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Ágrip 
Lokaverkefni mitt er kennsluefni í grafík þar sem ég tel að efni í þeim flokki sé af skornum 

skammti hér á landi. Í fyrri hluta ritgerðar fjalla ég um efnið á kennslufræðilegum nótum og byggist 

það á gildi þess að efla verklega færni í listgreinum, hvaða kennslufræðilegan ávinning sé að hafa af 

námsefni í grafík og hvernig hægt sé að nýta hana til þverfaglegra tenginga eins og við aðrar 

námsgreinar. Eins verður sýnt fram á þá möguleika sem kennsluefnið felur í sér til samþættingu við 

aðrar greinar. Fjöldi fræðimanna hafa unnið að rannsóknum og skrifum um listkennslu og hvernig 

unnt sé að styðja við skapandi hugsun hjá nemendum og þann margvíslega ávinning sem þeir hafa 

af listnámi. Þessi ávinningur getur nýst þeim á margvíslegan hátt, ekki eingöngu í faginu heldur 

einnig er skólagöngu lýkur.  

Fræðimaðurinn og heimspekingurinn John Dewey (1859 -1952) hefur fjallað mikið um 

menntun og skólamál og leggur hann mikla áherslu á verklega kennslu og gildi þess „að læra með 

því að framkvæma“ (e. learning by doing) og það að rækta samspilið sem er á milli þess verklega 

og bóklega. Hugmyndafræði Elliots W. Eisners (1933) sem er bandarískur kennslufræðingur svipar 

mikið til skrifa Deweys og nýti ég mér reynslu þeirra og sýn á skólastarf. Seinni hluti ritgerðarinnar 

er kennslubók en hún skiptist í umfjöllun um grafík, sögu íslenskrar grafíkur og þróun, greinar 

hennar og helstu aðferðir. Að síðustu kem ég með tillögur að verkefnum í grafík og 

kennslufræðilegar nálganir.  
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Abstract 
My final project is educational material for teaching printmaking, as I believe there are not many 

sources available here in Iceland. 

In the first part of the paper I discuss the material from a pedagogical point of view which is 

based on the value of increasing skills in artistic practice and the pedagogical benefits of having 

educational material in printmaking. I discuss the possibility of using these skills for 

interdisciplinary connections. It will also be demonstrated, how it is possible to connect the 

educational material with other disciplines. 

Several scholars have done research and written about arts education and how to support the 

development of the student’s creative mind and the numerous benefits they gain through arts 

education. These benefits can help them in many ways, not only in the particular subject, but also 

when formal schooling is over. 

The scholar and philosopher, John Dewey (1859-1952) has discussed widely education and 

school matters, and places a strong emphasise on “hands on” teaching methods and their 

importance. “learning by doing” and to nourish the harmony between the practical and theorhetical. 

The philosophy of Elliot W. Eisner (1933) who is an American education specialist is in many ways 

similar to the writings of Dewey, and I have looked to their experience and educational vision. 

The second part of the paper is a textbook, which is divided into discussion on printmaking, the 

history and development of printmaking in Iceland, it’s branches and main methods. 

At the end, I give examples of assignments in printmaking and educational processes. 
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Inngangur 
Aðdragandann að lokaverkefni mínu má rekja til áhuga míns á grafík, en ég hef starfað sem 

grafíklistamaður í 20 ár. Á þessum tuttugu árum sem ég hef starfað í greininni hef ég rekið mig á 

það að lítið sem ekkert kennsluefni hefur verið gefið út á íslensku sem fjallar um grafík og grafískar 

aðferðir og þegar leitað er eftir upplýsingum á netinu er ekkert efni til á íslensku. Til að mæta 

þessari þörf fannst mér tilvalið að semja kennsluefni fyrir grunnskólanemendur. 

Í fyrri hluta ritgerðar fjalla ég um efnið á kennslufræðilegum nótum og byggist það á gildi 

þess að efla verklega færni í listgreinum og hvort sú menntun geti komið að gagni við að temja fólki 

vinnuvenjur sem nýtast má í öðru námi. Jafnframt skoða ég Aðalnámskrá verk- og listgreinahluta 

með tilliti til grafíkur og hvaða kennslufræðilegan ávinning sé að hafa af námsefni í grafik. Ég fjalla 

um stöðu listkennslu í dag og hvaða þætti í listkennslu þurfi að bæta. Auk þess verða hugtökin 

gagnrýnin hugsun og skapandi hugsun skilgreind og mikilvægi þess að þjálfa þessi hugsanaferli og 

stuðla að merkingarbærni í námi.  

