast. Það þarf að endurhugsa menntun barna okkar og meta 

hæfileika þeirra fyrir það sem þeir eru, mennta börnin á þann hátt að þau geti tekist á 

við framtíðina (Robinson, 2006). 

Þegar ný og metnaðarfull Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar kom út 2007 

mátti sjá að hún var mun ýtarlegri en sú fyrri hvað varðar skilgreiningar á markmiðum 

listkennslu. Hvað varðar myndlist þá fól það aðallega í sér nákvæmari útlistun á 

hvaða tækni og aðferðum nemandi þarf að hafa náð tökum á í lok hvers stigs í 

náminu. Það gefur auga leið að erfiðara er að skilgreina frelsið og eigið frumkvæði 

sem þó er svo mikilvægt til að þroska nemendur í sköpun bæði í listum og öðru námi. 

Til að kennarar geti unnið eftir námskránni og séð til að nemendur nái settum 

markmiðum þá þarf skýr og markviss verkefni. En eins og bæði Lowenfeld, Brittain, 

Piaget og fleiri hafa bent á geta markviss og fyrirfram ákveðin verkefni heft frelsi 

nemandans til sköpunar, tilrauna og mistaka sem læra má af. 
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Árið 2008 var prófessor Anne Bamford fengin til að gera úttekt og skrifa skýrslu 

um stöðu listgreinakennslu í skólum á Íslandi, bæði almennum skólum, sérskólum og 

leikskólum. Hún heimsótti skóla og tók viðtöl við sérfræðinga á sviði listfræðslu, 

ásamt að safna saman upplýsingum með spurningarlistum. Rætt var við 47 skóla, 214 

einstaklinga og bárust svör frá 76,3% skólanna. Í heildina kom listgreinakennsla á 

Íslandi nokkuð vel út en Bamford benti á að gera yrði mun á kennslu í listum og 

kennslu gegnum listir. Skólar þurfi í auknum mæli að nýta listir í öðrum námsgreinum 

til að efla listræna skapandi hugsun á þverfaglegan hátt, ekki síst í bóklegum fögum. 

Íslenska nemendur skorti reynslu og sjálfstraust í tjáningu og að setja fram hugmyndir 

sínar og að skilgreining skólakerfisins á list sé allt of þröng. Þetta eru allt þættir sem 

kenningar Eisner leggja mikla áherslu á (Sigrún Theodóra Steinþórsdóttir, 2011, bls. 

53,54,55). 

 

2.6 Reggio Emilia 
Reggio Emilia er lítil borg í norður Ítalíu sem gefur okkur mjög góða hugmynd hverju 

hægt er, með samvinnu margra hópa, að áorka í menntun og umönnun ungra barna. Sá 

árangur sem þarna hefur náðst hefur vakið athygli og verið hvatning fyrir kennara 

víða um heim og sýnt fram á hvað hægt er að gera ef kennarar og yfirvöld eru tilbúin 

til að taka örlitla áhættu og stíga um stund út fyrir okkar hefðbundna ramma. 

Fljótlega eftir seinni heimstyrjöldina áttaði Loris Malaguzzi, ungur Ítali sig á 

þörfinni fyrir umönnun og menntun ungra barna. Hann er hugmyndasmiður að öflugu 

menntakerfi í samvinnu við foreldra og allt samfélagið sem er einstakt og hefur vakið 

mikla athygli. Hann hefur helgað allt líf sitt að einskonar menntunarsamfélagi þar sem 

fjöldinn allur af kennurum, fræðimönnum, foreldrum, samfélagsþegnum og 

þúsundum barna hafa unnið saman í áratugi. Reggio samfélagið er samsafn af skólum 

fyrir börn þar sem hvert og eitt barn fær að efla vitsmunalegan, tilfinningalegan, 

félagslegan og siðferðislega þroska á eigin forsendum með umhyggju og varfærinni 

leiðsögn. Megin áhersla er lögð á sjónræna og táknræna tjáningu, ung börn eru hvött 

til að uppgötva umhverfi sitt og tjá sig með öllum mögulegum tjáningarleiðum svo 

sem orðum, hreyfingu, teikningu, málun, mótun, skuggaleik, leiklist eða tónlist.  Ein 

megin stoð þessa kerfis er þó samfélagið og það umhverfi sem skólarnir og börnin lifa 
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í. Frá upphafi hefur verið einstakur skilningur á samvinnu milli foreldra, kennara og 

barna (Edwards, Gandini og Forman, 1998). 

 

2.7 Samantekt  
Í dag gera flestir sér grein fyrir mikilvægi teikninga barna í þroskaferli þeirra og þeim 

möguleikum sem felst í að skoða þær. Þessi listaverk barnanna, því svo sannarlega eru 

þau listaverk, hafa mikla þýðingu fyrir þau og bæði uppalendur og kennarar verða að 

bera fyrir þeim virðingu. Oft þegar teikningar barna eru skoðaðar vill áhorfandinn fá 

skýringar, spyr hvort þetta sé þetta eða hitt. Nær væri að spyrja hvað sé á myndinni 

eða vekja bara máls á að viðkomandi hafi áhuga á að vita það, en gefa barninu færi á 

að útskýra ef það vill. 

Fræðimenn hafa lengi bent á mikilvægi sköpunar í alhliða þroska einstaklinga 

og að það skorti skapandi hugsun í öllu námi barna, ekki bara í listgreinum. Greind er 

fjölþætt og miklvægt að haga námi og kennslu samkvæmt því en eins og Guilford 

bendir á er full mikil áhersla á samleitri hugsun í námi barna en ekki nægilega mikið 

reynt á sundurhverfa hugsun og sú tegund hugsunar jafnvel kæfð. Lowenfeld og 

Brittain bentu ennfremur á að skrift og reikningur sé víða talin megin undirstaða náms 

en í raun séu þau einungis tæki til náms og að myndsköpun sé ekki síður öflugt tæki. 

Þeir bentu að auki á mikilvægi þess að gefa börnum færi á að tjá og túlka tilfinningar 

sínar. Margar kenningar sem komið hafa fram um mikilvægi sköpunar eru nokkuð 

gamlar og merkilegt að þær hafi ekki skilað sér betur í skólakerfið og kennsluhætti 

samtímans. 

Mikilvægi listgreinakennslu kemur skýrt fram í Aðalnámskrá en það virðist ekki 

skila sér til fulls í skólastarfið af einhverjum ástæðum. Robinson telur sig sannfærðan 

um að öll börn fæðist með einstaka sköpunarhæfileika en að skólakerfi okkar sói þeim 

hæfileikum, kæfi þá. Bamford kemst að þeirri niðurstöðu í sinni rannsókn að töluvert 

vanti upp á skapandi og greinandi hugsun í bóklegum fögum í skólum Íslands. Hún 

leggur ríka áherslu á muninum á listgreinakennslu og kennslu gegnum listir sem er 

mikilvægt til að efla skapandi hugsun. Reggio Emilia er gott dæmi um hvaða árangri 

er hægt að ná ef samfélagið er tilbúið að standa saman, taka áhættu og hugsa 

skólakerfið upp á nýtt. 
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3. Aðalnámskrá  
Skólinn er eins og samfélag og listir eru þar jafn mikilvægar og í þjóðfélaginu í heild 

sinni, með listinni hefur maðurinn frá örófi alda tjáð tilfinningar sínar. Með listiðkun 

öðlast maðurinn lífsfyllingu, tjáir tilgang tilveru okkar og mótar umhverfi sitt. Þar 

sem listnám reynir bæði á rökhyggju og ímyndunarafl þá eflir það almenna 

sköpunargáfu sem á móti eflir einstaklinginn í öðru námi og styrkir hann á öllum 

sviðum hins margbreytilega þjóðfélags okkar. Sköpunargáfa felur í sér bæði frumlega 

tengslamyndun og ályktunarhæfni. Sjálfsmynd einstaklinga eflist við listiðkun og 

nærir tilfinningalíf hans og vitsmuni. Að tjá eigin tilfinningar og öðlast jafnframt 

virðingu fyrir tilfinningum annarra er öllum mikilvægt og stór þáttur í listiðkun og 

námi einstaklinga (Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar, 2007, bls.6). 

Í fyrstu köflum Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar, sem eru sameiginlegir fyrir 

allar listgreinar, er eins og sjá má hér að ofan lögð áhersla á hve mikilvæg frjáls og 

skapandi tjáning er til að efla sjálfsmynd og tilfinningaþroska einstaklinga. Þegar 

komið er að námsmati og markmiðum hverrar greinar koma hins vegar upptalningar á 

markmiðum sem hver nemandi á að ljúka fyrir lok hvers stigs. Vandasamt getur orðið 

fyrir kennarann að bæði halda í frelsi og sköpunarkraft nemenda en jafnframt sjá til að 

hver og einn ljúki tilskildum markmiðum á hverju stigi grunnskólans. Sköpun er 

einstaklingsbundin og nemendur finna sig misvel í ákveðnum aðferðum listarinnar. 

Til að listnám geti örvað og þroskað frumlega tengslamyndun og ályktunarhæfni þá 

þarf nemandinn að reka sig sjálfur á og læra af því, þora að gera mistök. Velta má 

fyrir sér hvort það gerist ef námsefnið er mjög markvisst og fyrirfram ákveðið.  

Í kaflanum Námsmat í list- og verkgreinum segir meðal annars: „Námsmat er 

nauðsynlegur þáttur fyrir nemendur, kennara og skólastarfið í heild. Námsmat byggist 

á upplýsingum um stöðu nemenda, getu þeirra, kunnáttu, skilning og viðhorf til 

viðfangsefnanna. Því þarf fyrst og fremst að taka mið af settum markmiðum hverju 

sinni“ (Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar, 2007, bls. 8).  

Síðar í sama kafla er fjallað um hversu mikilvægt er í listrænum þroska að 

nemendur ögri sjálfum sér og kanni nýjar hugmyndir ásamt því að tileinka sér 

námstækni. Námsmat skal byggjast á gögnum um vinnuferlið, tilraunum, 

vinnubrögðum ásamt fullunnu verki (Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar, 2007, bls. 

8). 
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Í kafla sem nefnist „Nám og kennsla“ er tekið fram að unnið skuli út frá þroska 

nemandans, áhugasviðum og forsendum hans. Nemendum skal kynnt lögmál og 

aðferðir myndlistar sem verkfæri til að vinna á agaðan hátt og þroska sjálfstæði í gerð 

eigin verka. Nemendur fái þjálfun til að móta hugmyndir, finna leiðir til framsetningar 

fullunnins verks og nýta sér tölvutæknina þar sem við á í hönnunarvinnu og 

upplýsingaleit. Tekið er fram mikilvægi heimsókna í söfn ásamt fræðilegri kennslu í 

formi fyrirlestra og tengsla við starfandi listamenn. Námið felur í sér færniþættina: 

Sköpun, túlkun og tjáningu í fyrsta lagi og öðru lagi skynjun, greiningu og mat. 

Mikilvægt er að halda góðu jafnvægi milli beggja færniþátta og mynda eðlilegt 

samspil eftir aldri og þroska nemandans. Sköpun, túlkun og tjáning vísa til að 

nemandinn nýti sér fjölbreyttar aðferðir og hugmyndir til að skapa og tjá sig í verkum 

sínum. Skynjun, greining og mat fjallar hins vegar um menningarlegt samhengi 

listarinnar og að þróa hjá nemandanum listlæsi, með hæfni til að meta list á 

rökstuddan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar, 2007, bls. 9-10). 

Spyrja má hver tilgangurinn sé með að nemendur eigi að vinna á agaðan hátt sé, 

er átt við vinnubrögð almennt og umgengni eða að vinnan við verkið sjálft skuli vera 

agað? Eins má benda á að ung börn hafa ríka hæfileika til að setja fram hugmyndir 

sínar, með töluverðu sjálfsöryggi. Það er kannski mikilvægara að námsumhverfið 

haldi í þá hæfileika með öllum ráðum en að leiðbeina og þjálfa um of það sem er 

þegar til staðar í upphafi.  

Í Aðalnámskrá listgreinar eru sett fram áfangamarkmið og lokamarkmið. 

Markmiðin eiga að skýra almennan tilgang náms, því sem skólar eiga að stefna að og 

því sem nemendur eiga að kunna skil á í lok hvers árs. Lokamarkmið greinast niður í 

áfangamarkmið. Aðalnámskrá gerir ráð fyrir að áfangamarkmið séu meginviðmið í 

skólastarfinu og deilast niður á yngsta stig, miðstig og unglingastig (Aðalnámskrá 

grunnskóla listgreinar, 2007, bls.11). 

Myndmenntanám er flokkað í: Lögmál og aðferðir greinarinnar, sem felur í sér 

skapandi og tæknilega færni, hugmyndaþróun og færni í að nýta sér mismunandi 

miðla greinarinnar. Félagslegt og sögulegt samhengi og fagurfræði og rýni. Í 

námsmati skal svo tekið mið af þessum þremur flokkum markmiða. 
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Sem dæmi um lokamarkmið: 

Lögmál og aðferðir: 

Nemandi hafi tileinkað sér þekkingu á grundvallarlögmálum myndlistar, 

efniviði og miðlum og færni í undirstöðuaðferðum fagsins, til eigin sköpunar 

og til skilnings á verkum annarra, nánar tiltekið 

• myndbyggingu í tvívídd og þrívídd, rými, formi, áferð, lit, línu, ljósi  

• þróun ímyndar og myndmáli 

• aðferðum og tækni, s.s. málun, teiknun, grafík, mótun og annarri 

þrívíddarvinnu, rýmisvinnu, myndbandagerð, myndrænni 

tölvuvinnslu, ljósmyndun  (Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar, 

2007, bls.11). 