Kennsluefni í grafík tel ég vera góðan kost til að efla verklega færni og samþætta við aðrar 

námsgreinar. Grafík hvetur til lausnamiðaðrar vinnu nemandans því að í grafík getur minnsta 

breyting á verkferlinu haft áhrif á lokaútkomuna. Hún býður upp á mikla útfærslumöguleika m.a. 

vegna möguleika sinna til tvívíðra og þrívíðra verka og hægt er í raun að samþætta hana við hvaða 

námsgrein sem er t.d. náttúrufræði, íslensku eða stærðfræði. Grafíkin býður upp á margar 

mismunandi aðferðir og möguleikar hennar til kennslu eru óþrjótandi. En kennslu í grafík má 

byggja upp stig af stigi þar sem farið er frá hinu einfalda til hins flókna, byrja á yngsta skeiði eða frá 

1. bekk til 10. bekkjar og upp úr. Að vinna í grafík er ólíkt því sem börn eru vön og býður hún upp á 

lengra vinnuferli. Þegar nemendur teikna eða mála birtist myndin smám saman fyrir framan þau en í 

grafíkinni er það öðruvísi. Ferlið að lokamarkmiðinu er lengra, nemendurnir vinna mynd sína með 

ákveðnum efnum, með tiltekna hugmynd í huga en geta þó ekki verið vissir með útkomuna, hvort 

myndin muni takast eða ekki. Grafíkin er því alltaf leyndardómsfull og spennandi og útkoman er 

ávallt óvænt. 

Þverfaglegar tengingar eru mikið í umræðunni í skólum nú og almennt í samfélaginu og er 

grafík kjörin námsgrein til að samþætta við önnur fög. Grafík býður upp á óendanlega möguleika og 

er eiginlega hægt að samþætta grafíkina við hvaða greinar sem er eins og til dæmis náttúrufræði, 

íslensku eða stærðfræði. Jafnframt er auðvelt að útbúa verkefni fyrir nemendur þar sem farið er inn 

á umhverfismennt og sjálfbærni en hún er einmitt ein af sex lykilþáttum í nýju námskránni (2011).  

Með samþættingu eykst samhengið, námið verður fjölbreyttara og komið er til móts við 

mismunandi hæfileika nemenda þannig að hver og einn geti notið sín sem skyldi.   
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Seinni hluti ritgerðarinnar er námsefni í grafík, en hún skiptist upp í umfjöllun um grafík, sögu 

íslenskrar grafíkur og þróun, greinar hennar og helstu aðferðir. Að síðustu kem ég með tillögur að 

verkefnum í grafík og kennslufræðilegar nálganir.  

Kennsluefnið er skrifað með það fyrir augum að það veiti kennurum tækifæri á að stuðla að 

aukinni  þekkingu, leikni og færni nemenda í grafik, en þetta eru þrjú lykilhugtök sem eru skilgreind 

í drögum að sameiginlegum hluta Aðalnámskrá grunnskóla (2011:37). Lykilhæfniþættir 

skólakerfisins, sem skilgreindir eru í Aðalnámskránni, er ætlað að tengja grunnþættina við markmið 

um hæfni nemenda að loknu námi en hæfni tengist getu nemenda til að tengja þekkingu sína og 

leikni við frekara nám og störf  (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Sú hugmyndafræði sem lögð er til grundvallar kennsluefninu er byggð á hugmyndafræði 

tveggja fræðimanna eða þeirra John Deweys (1859-1952) og Elliot W. Eisners (1933). Báðir þessir  

fræðimenn voru sammála um það að nemendur þurfi að vera virkir í eigin þekkingarleit og að í 

námi þyrftu nemendur að framkvæma rannsóknir til að byggja upp eigin þekkingu. Dewey lagði 

áherslu á verklega kennslu og taldi miklvægt að rækta samspilið sem er á milli þess verklega og 

bóklega og segir hann að nám sé nátengt því að gera eitthvað. Þekkingarleit sé verklegt ferli sem er 

í samræmi við verkhyggjuna (pragmatismann) og þar sem þessir tveir þættir séu nátengdir, þ.e. 

námið og leitin að frekari þekkingu telur Dewey að nám hljóti að vera verklegt ferli og segir að 

nemendur „læri með því að framkvæma“ (e. learning by doing) sem voru nokkurskonar 

einkunnarorð Deweys.  
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1. Listkennsla 
Í þessum kafla fjalla ég um hugmyndafræði tveggja fræðimanna eða þeirra John Deweys og Elliots 

W. Eisners. En þeir voru báðir sammála um mikilvægi verklegrar kennslu og hvernig það að fást 

við áþreifanleg viðfangsefni, eða að framkvæma, myndi leiða til dýpri skilnings á efninu. Einnig 

fjalla ég um list-og verkgreina hluta Aðalnámskrár 2011, mikilvægi listgreina og stöðu þeirra í dag. 

 

1.1. Að læra með því að framkvæma 

Sú hugmyndafræði sem lögð er til grundvallar kennsluefninu er byggð á hugmyndum 

heimspekingsins og uppeldisfræðingsins John Dewey (1859-1952) og kennslufræðingsins Elliot W. 

Eisners (1933). John Dewey er talinn vera einn sá manna er hafði hvað mest áhrif á 

uppeldishugmyndir á Vesturlöndum á 20. öldinni. Dewey hefur verið kenndur við það sem á 

íslensku hefur oft verið kölluð verkyggja (e. pragmatism).   

„Að læra með því að framkvæma“ (e. learning by doing) var einskonar slagorð í 

uppeldisfræði Deweys. Hann taldi að nemendur lærðu ekki einungis með því að taka við áreiti og 

fræðslu um viðfangsefnið heldur að með reynslu þess að fást við áþreifanleg viðfangsefni, eða að 

framkvæma, myndi leiða til dýpri skilnings. Dewey vildi einnig auka gildi verklegra og 

áþreifanlegra viðfangsefna í skólanum þó ekki að afmarka það frá bóklegum greinum, heldur að 

tengja þau viðfangsefni skólagöngunnar á eðlilegan hátt. Hann vildi tengja hið daglega líf utan 

skólans meira inn í skólann, að nemendur fengju tilfinningu fyrir notagildi námsins síðar meir í 

lífinu. Í huga hans var skólinn lítið samfélag, þar sem verkin sem unnin voru fælust í framlagi hvers 

og eins til vitsmunalegs eða félagslegs þroska í eigin fari. 

Elliot Eisner var á sama máli, en í bók sinni The Arts and Creation of Mind, fjallar hann um 

hlutverk lista og leggur hann áherslu á að maðurinn þroskist ekki síst með tilstuðlan reynslunnar 

sem fæst með hjálp skynfæranna. Hann telur að hlutverk skóla sé fyrst og fremst að búa nemendur 

undir lífið og að allt of lítið sé gert úr gildi list- og verkgreina. Reynsla er það lærdómsferli sem 

stuðlar að vexti okkar en listsköpun og listir ýti undir gæði þeirrar reynslu. Eisner leggur áherslu á 

að efla listræna sýn á allt skólastarf og telur að listir geti frelsað nemendur undan því oki sem 

bóklegar námsgreinar geta lagt á þá með öllum sínum utanbókarlærdómi. Hann segir jafnframt að 

listgreinar geti hjálpað nemendum að skilja heiminn og í gegnum listir uppgötvi nemendur að 

margar lausnir geti verið á einu máli (Eisner, 2002:1-24).  

Eisner bendir einnig á það hversu mikilvægt listnám er fyrir aðrar námsgreinar, vegna 

einstakrar nálgunar hvað varðar reynslu, skilning og skapandi hugsun. Að list megi og eigi að nýta 

til kennslu í öðrum fögum. Hann bendir á að samþætting listgreina innbyrðis og samþætting við 

aðrar greinar sé góð leið til að brúa bil milli ólíkra námsgreina og til að virða og skilja allt 
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skólastarf. Með samþættingu listgreina við aðrar námsgreinar í skólastarfi eykst áhugi nemenda á 

þjóðfélagsvandamálum, finna lausnir á þeim og stuðlar að heilbrigðari sjálfsmynd nemenda. 

(Eisner, 2002:39-42). Eisner segir einnig að tæknileg færni sé nemendum nauðsynleg að þjálfa en 

þannig verður nemandinn fær um að nota ólík efni eins og vatnsliti, prentliti, kol, leir, o.s.frv. sem 

tjáningarmiðil og lærir nemandinn þannig að tileinka sér ákveðið tungumál. Með aukinni þekkingu 

fá nemendur tilfinningu fyrir möguleika mismunandi efna og áhalda og öðlast þannig færni í að 

velja viðeigandi miðla hverju sinni.  