 

Eins og sjá má hér að ofan er tækni og aðferðum lýst ýtarlega og það er gegnum 

gangandi í lokamarkmiðum og áfangamarkmiðum, á meðan eigin sköpun eða frelsi til 

að ögra og gera tilraunir fá minna vægi. Vissulega er flókið að vinna með þessa þætti 

samhliða án þess að annar gjaldi fyrir hinn, þar er kennurum vandi á höndum. Það er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir að það er ekki hægt að kenna listir á sambærilegan 

hátt og stærðfræði eða íslensku. Í listum er varla hægt að tala um að eitthvað sé rétt, 

rangt, leyfilegt eða bannað.  

Samþætting námsgreina er víða iðkuð og töluvert verið ritað um hvernig 

námsgreinar skarast og hafa áhrif hvor á aðra. Það dylst engum að allir kennarar eru á 

sinn hátt til dæmis íslenskukennarar, hvort sem um er að ræða smíðakennara, 

íþróttakennara eða íslenskukennara þá hafa þeir allir áhrif á íslenskukunnáttu og nám 

nemenda. Listir og sköpun skarast á sama hátt þar sem listgreinar eru þær 

námsgreinar sem liggur beinast við að efla sköpun og áræðni hjá nemendum. Sköpun, 

áræðni, frjó hugsun og hugmyndaflug nýtist í öðrum fögum og almennum þroska 

nemandans. 

Í inngangi Aðalnámskrá grunnskóla lífsleikni (2007) kemur meðal annars fram: 

 

Námsgreinin lífsleikni á að efla alhliða þroska nemandans. Það felur m.a. í sér 

að nemandinn geri sér far um að rækta með sér andleg verðmæti, líkamlegt 

heilbrigði og sálrænan styrk. Hann efli félagsþroska sinn og borgaravitund, 

siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Efling borgaravitundar vísar til 

þess að efla færni ungs fólks og fullorðinna til að vera virkir þátttakendur í 
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lýðræðislegu samfélagi. Auk þess verði leitast við að styrkja áræði hans, 

frumkvæði, eðlislæga sköpunargáfu og aðlögunarhæfni til að takast á við kröfur 

og áskoranir í daglegu lífi.  

 

Listgreinar geta verið vel til þess fallnar að efla og viðhalda áræðni, frumkvæði, 

þessa eðlislægu sköpunargáfu sem svo greinilega má sjá hjá yngri börnum og 

aðlögunarhæfni til að takast á við áskoranir. Til þess þurfa nemendur hins vegar að 

upplifa ákveðið frelsi í listsköpun sinni, ramminn má ekki vera of þröngur eða 

umhverfi of gagnrýnandi.  

Í Aðalnámskrá lífsleikni segir einnig að í námsgreininni skuli nemandinn í heild 

vera í fyrirrúmi og færni hans til meðal annars gagnrýninnar hugsunar, frumkvæðis, 

hæfileika til sköpunar og verklegrar færni. Eðlilegt er að lífsleikni sé kennd í 

samvinnu við allt skólastarfið og að allir starfsmenn skóla, nemendur og foreldrar 

sameinist um sett markmið. Útfærsla á lífsleikni í Aðalnámskrá felst í tveimur 

flokkum viðfangsefna: Sjálfsþekking, samskipti, sköpun og lífsstíll annars vegar og 

hins vegar samfélag, umhverfi, náttúra og menning. Þó svo öll aðgreind markmið 

lífsleikni séu jafngild er tekið fram að sjálfsþekking, samskipti, sköpun og lífstíll séu 

kjarni greinarinnar (Aðalnámskrá grunnskóla lífsleikni, 2007, bls. 5 og 6). 

Að þekkja sögu okkar er öllum mikilvægt og í samfélagsfræði væri kjörið 

tækifæri að kenna listasögu og listlæsi, tengja á þann hátt samfélagsfræði og 

listgreinar. Sé aðalnámskrá samfélagsfræði skoðuð er hvergi talað um listir í 

lokamarkmiðum. Þar segir þó:  

 

Markmið um innlifun, að setja sig í spor annarra og skoða sjálfan sig í 

samhengi sögunnar verða oft best metin út frá ritgerðum, skálduðum skrifum, 

munnlegum frásögnum og myndrænni eða leikrænni framsetningu. Í námsmati 

getur einnig reynt á ályktunarhæfni, rökvísi, innsæi, hugmyndaflug og fleiri 

þætti. Slíkt getur verið vandasamt með skriflegu prófi einu saman og því er 

eðlilegt að hluti námsmatsins byggist á mati á verkefnum og vinnuferli 

(Aðalnámskrá grunnskóla samfélagsgreinar, 2007, bls. 6). 

 

Mannkynssaga hefur löngum verið rituð með hliðsjón af landvinningum, 

styrjöldum, vísindum, trúarbrögðum og stjórnmálum. Merkilegt má telja að listasagan 

eigi ekki stærri þátt í sögubókum en raun ber vitni. Saga lista hefur verið sterkur 
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drifkraftur í mótun menningar okkar og samfélags á flestum tímabilum mannkyns. Að 

gefa listasögu meira vægi í sögukennslu snýst ekki bara um að kenna um listir heldur 

samtvinna listina, tjáninguna og sköpunina í kennsluna. Gefa börnum færi á, gegn um 

tjáningu og túlkun á skapandi hátt að upplifa söguna. Á þennan hátt er nemendum 

gefið færi á að meta kosti og gæði afreka mannkynsins og án vafa mundi 

listgreinakennsla leika stórt hlutverk í slíkri kennslu (Robinson, 1989, bls. 21). 

Ungur maður í framhaldskóla vakti máls á stöðu skóla í dag og benti á að 

rannsóknir hafi sýnt að 30% drengja og 17% stúlkna finnist leiðinlegt í skólanum, 

bendir hann á að þetta hafi ekki síst með skólakerfið að gera og sjálfur hafi hann oft 

íhugað að hætta námi. Íslenskutímar séu andlausir, raungreinatímar vélrænir en samt 

hafi hann áhuga á sjálfu efninu. Hann telur þurfa að breyta bæði kennsluháttum og 

námsefni, að menntun eigi fyrst og fremst að stuðla að sterkri sjálfsmynd 

einstaklingsins. Til dæmis nefnir hann að skipta út fyrirlestrum og virkja nemendur 

sjálfa meira í náminu og gera þá sjálfstæðari, ábyrgari fyrir eigin námi (Ísak 

Rúnarsson, 2012). 

 

Í öðru lagi þarf að efla sköpunarþáttinn. Þá er ég ekki aðeins að tala um 

sköpun í listum heldur í víðara samhengi því sköpun er í raun sá eiginleiki að 

geta hugsað út fyrir rammann. Þó að sköpun sé einn af grunnþáttum 

menntunar samkvæmt núverandi aðalnámskrá virðist hafa gleymst að stimpla 

inn tvo fyrstu stafina því oftar er einblínt á öpun í stað sköpunar. Sumir hafa 

jafnvel gengið svo langt að segja að menntakerfið í núverandi mynd hamli 

sköpunarkraftinum. Meðal þeirra er einn virtasti menntamálafrömuður heims, 

Sir Ken Robinson. Í núverandi kerfi þarf nemandinn ekki að sýna neina 

sjálfstæða hugsun sem heitið getur en það er þó grundvöllurinn fyrir því að 

verða virkur þátttakandi í lýðræðissamfélagi eins og okkar (Ísak Rúnarsson, 

2012). 