Kennsluefni í grafík er góður kostur til að efla verklega færni og samþætta við aðrar 

námsgreinar. Grafíkin býður upp á endalausar útfærslur og hægt er í raun að samþætta hana við 

hvaða námsgrein sem er. Grafík hvetur til lausnamiðaðrar vinnu nemandans því að í grafíkinni getur 

minnsta breyting á verkferlinu haft áhrif á lokaútkomuna. Því þarf kennarinn að vera leiðbeinandi í 

ferlinu en ekki stjórnandi og spyrja leiðandi spurninga til að hjálpa nemendum að sjá það sem þeim 

hefur yfirsést. Kennslu í grafík má byggja upp frá hinu einfalda til hins flókna og miða aðferðir við 

þroska og getu nemenda. Því má segja að grafíkin henti vel sem viðfangsefni í grunnskóla. 

Kennsluefnið nær til margra vegna þess að fjölbreyttar kennsluaðferðir gefa nemendunum tækifæri 

á að læra á mismunandi vegu. Með því að hafa verkefnin verkleg dýpkar það skilning nemenda á 

því sem verið er að vinna með. Nemendur spreyta sig á ýmsum tæknilegum aðferðum og kljást við 

þau vandamál sem upp geta komið í ferlinu.  

Eisner og Dewey voru sammála um að námsmat ætti að vera stöðugt í gangi í gegnum 

kennsluna og námsefnið. Kennslan krefðist þess að kennari hlustaði, sæi og skynjaði, legði mat á 

aðstæður og viðbrögð nemenda og hrósaði nemendum fyrir viðleitni eða vinnubrögð. Kennarinn 

þurfi að skapa nemendum sínum gott umhverfi og andrúmsloft sem virkjar sköpunarhæfileika 

þeirra, ýtir undir ímyndunarafl og persónulega tjáningu. Umhverfið þurfi að hvetja nemendur til að 

hugsa upp á nýtt og sjá þá frá mismunandi sjónarhornum (Eisner, 2002:150). Í gegnum listgreinar fá 

nemendur aðra sýn á námið, þeir fá tækifæri til að nota öðruvísi námsaðferðir og með því að 

handleika efnið meðtaka þeir námið á annan hátt. 

 

1.2 Aðalnámskrá list- og verkgreina 

Hlutverk aðalnámskráar er að setja fram sameiginleg markmið náms og kennslu í öllum 

grunnskólum landsins og er gerð fyrir nemendur. Samkvæmt íslenskri skilgreiningu á hún að vera 

viðmiðunarskrá og birta heildarsýn yfir menntun og menntastefnu viðkomandi stjórnvalda 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011:10). Er henni ætlað að lýsa því sem bæði þarf að gera og er 

ætlað að gera í námi, skóla og skólakerfi til að þróa leikni, þekkingu og hæfni einstaklinga (Andri 

Ísaksson, 2003:25) (Eisner, 2002:148). Víðtækasta túlkun hugtaksins er að hún sé menningarlegt 
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tæki sem notað er til að velja það úr menningararfinum sem álitið er þess virði að miðla því með 

formlegum hætti til næstu kynslóðar (Hamilton, 1993). 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í íslensku þjóðfélagi á undanförnum árum. Samfélagið er 

að takast á við afleiðingar hins mikla efnahagshruns sem átti sér stað bæði hér á landi og úti í hinum 

stóra heimi. En jafnframt hafa skapast hér ný tækifæri sem meðal annars má sjá í skapandi 

atvinnugreinum. Skapandi atvinnugreinar hafa nú blómstrað sem aldrei fyrr og umræðan um 

sköpun, list og hönnun orðið mun meiri en áður var og einnig mikið verið rætt um fjölbreytta 

kennsluhætti, skapandi og fjölbreytta starfshætti. Hefur þessi aukna áhersla á skapandi hugsun í 

þjóðfélaginu einnig náð að teygja sig inn í skólasamfélagið og ratað inn í hina nýju Aðalnámskrá 

2011. Samkvæmt Aðalnámskránni 2011 hafa kennarar og skólayfirvöld meiri möguleika á 

sveigjanleika og samfellu í skólastarfinu, bæði í inntaki kennslu og í öllum starfsháttum. Samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla eru fimm listasvið skilgreind innan hennar en þau eru dans, leikræn 

tjáning, myndlist, textílmennt og tónmennt. Myndlist, textílmennt og tónmennt eru skyldugreinar 

fyrstu átta árin í grunnskóla en valgreinar á 9. og 10. ári. Dans og leikræn tjáning eru samþætt með 

öðrum námsgreinum eða í formi valgreina. 

Sú menntastefna sem birtist á aðalnámskrá grunnskóla (2011a) er lögð upp með sex 

grunnþáttum sem eiga að stuðla að almennri menntun einstaklingsins og er sköpun einn af þessum 

þáttum. Auk sköpunar eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi og 

jafnrétti þeir þættir sem hafðir eru að leiðarljósi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 

10-11). Þar segir einnig: 

 
Sköpun er nauðsynlegur þáttur í allri menntun og nær þannig til allra annarra 
grunnþátta. Sköpun er mikilvægur þáttur í öllu námi og starfi, ekki einungis í 
listmenntun. Allir grunnþættirnir eiga sér rætur í gagnrýnni hugsun, 
ígrundun,vísindalegum viðhorfum og lýðræðislegu gildismati. (Mennta- og 
menningamálaráðuneytið, 2011a:13) 

 
Í nýrri aðalnámskrá (2011a) segir að hlutverk skóla sé að stuðla að menntun í almennum skilningi 

og að taka þurfi tillit til stöðu og þarfa nemandans. Nemendur eiga að vera virkir þátttakendur í 

lýðræðissamfélagi sem á sér stað innan veggja skólans og utan hans. Í aðalnámskrá (2011a) segir 

enn fremur að á hverjum tíma eigi almenn menntun að stuðla að aukinni hæfni nemenda til að takast 

á við hversdagslífið og þær óvæntu ákoranir sem því fylgja. 

List og verkgreinar teljast til skapandi námsgreina í skólastarfi. Í dag er þörfin mikil í 

samfélaginu, íslenskt samfélag hefur breyst og þróast frá fyrri tíð. Einstaklingar sem geta beitt 

skapandi hugsun, beitt verklegri færni og eru óhræddir við að prófa nýja leiðir, eru taldir jákvæðir 

starfskraftar. Umræður um einstaklingsmiðað nám barna í skólum hafa ýtt undir breyttar áherslur í 
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námskrá og kennslu og þar gætu listgreinar komið sterkt inn í sem jákvætt afl í menntun barna og 

unglinga. Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla 2011 segir: 

 
Leggja ber áherslu á að nemendur öðlist sem dýpstan skilning á þeim fyrirbærum 
sem þeir fást við í námi sínu. Það er m.a. gert með því að leggja áherslu á frjótt, 
skapandi starf, verklega færni, nýsköpun og frumkvöðlanám þar sem hvatt er til 
frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum og hagnýtingu í skólastarfi og daglegu 
lífi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:36). 

 

Í menntastefnu Evrópusambandsins er lögð áhersla á að nám eigi sér stað alla ævina og eru 

skilgreindir þar átta þættir um lykilhæfni sem einstaklingar eru taldir þurfa að tileinka sér til að 

verða virkir þátttakendur í samfélaginu. Hverjum hæfniflokki fyrir sig er lýst sem sambandi 

þekkingar, leikni og viðhorfa: 

 

- samskipti á móðurmálinu 

- samskipti á erlendum tungumálum 

- stærðfræðikunnátta og grundvallarhæfni á sviði tækni og vísinda 

- vald á upplýsingatækni 

- að læra að læra 

- félagsleg og borgaraleg hæfni 

- frumkvæði og framtaksemi 

- menningarvitund og tjáning 

 

Í öllum þessum þáttum eru gagnrýnin hugsun, sköpun, frumkvæði, lausnarleit, áhættumat, 

ákvarðanataka og að hafa stjórn á tilfinningum sínum á uppbyggilegan hátt höfð að leiðarljósi 

(Evrópusambandið, 2007:3). 

Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) (2005, bls.5-15) hefur enn fremur skilgreint nokkra 

þætti sem lykilhæfni og er ætlað að efla vitsmunalega og verklega færni, skapandi hæfileika, 

viðhorf, gildi og áhugahvöt. Í nýju Aðalnámskránni frá árinu 2011 er öllu námi skipt upp í þrjú 

hæfniþrep. Þrepin lýsa stigvaxandi kröfu um þekkingu, leikni og hæfni nemenda, sem leiða síðan til 

meiri sérhæfingu og fagmennsku.  Nám í grunnskóla þarf að taka til allra þessara þátta þar sem 

tekið er mið af aldri og þroska nemenda. Eru hugtökin skilgreind í sameiginlegum hluta 

Aðalnámskrár 2011. Þar stendur:  

 

Þekking er safn staðreynda, lögmála, kenninga og aðferða. Hún er bæði fræðileg og hagnýt.  

- Þekkingar er aflað með því að horfa, lesa hlusta á, ræða eða með upplifun og reynslu í 
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gegnum athafnir. 