 

3.1 Kennsluaðferðir 
Kennsluaðferðir eru margar og engin ein betri en önnur þar sem þær eru ólíkar í eðli 

sínu og markast af þeim sem beitir þeim. Samspil kennara og nemenda er líka 

mikilvægt og allt fas kennarans hefur áhrif á hvernig til tekst. Þó ein kennsluaðferð 

gefist vel í ákveðinni kennslustund er ekki víst að hún takist vel næst, annað 

andrúmsloft í bekknum eða líðan kennarans þann daginn, allt skiptir þetta máli. 
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Samkvæmt Gardner er mikilvægt að nálgast kennsluefnið á sem fjölbreyttastan hátt 

til að höfða til hæfileikasviðs hvers og eins. Kennarinn þarf svo að sýna þolinmæði, 

aðstoða eftir föngum en líka leyfa nemendum af og til að taka áhættu án þess að þeir 

eigi yfir höfði sér óvægna gagnrýni. Útskýringar eiga fyrst og fremst að vera skýrar 

og skilmerkilegar, taka á aðalatriðum á einfaldan hátt. Ein algengustu mistök kennara 

er að reyna um of, taka til of mörg hugtök og ofmeta getu nemenda. Kennurum er 

vissulega vandi á höndum, hæfileg hvatning, hæfileg uppbyggileg gagnrýni og rétt 

orðaval, það getur reynst erfitt að átta sig á hvernig til tekst. Eitt ráð sem er mælt með 

er að taka reglulega framistöðu sína upp á myndband og horfa á (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 10, 16, 22, 27). 

Í list og verkgreinum er oft markmið að efla hæfni og leikni á ákveðnu sviði, þá 

er megin verkefni kennarans að velja verkefni og skapa gott, hvetjandi 

vinnuumhverfi. Þá reynir á hæfni kennarans til að útskýra og sýna vinnubrögð og 

aðferðir og hlutverk nemenda er að fylgjast vel með og æfa tiltekna færni. Umræðu- 

og spurnaraðferðir geta nýst vel með til að skapa umræðu um verkefnin og skapa 

áhuga hjá nemendum og hvetja þá til að draga eigin ályktanir. Að sama skapi er 

mikilvægt fyrir nemendur að fá sjálfstæð skapandi viðfangsefni, þar sem þeir taka 

virkan þátt í að velja, móta og þróa. Til dæmis uppfinningar og hönnunarverkefni.  

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 44, 46)  

Algengasta aðferð til að leggja fyrir ný verkefni í list- og verkgreinakennslu er 

að leggja fyrir ákveðið verkefni úr fyrirfram ákveðnu efni, síðan er persónubundið 

eftir hverjum kennara hversu gott svigrúm nemendur fá til að fara út fyrir „rammann“. 

Spyrja má hvort það varðveiti betur sköpunarkraftinn og sjálfsöryggið í sköpun ef 

byrjað væri á hinum endanum. Þá yrði fyrst farið í hugmyndavinnu, leggja fyrir 

eitthvað sem á að tjá eða túlka, gefa jafnvel nemendum færi töluverðu frelsi í 

hugmyndavalinu til dæmis tengt einhverju sem þau hafa upplifað nýlega. Í svona 

verkefni væri mikilvægt að ætla verkefninu töluverðan tíma. Nemendur gætu gert 

skissur og punkta sem mundi líka þjálfa þá í að vinna án þess að allt sem þeir geri eigi 

að vera fullbúið listaverk. Nemendur mundu vissulega vinna þetta mishratt enda þurfa 

kennarar að vera viðbúnir því með aukaverkefnum og sveigjanleika. Meðan 

hugmyndin er að þróast finnur nemandinn sjálfur með varfærnu utanumhaldi frá 

kennara í hvaða efni eða hvernig formi hugmyndin mundi best skila sér. Það er að 

sjálfsögðu töluverðum takmörkum háð hvort hægt sé að uppfylla óskir nemanda 

varðandi framsetningu en oft má finna leiðir. Foreldrar kannast flestir við að fá 
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mikinn bunka af teikningum og myndum með heim að vori eftir vinnu vetrarins, ef 

fleiri verkefni yrðu unnin á þennan hátt yrðu þau eflaust færri en að sama skapi 

mikilvægari fyrir bæði listamanninn og njótendur. 

Til að efla áræðni, sköpunargleði og aðlögunarhæfni til að takast á við áskoranir 

þarf nemandinn að læra að mistök séu mikilvæg og leyfileg. Ef umhverfi er of 

gagnrýnandi og leiðandi er erfitt að sætta sig við mistök en mistök eru nauðsynleg til 

að læra af ekki síst í sköpun. Spyrja má á hvorum enda á að byrja, eins og námskráin 

er uppbyggð er megin áhersla lögð á að kenna tækni, aðferðir og vinnubrögð sem 

gerir að verkum að hugmyndir nemandans þurfa að „sníðast“ að þeirri aðferð sem 

kennarinn er að leggja fyrir hverju sinni. Í efri stigum listnáms svo sem til dæmis 

háskólum þá er meiri áhersla lögð á hugmyndavinnu, það hefur svo verið gagnrýnt á 

þeim forsendum að verk kunnáttan sé að glatast eða henni gefið of lítið vægi.  

 

3.2 Heimsóknir í myndmenntakennslu 
Til að fá einhverja hugmynd um kennsluhætti og sköpunarkraft grunnskólabarna hér á 

Eyjafjarðarsvæðinu heimsótti ég nokkrar kennslustundir í myndmennt í þremur 

skólum. Mjög fróðlegt var að fylgjast með bæði hvernig kennarar lögðu fram verkefni 

og hvatningu. Heimsóknirnar fólust aðallega í að fylgjast með en þó voru kennarar 

spurðir hvort þeir einhvern tíman settu upp verkefni þar sem hugmyndin væri 

aðalatriði og nemendur fengju svo frjálst val um liti eða efni. Allir sögðust þeir gera 

það af og til en ekki oft því það væri flókið. 

Upplifun mín af því að kenna myndmennt í leikskóla gaf mér góða hugmynd 

um þann óbeislaða og frjálsa sköpunarkraft sem börn á leikskólaaldri búa yfir. Þau eru 

reiðubúin að gera tilraunir, taka áhættu algjörlega óhrædd við mistök eða gagnrýni, 

hins vegar geta þau tekið gagnrýni og athugasemdum mjög alvarlega.  

 

3.2.1 Fjórði bekkur 

Í einum fjórða bekk sem ég heimsótti var verið að mála glerung á leirverk sem þau 

þegar höfðu unnið. Þessum bekk er kynjaskipt og þess vegna ekki stór hópur sem er 

mikill kostur, það þurfti töluvert að berjast fyrir að fá það í gegn í þessum skóla. 