- Þekking er greind með því að ræða, flokka og bera saman 

- Þekkingu er miðlað með fjölbreyttum tjáningarformum svo sem munnlega, skriflega  eða 

verklega.               

 

Leikni er bæði vitsmunaleg og  verkleg. Hún felur í sér að geta beitt aðferðum verklagi og rökréttri 

hugsun. 

- Leikni er aflað með notkun á aðferðum og þjálfun í verklagi. 

- Leikni felur í sér greiningu með vali milli aðferða og skipulag verkferla. 

- Leikni er miðlað með því að beita vinnubrögðum, verkfærum og aðferðum mismunandi 

tjáningarforma. 

 

Hæfni felur í sér yfirsýn og getu til að hagnýta þekkinu og leikni. 

- Hæfni gerir kröfu um ábyrgðatilfinningu, virðingu, viðsýni, sköpunarmátt, siðferðisvitund 

og skilning einstaklingsins á eigin getu. Einnig skiptir sjálfstraust og sjálfstæði í 

vinnubrögðum máli. 

- Hæfni felur í sér greiningu nemandans á eigin þekkingu og leikni með því að bera saman, 

finna samband, einfalda, draga ályktanir og rökstyðja. Hæfni til að greina byggist á 

gagnrýninni hugsun og faglegri ígrundun. 

- Hæfni er miðlað með margvíslegum tjáningarformum þar sem vitsmunalegri listrænni,og 

verklegri þekkingu og leikni er fléttað saman við siðferðislegt og samfélagslegt viðhorf 

einstaklingsins. Hæfni gerir kröfu um sköpunarmátt, ábyrgð og virkni.  

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:37). 

 

Þannig byggir hæfni ekki aðeins á þekkingu og leikni heldur einnig á viðhorfum, tilfinningum, 

siðferðisstyrk, sköpunarmætti, félagsfærni og frumkvæði. 

Námsefni í grafík er hægt að byggja upp stig af stigi þar sem farið er frá hinu einfalda til 

hins flókna og gera æ meiri kröfur til nemenda varðandi verkkunnáttu, sjálfstæðis, samvinnu og það 

að læra að taka tillit til annarra. Nemendur læra stig af stigi einfaldar þrykkaðferðir eins og einþrykk 

og aldinþrykk en  eftir því sem nemendur eldast er farið í flóknari útfærslur eins og dúkristur og 

tréristur.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla er gerð grein fyrir öllum þeim verkþáttum sem taka skal fyrir í 

myndmenntakennslu á grunnskólastigi. Meðal verkþátta eru grafískar aðferðir flokkaðar miðað við 

hvert aldursstig. Í 1.-3. bekk er ekki lögð áhersla á að þjálfa einstaka verkþætti eins og grafík. 
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Áhersla er þó lögð á að nemendur öðlist kunnáttu í vissum færniþáttum eins og myndfrásögn, að 

þekkja grunnform og einfalda litafræði. Í 4.-9. bekk eru afmarkaðir verkþættir taldir upp og þar á 

meðal eru grafískar aðferðir eins og aldinþrykk, einþrykk, pappaþrykk og dúkrista. Eftir því sem 

nemendur eldast er farið í flóknari útfærslur á grafískum aðferðum svo sem dúkristu og tréristu. 

Eisner segir að börn þroski dómgreind sína í gegnum listir, og að í gegnum listir uppgötvi 

börn að það geti verið margar lausnir á einu máli. Hann segir einnig að nám í listum krefjist hæfni 

til að takast á við óvænt verkefni í gegnum vinnuferlið, þar sem tilgangur listsköpunar er sjaldan 

fastur og breytist við minnstu möguleika og breyttar aðstæður. Þannig geta listir kennt börnum að 

smávægilegar breytingar geti haft mikil áhrif (Eisner, 2002:4-22). 

Eisner telur einnig að með listum læri nemendur að taka hinu óvænta með opnum hug og 

verði tilbúnir að taka áhættu, breyta um stefnu eða endurskoða takmark sitt ef nýir möguleikar 

opnast. Eisner telur einnig tæknilega færni vera nauðsynlega svo að nemandinn geti þjálfað sig til 

þess að geta notað ólík efni sem tjáningarmiðil. Þegar nemendur ná auknum þroska verða þeim 

ljósir möguleikar efnisins en tæknileg færni þarf að ná sömu hæðum og hugmyndirnar um hvað á að 

gera úr því. Ef tæknikunnátta nemandans á að ná tilætluðum áhrifum þarf nemandinn að hafa 

skilning á möguleikum efnisins og takmörkunum (Eisner, 2002:74-90). 

 

1.2.1 Mikilvægi listkennslu 

Skilgreining á hlutverki listgreinakennslu er tvíþætt. Listgreinar eiga í fyrsta lagi að kenna 

tjáningarleiðir tilfinninga og hugsana og einnig að gera nemendur meðvitaða um tilgang, merkingu 

og samhengi listar. Myndlistarkennslu skal því byggja á að þroska færni nemenda á báðum sviðum. 

Það er eðlilegt að samspil sé á milli þessara þátta eftir aldri og þroska nemenda. Í grunnskóla 

byggist kennsla í myndlist á verklegri gerð og skoðun myndverka. Nemendur eiga að kynnast 

lögmálum og aðferðum myndlistar svo að þeir geti unnið sjálfstætt við sköpun eigin verka. Með 

listgreinakennslu er reynt að laða fram sköpunargáfu nemenda og eins er verkhæfni þeirra þjálfuð 

um leið. 

Skapandi starf byggir á frjóum hugmyndum og skýrri hugsun og hafa menn alltaf fundið hjá 

sér þörf til að skapa myndverk og hluti og er nauðsynlegt að hlúa að því. Jafnframt þurfa nemendur 

að læra að verða læsir á umhverfi sitt, skynja það og meta að verðleikum. Elliot Eisner (2002) telur 

að hægt sé að nota listgreinakennslu sem undirbúning fyrir vinnumarkaðinn. Reynsla og listsköpun 

auðgi ímyndunaraflið og innsæi, hafi góð áhrif á hugmyndaflug, skapi virðingu á handverki, þjálfi 

skipulagshæfileika, hjálpi nemendum að vinna saman í hópum og víkki sjóndeildarhring þeirra 

(Eisner, 2002:33).  

List- og verkgreinar efla aðra þætti í námi barna en bóklegu greinarnar gera. Nemendur fá 
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aðra sýn á námið og með því að handleika efnið meðtaka þeir námið á annan hátt. Hugur og hönd 

vinna saman og það er nauðsynlegt til þess að þeir festi hugsun sína við það sem verið er að gera. 

Listir gefa okkur tækifæri á að sjá heiminn í nýju ljósi og í gegnum listina læra nemendur að sjá það 

sem þeir hefðu annars ekki tekið eftir. Megintilgangur listmenntunar á að vera að auka hæfni og 

þroska nemenda til að skapa og skynja á áhrifaríkan hátt. Eisner bendir ennfremur 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 (Eisner, 1997:257). 

Nútímasamfélag, með alla sína tölvuvæðingu og fjölmiðla, gerir það að verkum að sú 

kynslóð sem er nú að vaxa úr grasi þarf enn frekar að vera meðvituð um þessa þætti. Kennsluefni í 

grafík býður upp á margvíslegar nálganir í gegnum aðrar námsgreinar. Vegna fjölbreyttra aðferða 

hennar og útfærslumöguleika til kennslu er hægt að tvinna grafíkina við nánast hvaða námsgrein 

sem er t.d. stærðfræði, íslensku eða náttúrufræði svo eitthvað sé nefnt. Með því að beita grafískum 

aðferðum við aðrar námsgreinar, fá nemendur tækifæri til að kanna námsefnið með nýjum leiðum. 

Flæðið í náminu verður meira og námsgreinarnar vinna og styðja hvor við aðra. 

Tæknihlið grafíkur býður einnig upp á samvinnu við aðra. Verkefnin eru oft leyst í 

hópastarfi og þar reynir á samskiptahæfni nemandans, þeir þjálfast í lýðræðislegri hugsun sem gefur 

nemendum færi á að nýta styrkleika sína og hæfni og einnig það að taka tillit til hvors annars. Hægt 

væri að fá nemendum ákveðið hlutverk þar sem einn nemandi sæi um að bera prentsvertu á plötur, 

annar sæi um þrykkvinnuna og sá þriðji gengi frá myndum. Að vinna saman að ákveðnu verkefni, 

hjálpa til við undirbúning og sýna öðrum tillitsemi eru mikilvægir þættir í skólastarfi og það að geta 

unnið með öðru fólki er eiginleiki sem er líklegur til að gagnast mörgum í lífinu á hvaða sviði sem 

er.  

Með listnámi er reynt á marga þætti mannlegrar hæfni, jafnt hugsun sem og í verki. 