Kennarinn þurfti að útskýra vel að litirnir óbrenndir litu allt öðruvísi út en þegar búið 
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væri að brenna þá, þetta var auðsjáanlega frekar erfitt. Börnin höfðu búið til ýmist dýr 

eða ílát og aðspurður þá sagði kennarinn að það hefði verið hans tillaga. Þessi kennari 

var áberandi jákvæður en svolítið leiðandi. Hann sagði meðal annars að best væri að 

hafa hvítt inní skálunum, ein stúlkan hafði hugsað sér að hafa svart en kennarinn sagði 

að það væri aldrei gott. Hann útskýrði að ekki væri gaman að borða úr svörtu, stúlkan 

sagðist ekki ætla að borða úr þessari skál. Þarna hefur stúlkan verið búin að hugsa 

mikið um hvernig væri að hafa skálina svarta að innan og var mjög ákveðin í þeirri 

ákvörðun sinni en fær ekki góðan hljómgrunn hjá kennara. Án efa var kennarinn að 

tala af eigin reynslu og séð marga gera skálar en hefði ekki verið hvetjandi og 

lærdómsríkt fyrir nemandann að fá að gera þessa tilraun? Sennilega mun hún hugsa 

sig betur um næst þegar hún vill gera eitthvað út fyrir hinn venjulega ramma. Það var 

áberandi í þessum hóp að stelpurnar sem höfðu gert dýr voru mjög uppteknar af að 

hafa raunverulega liti á dýrunum. Kennarinn sagðist stundum setja fyrir verkefni með 

ákveðnu þema þar sem nemendur fengju nokkuð val um efni og framsetningu. 

 

3.2.2 Þriðji bekkur 

Seinna heimsótti ég þriðja bekk og þá var allur bekkurinn, mun stærri hópur. Börnin 

fengu fyrirmæli um að sækja teikniblokkina sína og kennarinn færði öll borðin saman 

svo engin sæti einn. Kennarinn spyr hvort allir séu tilbúnir að hlusta og notar svo litla 

flautu til að fá athygli, spyr hvort þau séu búin að sjá einhverja farfugla. Verkefnið var 

að teikna fugla, jafnvel furðufugla eða menn sem líta út eins og fuglar. Það máttu 

verða hreiður og ránfuglar, bara hafa þetta litríkt sagði kennarinn. Í þessum bekk var 

stuðningskennari sem sagði þegar hér var komið að alls ekki mætti hafa þetta mjög 

smátt svo þetta sæist vel [óþörf athugasemd?]. Alls konar hugmyndir voru viðraðar af 

nemendum og hugarflugið var greinilega komið af stað: „Má gera mannfugl eða dreka 

eða svona risaeðlu með vængi svona Grameðlu?“ Stelpurnar fara varlega af stað 

meðan strákarnir eru mjög fljótlega búnir að fylla blöðin af furðufuglum stórum sem 

smáum, greinilegt var að sumir urðu fyrir áhrifum frá sessunaut sínum sem eðlilegt er.  

Í þessum hóp var engin upptekin af að sjá fyrirmyndir af því sem skyldi teikna, 

hvorki í bókum né tölvum enda engin tölva í stofunni til afnota fyrir nemendur sem 

var meðvituð ákvörðun kennarans. Nú segir einn drengurinn að hann geti bara ekki 

litað myndina þetta sé svo mikið, kennarinn sýnir honum á öðru blaði hvernig hægt sé 

að lita með tveimur tússlitum í einu og nota þá tvo litatóna. Þegar leiðbeint er með 
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sýnikennslu á þennan hátt er mikilvægt að gera það til hliðar á öðru baði. Í öðrum hóp 

varð ég vitni að því að kennari sýndi á teikningu nemandans eða teiknaði fyrir 

nemandann, á því lærir barnið ekkert og kennarinn sýnir verki nemandans ekki 

virðingu. 

 

3.2.3 Fimmti bekkur 

Síðar heimsótti ég fimmta bekk í öðrum skóla. Í þessari kennslustofu er aðgangur að 

tölvum sem gæti virst gagnlegt með tilliti til markmiða í Aðalnámskrá um að 

nemendur skuli geta við lok 7. bekkjar nýtt sér meðal annars tölvur í eigin sköpun 

(Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar, bls. 13). 

Við nánari athugun, mátti sjá að nemendur í þessum skóla voru vanir og höfðu 

töluverða þörf fyrir að skoða fyrirmyndir á internetinu þegar þeim var lagt fyrir 

verkefni. Nemendur jafnvel sáu ekki fyrir sér neinn annan möguleika á að fá 

hugmyndir um það sem var lagt fyrir, sem gæti gefið til kynna að betra sé að hafa 

aðgengi að tölvuveri frekar en að tölvurnar séu til taks í myndmenntastofunni. 

Kennarinn telur upp hvaða litir eru í boði, trélitir, vatnslitir, tússlitir og pappír til 

að klippa, segist svo ætla að útskýra verkefnið. Kennarinn segir að hún muni spila lag 

og nemendur skuli lýsa laginu á blaðið, lýsa þeim tilfinningum sem þau finna í laginu 

og einn nemandi spyr hvort þetta eigi að verða flott. Kennarinn segir þá að þau séu 

auðvitað alltaf að gera listaverk og það sé ekki í boði að gera bara eitthvað krass og 

segjast svo bara vera búinn. Tekið er fram að það eigi að vera litir, að blaðið eigi að 

vera litað, lagið er sett af stað og börnin stara á blaðið. Í þessu kemur drengur inn í 

stofuna of seinn, heyrir lagið og byrjar að hreyfa sig með laginu en kennarinn bannar 

það, segir honum að setjast og teikna nú það sem lagið segir honum. Flest börnin eru 

nú komin af stað og ræða svolítið upphátt hvað þau ætla að teikna og kennarinn talar 

um að þau geti teiknað hvað sem er, kannski ekkert sérstakt bara línur og liti eða 

ævintýri. Og heldur áfram: „Maður nær oft að gera flottari myndir ef maður er ekkert 

að hugsa um hvað öðrum finnst, hvort öðrum finnist þetta flott“. Ef til vill hefði hér 

verið betra að bara leyfa börnunum að hlusta og skipta sér sem minnst af og jafnvel 

leyfa þeim að hreyfa sig líka við lagið ef það hefði hentað einhverjum eins og 

drengnum sem kom of seint. 
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3.2.4 Annar fimmti bekkur 

Í þessari kennslustund sýndi kennarinn börnunum myndband með skjávarpa af vef 

námsgagnastofnunar um starfandi listamenn. Börnin voru búin að ná í möppurnar 

sínar og teiknuðu á meðan þau horfðu á og hlustuðu á kennarann. Nemendur fengu 

þarna að fylgjast með fjórum ólíkum listamönnum og kennarinn útskýrði ýmislegt á 

meðan eins og hvað sköpunarþörf væri. Einn nemandi nefndi að það væri að þurfa 

alltaf að vera búa eitthvað til og nokkur umræða fór af stað um þetta fyrirbæri og 

gaman var að hlusta á hvað nemendur voru áhugasamir. Líklegast er sköpun hins 

vegar fyrirbæri sem þarf helst að læra á eigin reynslu þó umræða sé alltaf af hinu 

góða. Þarna líkt og í kennslustundinni með tónlistinni talaði kennarinn sennilega full 

mikið og gaf nemendum ekki nægilegt færi á að hlusta, umræða á eftir hverju 

myndbandi hefði sennilega gert meira gagn. Rætt var um hvaða aðferðir hver 

listamaður notaði við sína listsköpun og hvað þeir ættu sameiginlegt og hvað væri 

ólíkt með þeim, mjög skemmtilegar umræður. Einn listamaðurinn hélt dagbók sem 

var nokkurskonar skissubók og kennarinn benti á mikilvægi þess í allri undirbúnings 

vinnu þegar unnið væri að listaverki. 

Í seinni hluta kennslustundarinnar fengu nemendur að teikna frjálst og voru þau 

sum að klára verkefni sem þau voru byrjuð á. Einn nemandi bað um aðstoð við að 

teikna eitthvað sem honum þótti erfitt og kennarinn fór til hans og teiknaði á myndina 

hans grófar útlínur, teiknaði fyrir hann. Annar nemandi hafði tekið myndina sína og 

búið til úr henni brú en kennarinn var ekki ánægður með þetta og fannst hann hafa 

skemmt myndina en brú er vissulega þrívítt verk sem væntanlega á fullan rétt á sér. 

Það vakti athygli mína að þessir nemendur virtust vanir því að þegar þeim þótti 

erfitt að teikna eitthvað þá teiknaði kennarinn fyrir þau, sem felur ekki í sér neinn 

lærdóm fyrir börnin. Mikilvægt er að hafa í huga að teikning lærist ekki nema með 

þjálfun, það er ekki bara hugurinn sem þarf að læra heldur líka höndin. 

 

3.2.5 Hugleiðingar 

Að kenna myndmennt sem og aðrar listgreinar er flókið og að mörgu að huga. Það er 

enginn vafi á að allir kennarar gera sitt besta og á Íslandi erum við heppin að hafa hátt 

hlutfall af vel menntuðum kennurum. En það er auðvelt í miðri kennslu að falla í alls 

konar gryfjur sem viðkomandi kannski áttar sig ekki á. Þeir kennarar sem ég fylgdist 
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með komu allir með athugasemdir á einhverjum tímapunkti kennslunnar sem gætu 

virst hamlandi fyrir sköpunargleði barnanna, en í góðri trú. Einn kennaranna tók fram 

að nemendur ættu að hugsa í gæðum frekar en magni, að betra væri að gera færri 

myndir en vandaðar. Þá má spyrja hvar svigrúmið sé til tilrauna og mistaka sem er 

svo mikilvægt í sköpunar ferlinu. Þegar kennsla er undirbúin sjá kennarar fyrir sér 

hvernig verkefnið muni fara fram og geta orðið fastir í ferlinu sem þeir álitu sig sjá 

fyrir. Nauðsynlegt er að vera viðbúin allt öðrum viðbrögðum eða niðurstöðum hjá 

nemendum og jafnvel taka því fagnandi, ef tilgangurinn er að efla sköpunargleði og 

hvetja til tilrauna. 

Án efa má bæta mikið í kennsluaðferðum og til dæmis ábending Ingvars 

Sigurgeirssonar að kennarar láti taka kennslu sína reglulega upp á myndband eða fái 

samkennara til að fylgjast með kennslustundum sínum eru athyglisverðar (Ingvar 

Sigurgeirsson, bls. 16). 

Hvatning og gagnrýni þarf að nota markvisst og á þann hátt að það geri gagn, 

hafi merkingu og innihald. Gagnrýni er vandasöm en mikilvæg og þarf að vera 

uppbyggjandi, vekja áhuga til að leita áfram að leiðum til frekari tilrauna í sköpun, 

alltaf halda möguleikum opnum. Listamenn þekkja vel að þó viðkomandi sé ánægður 

með verk sitt þá kemur alltaf upp þörf fyrir að fara lengra með hugmyndina, gera 

betur, öðruvísi, góð gangrýni á að efla þessa þörf hjá nemendum. Hvatning og hrós er 

líka vand meðfarið. Hrós sem ekki hefur neitt innihald eða merkingu getur haft 

andstæð áhrif, latt nemendur til að halda áfram. Hvatning að sama skapi þarf að vera 

hófleg, ef hvatning er gefin í of stórum skömmtum getur hún orðið eins og 

afskiptasemi, nemendur þurfa svigrúm til tilrauna sinna og mistaka sem eru svo 

mikilvæg.  

 

3.3 Vægi sköpunar í námskrám erlendis 
Í mai 2009 skrifaði Mervi Salo skýrslu um alsherjar endurskoðun á stefnu í 

listakennslu sem fram fór í Ontario fylki í Kanada þar sem orðið höfðu miklar 

breytingar í grundvallarviðhorfi til uppbyggingar námskrár í listum meðal annars. 

Mervi Salo var yfirmaður menntamála á listasviði hjá menntamálaráðuneyti Ontario 

fylkis og hafði yfirumsjón með endurskoðun á námskrá í listgreinakennslu. Hún var 

einnig forseti Ontario Society for Education through art ásamt því að vera leiðandi í 

listgreinakennslu í öllum helstu háskólum Kanada og virtur fyrirlesari. Þetta kom í 
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kjölfar þess að yfirgripsmikil endurskoðun á námskrám skóla fór fram í flestum 

OECD löndum sem spannaði yfir mörg ár. Árið 2003 fór þessi endurskoðun af stað í 

Kanada og 2006 var komið að listgreinum. Í ferlinu voru ótal aðilar kallaðir til sem á 

einhvern hátt komu að listgreinum og þeim gefið færi á að tjá sig og leggja fram 

tillögur. Eftir að ýmsar breyttar áherslur komu fram var líka skoðað hvernig hægt væri 

að styrkja og styðja við listakennslu og þær kennsluaðferðir sem notaðar voru með 

tilliti til nýrra áherslna í námskrá (Salo, e.d.). 

Það er ýmislegt sameiginlegt með Kanada og Íslandi þrátt fyrir mikinn 

stærðarmun og mun á fólksfjölda. Í Kanada er byggð mjög dreifð og víða langar 

vegalengdir milli þéttbýliskjarna og í nyrðsta hlutanum eru mörg fámenn samfélög og 

þar af leiðandi eru skólar þar sem samnýta kennara í mörgum kennslugreinum eins og 

víða hérlendis. 

Þessi endurskoðun hjá Ontario fylki gaf möguleika á breytingum þar sem megin 

áhersla er lögð á list sem leið til þekkingar og skilnings. Til dæmis tjáning með 

hreyfingum í dansi, upplifanir og tilraunir í tónlist og tjáning hugmynda og tilfinninga 

með sjónlist þar sem fengist er við allar gerðir skynjunar og óháð kennslugreinum. Í 

þessari endurskoðun voru viðurkennd áhrif sköpunar og gagnrýninnar hugsunar á 

skilning og alhliða menntun nemenda. Nemendum er gefinn möguleiki til að kanna 

nýjar hugmyndir, afhjúpa fordóma, njóta sköpunarkrafts og verða virkir gerendur í 

eigin námi og þroska. Þessi endurskoðun á menntastefnu tók mið af þremur megin 

hugtökum varðandi listnám sem þykir mikilvægt að hafa í jafnvægi. Í fyrsta lagi 

þátttaka í listum, öðru lagi greining og skilningur á list og þriðja lagi að læra með 

listum og gegn um listir (Salo, e.d.). 

Það er ýmislegt í niðurstöðum þessarar endurskoðunar Ontario fylkis sem er 

athyglisvert, ekki síst sú hugmynd að styðja við og efla kennsluhætti kennara með 

markvissum hætti. Vegna þess hve um er að ræða dreifða byggð þá var sett á 

laggirnar verkefni þar sem gerðar voru hágæða upptökur til að sýna námskránna í 

framkvæmd. Það er að segja kennarar á öllum stigum grunnskóla voru myndaðir við 

kennslu þar sem notaðar voru ólíkar kennsluaðferðir til að framfylgja áherslum 

námskrárinnar. Með því að hafa aðgang að þessum upptökum gátu kennarar hvar sem 

var í dreifðum byggðum Kanada fengið hugmyndir og séð hvernig hægt væri að 

kenna listir á sem fjölbreyttastan hátt. Þessi þróunarvinna sem átt hefur sér stað í 

Ontario hefur meðal annars leitt í ljós skýrt samhengi milli alhliða námsárangurs 

nemanda og fjölbreyttrar listgreinakennslu. Komið hefur í ljós aukin samvinna, 
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gagnrýnin hugsun, þverfaglegt nám, aukin þátttaka og jákvæðara viðhorf til náms sem 

allt leiðir af sér aukinn námsárangur (Salo, e.d.). 

 

3.4 Samantekt 
Skólinn er vissulega eins og samfélag líkt og kemur fram í Aðalnámskrá en ætti að 

sama skapi að vera hluti af samfélaginu og samfélagið hluti af skólanum. Það má 

finna ákveðið misræmi í annars ýtarlegri Aðalnámskrá listgreinar hversu mikil 

áhersla er lögð á skapandi, gagnrýna og greinandi hugsun í fyrstu köflum hennar en 

þegar markmiðin eru skoðuð fer mun meira fyrir tæknilegum og verklegum lýsingum. 

Í Aðalnámskrá lífsleikni er meðal annars tekið fram að efla skuli hjá nemendum 

áræðni, frumkvæði, eðlislæga sköpunargáfu og aðlögunarhæfileika. Eðlislæg 

sköpunargáfa gefur jú til kynna að hún sé að einhverju marki meðfædd frekar en 

áunnin eða kennd, lítið er fjallað um með hvaða hætti skuli ná þessum markmiðum. 

Listgreinakennsla væri eflaust gott verkfæri til kennslu í lífsleikni sem og 

samfélagsfræði og sögu. Eins og fræðimenn hafa bent á mundi það efla nemendur í 

námi sínu ásamt því að gera það fjölbreyttara. Að stór hluti nemenda skuli leiðast í 

skóla, eins og fram kemur í grein Ísaks Rúnarsonar, hlýtur að vera áhyggjuefni og 

tilefni til verulegrar endurskoðunar á skólakerfinu. 

Kennsluaðferðir þurfa sífellt að vera í þróun og mikilvægt að kennarar fái 

tækifæri til að halda sér vel upplýstum um þróun sem á sér stað og að þeir séu opnir 

fyrir að fá aðstoð. Kennarar þurfa að vera vakandi fyrir að festast ekki í fari vanans og 

tilbúnir því að taka því óvænta fagnandi og nýta það til gagns fyrir nemendur og 

kennsluna. Hvert orð, hvert augnatillit getur skipt máli í allri kennslu, ekki síst þegar 

ætlunin er að hlúa að hinum öfluga en viðkvæma sköpunarkrafti sem börn búa yfir. 

Þrátt fyrir góða menntun og vilja, eiga allir kennarar á hættu að lenda í þeirri gryfju að 

segja of mikið til, gefa sínum skoðunum of mikið vægi, gangrýna eða hrósa án 

innihalds. 

Umbætur Ontariofylkis á stefnu í listgreinakennslu fólust meðal annars í að 

auka vægi lista í kennslu sem leið til þekkingar og skilnings ásamt því að styrkja 

kennara í sínu starfi með markvissum hætti. Árangur af þessu varð aukin samvinna og 

jákvæðara viðhorf til náms ásamt aukinni gagnrýnni og skapandi hugsun. 
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4 Umræða og lokaorð 
Undanfarna áratugi hafa skólastefna, skólalög og námskrár verið í mikilli 

endurskoðun bæði hérlendis og erlendis. En eins og Sir Ken Robinson bendir á er það 

á vissan hátt eins og að staga í ónýta sokka þar sem meira fer fyrir staginu en því sem 

nýtilegt er í grunninum. Hvernig væri að byrja alveg uppá nýtt? Skoða veröldina sem 

við búum í og endurhugsa frá öllum sjónarhornum, virkja alla sem koma að menntun 

að einhverju leyti sem er í raun allt samfélagið líkt og gert er í Reggio Emilia. 

Hugsum okkur líkt og Sir Ken Robinson nefndi að flokka ekki nemendur eftir aldri, 

opna skólana alveg á huglægan hátt frekar en byggingarnar, hætta að hugsa í 

kennslustofum eða einingum. Samfélaginu hættir til að hugsa allar endurbætur í 

byggingum, margir nýir skólar eru með opnari stærri rýmum en nota samt sem áður 

að mestu sömu kennsluaðferðir og flokkun. Að hætta að hugsa í bekkjakerfi eða 

kennslustofum þarf ekki að hafa neitt með byggingarnar að gera. Það mætti hugsa sér 

einingar af mismunandi nálgun í kennslu þar sem nemendur gætu farið á milli, fundið 

hvaða nálgun hentar þeim best og breytt til óháð aldri.  

Það þekkja flestir börn sem hafa sérstaka hæfileika á einhverju sviði, þessi börn 

eiga oft erfitt með að feta sig í hefðbundnu skólaumhverfi. Stjúpsonur minn lifir með 

tónlist í huganum allan liðlangan daginn og hefur sýnt mikla hæfileika í þá átt. Við 

ellefu ára aldur hafði hann þegar samið nokkur lög bæði fyrir píanó og hljómsveit og 

þá semur hann bæði texta og lög fyrir mörg hljóðfæri, en honum leiðist skólinn. Eftir 

skóla, þegar heim kemur svífur hann brosandi beint í tónlistarherbergi sem við höfum 

heima og ver þar flestum sínum stundum. Hugsum okkur aftur opnari skóla með 

mismunandi nálgun, það er auðvelt að sjá fyrir sér að þessi drengur mundi nýta og 

þróa hæfileika sína mun betur fengi hann tækifæri til að læra með og gegnum tónlist. 

Við værum að sjá fyrir okkur skóla þar sem boðið væri upp á nokkur svið með sinni 

nálgun hvert. Svið með sjónlistanálgun þar sem túlkun, tjáning og tilraunir fara fram á 

sjónrænan og verklegan hátt, annað svið með áherslu á verklegar tilraunir eins og 

efnafræði, verkfræði og jafnvel unnið með umhverfi. Þessi tvö svið mundu til dæmis 

tengjast á sviði arkitektúrs. Tónlistarsvið þar sem unnið er gegnum og með tónlist, 

saga, menning, íslenska, enska og jafnvel stærðfræði kennd með tónlistarnálgun. Og 

svona mætti halda áfram en öll sviðin skarast á einhvern hátt. Yngstu nemendurnir 

þyrftu að sjálfsögðu mestan stuðning kennara en síðar meir verða nemendur mun 

ábyrgari fyrir eigin námi og myndu skipuleggja sig sjálfstætt undir leiðsögn kennara 

með skráningu á námsferli og áætlun. Þetta krefst mikillar skipulagningar kennara en 



 

 35 

jafnframt má gera ráð fyrir að starf þeirra yrði enn fjölbreyttara og meira gefandi en 

nú er. Kennarar mundu vinna mikið saman en í dag upplifa verk- og 

listgreinakennarar sig oft utan skipulags skólastarfsins. Svona skóli mundi starfa náið 

með samfélaginu, bæði foreldrum, atvinnulífinu og starfandi listamönnum á öllu 

sviðum því það er jú markmið okkar allra að undirbúa börnin okkar fyrir samfélagið. 

Á þennan hátt yrði óhjákvæmilega unnið með allar tegundir greinda hjá nemendum 

og vægi sundurhverfrar, greinandi og skapandi hugsunar yrði meiri. 

Allir þeir fræðimenn sem nefndir eru í þessari ritgerð og fleiri sem ekki gafst 

rými fyrir að þessu sinni, eru sammála um mikilvægi skapandi hugsunar í öllu námi 

og kennslu. Að með því að örva skapandi hugsun ekki bara í listnámi heldur 

þverfaglega, þá efli það vitrænan þroska barna og geri þau betur búin til að takast á 

við námið í heild sinni. Foreldrar kannast við heimaverkefni þar sem barnið á að 

teikna eða lita mynd í lok verkefnisins, sem er kannski einhver viðleitni til að blanda 

sköpun í námið. Í þessu felst engin sköpun í sjálfu sér heldur handverk eða föndur 

sem nemendum finnst mis skemmtilegt.  

Þrátt fyrir að langt sé síðan fyrstu kenningar í þessa átt komu fram hefur lítið 

gerst í að breyta kennsluháttum og skólakerfinu samkvæmt þeim. Töluvert er skrifað 

um þetta í Aðalnámskrá en svo þegar markmiðin eru skoðuð með gagnrýnum huga þá 

eru þau vel flest frekar þurr upptalning á tækni og verkkunnáttu en minna fer fyrir 

frjálsri sköpun. Þar að auki er það því miður svo að bæði í námskrám og skólakerfinu 

eru listgreinar gjarnan afgangs stærð, dans og leikræn tjáning jafnvel enn meira en 

myndmennt. Þar á ég við að þegar fjármagn er knappt þá eru listgreinar yfirleitt það 

fyrsta sem skorið er niður, bæði hvað varðar aðstöðu, efni og jafnvel kennara. Gaman 

væri til dæmis að kanna í hve mörgum skólum sem hafa verið að tæknivæðast með 

tölvum, skjávörpum og hljóðkerfi, hafa sett upp þessi tæki síðast í myndmennta- eða 

verkgreinastofum. Eins og margir hafa bent á er eflaust ein af ástæðunum þessi ríka 

áhersla sem lögð er á bókleg fög í öllum könnunum eins og PISA og samræmdum 

prófum, sem allir skólar keppast að sem bestum árangri í. 

Varðandi greind og sköpunarhæfileika þá er það mín upplifun eftir að starfað 

með fötluðum í myndmennt að jafnvel þeir sem eru verulega greindarskertir geta sýnt 

töluverða sköpunarhæfileika fái þeir frelsi og aðstöðu til. Jafnframt vill það svo til að 

ég á dóttur með Aspergerheilkenni sem hefur ekki sterkt ímyndunarafl sem er algengt 

hjá fólki með slíka röskun, samt sem áður er hún mjög listræn, með frumlega sýn og 
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stendur framar flestum jafnöldrum sínum í myndmennt. Greind og hæfileikar eru jafn 

margbreytileg hugtök og einstaklingar eru ólíkir. 

Á minni skólagöngu varð mér af einhverjum ástæðum ljóst að ég hefði ekki 

mikla hæfileika til náms, af hverju skil ég ekki í dag þar sem einkunnir mínar voru 

yfir meðallagi. Þegar ég svo tek það stóra skref að fara í háskólanám á miðjum aldri 

átta ég mig á því að ég er ansi öflug á flestum skilgreiningum náms fyrir utan það að 

læra utanbókar. Mögulega er það ástæða vanmáttar tilfinningar minnar í grunnskóla 

og ef þetta er staðan að einhverju leyti enn í dag verður virkilega að endurskoða 

skilning okkar á hæfileikum barna eins og Sir Ken Robinson bendir á. 

Á einhvern hátt eru teikningar og það að skapa eitthvað samtvinnað í þroskaferli 

okkar og ber að sýna því virðingu hjá börnum. Börn túlka og tjá gjarnan í myndum 

sínar innstu hjartans tilfinningar oft án þess að áhorfandinn geri sér grein fyrir því. 

Það á ekki að vera neitt keppikefli að börn nái sérstöku raunsæi í myndum sínum, oft 

og gjarnan reyna þau að ná sem best fyrirmyndinni en það á að vera á þeirra 

forsendum en ekki markmið í sjálfu sér. Eins og framhaldskólaneminn Ísak greindi frá 

í grein sinni þá leiðist stórum hluta nemenda í skólum, það getur ekki verið vænlegt til 

árangurs. Samfélagið hefur tekið miklum breytingum, heimurinn hefur opnast upp á 

gátt fyrir börnum og ungu fólki samtímans með internetinu og gríðalegu 

upplýsingaflæði. Veröldin og framtíðin sem blasir við börnum í dag er allt önnur en 

var fyrir bara nokkrum áratugum eins og Sir Ken Robinson benti á og það kallar á allt 

öðru vísi skólakerfi og kennsluhætti. Það skal viðurkennt að hlutverk kennara er síður 

en svo auðvelt, að vera sífellt á tánum og viðbúinn hverju sem á dynur án þess að 

brjóta þessa brothættu sköpunarþörf barna eða sjálfstraust þeirra sem er jafnvel enn 

viðkvæmara. En þessir þættir eru líka það sem gera kennslustarfið svo mikilvægt og 

áhugavert. 

Ég tel viðeigandi í lokin að vísa í ummæli frá annars vegar áðurnefndum Ísak 

sem sagði að kennsla ætti að fjalla um sköpun en ekki öpun. Hins vegar Sir Ken 

Robinson sem benti á að megin markmið skólagöngu barna okkar hljóti að vera að 

búa þau sem best undir framtíð þeirra og að þau geti notið þess undirbúnings og verið 

hamingjusöm á þeirri ferð. 
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