Nemendur þurfa jafnt að beita rökhyggju sinni sem ímyndunarafli til að ná árangri í námi. Þeir 

þurfa að fá tækifæri til að virkja öll svið hæfileika sinna, nota öll skynfæri sín, beita þekkingu sinni, 

leikni og hæfni til að túlka og meta upplýsingar. 

Kennsluefnið á að skila nemendum hæfni í hugmyndavinnu sinni sem lokaafurð. Eisner 

(2002) telur það einnig mikilvægt að skilningur skapist á því að þó það sé mikilvægt að kunna að 

lesa, skrifa, reikna og nota tölvur þá sé það ekki það eina sem er mikilvægt og segir ekki allt sem 

segja þarf um nemandann og kunnáttu hans í hinu almenna lífi. Mikilvægt er að nemendur fái að 

upplifa og byggja upp sína eigin reynslu. Þeir þurfa að geta beitt vinnubrögðum, lært aðferðir, 

miðlað þekkingu sinni o.fl. Þetta tengist vel hugmyndafræði Deweys „að læra af reynslunni“ (e. 

learning by doing) að raunveruleg reynsla hafi menntunargildi (John Dewey, 2000:32).  
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1.2.2 Staða listgreina í dag 

Árið 2008 ákvað menntamálaráðuneytið að kalla til prófessor Anne Bamford en hún er prófessor í 

University of the Arts í London. Verkefni hennar var að gera heildarúttekt á listgreinakennslu á 

Íslandi. Þessi úttekt var gerð bæði í almennum og sérskólum sem kenna listgreinar. Þessi 

gagnasöfnun hófst í október 2008 og lauk í mars 2009. Margir fjölbreyttir hópar tóku þátt í þessari 

rannsókn, 47 skólar í 11 sveitarfélögum, stofnanir og félög voru heimsótt. Tók hún viðtöl við 

sérfræðinga og fræðimenn á sviði listfræðslu. Leitast var við að svara spurningum þess efnis hvað 

væri gert innan listfræðslu og hvernig það væri gert. Lagt var mat á listfræðslu og dregnar ályktanir 

um möguleika hennar (Bamford, 2009:8-12). 

Bamford (2009) komst að þeirri niðurstöðu að miðað við alþjóðlegan mælikvarða sé 

listfræðsla góð hér á landi og stuðningur mikill í samfélaginu almennt. Leggur Bamford mikla 

áherslu á að gera greinarmun á menntun í listum og menntun í gegnum listir, að það sé tvennt ólíkt. 

Að skólar þurfi að beina sjónum sínum að því að leggja mun meiri áherslu á að vinna með sköpun í 

hefðbundnum bóknámsgreinum og einnig að bjóða upp á góða kennslu í listgreinum. Bamford segir 

að það þurfi að leggja mun meiri áherslu á tjáningu í listgreinakennslu, að íslenskir nemendur séu 

klárir en vanti mun meiri reynslu í tjáningu og séu óöruggir þegar að kemur að því að kynna verk 

sín. Umfjöllun um gagnrýni á eigin vinnu er mikilvægur hluti námsins samkvæmt skýrslunni ásamt 

því að tengja saman vinnuferlið og afurð með skýrum hætti (Bamford, 2009:8 -9). En samkvæmt 

Bamford (2009) er æskilegt að nemendur fái tækifæri á að ræða það sem tókst vel og það sem betur 

mætti fara, ásamt því hvernig mætti efla gagnrýna hugsun, ígrundun og samræður um eigin 

vinnubrögð og annarra. Jafnframt telur Bamford listgreinakennara vel menntaða og almennt vel 

hæfa en að hennar mati vanti mikið upp á rannsóknir í listgreinum og að lítið samband sé á milli 

stofnana sem sjá um kennaramenntun og Listaháskólans. Bamford telur að aðalmál skólakerfisins sé 

að auka til muna skapandi skólastarf í öllum hefðbundnum námsgreinum og þá ekki eingöngu í 

listgreinum. Ennfremur að nú þurfi bæði stjórnendur og kennarar að taka höndum saman og finna 

nýjar og skapandi leiðir í kennslu á bóklegum greinum.  

Þetta eru einmitt þau atriði sem Elliot Eisner telur mikilvægt í eflingu skólastarfs. Eisner 

segir að sköpun eigi heima í öllu skólastarfi, bæði hefðbundnu sem óhefðbundnu. Að með 

samþættingu listgreina innbyrðis og við aðrar námsgreinar sé góð leið til að brúa bil milli ólíkra 

námsgreina og til að virða og skilja allt skólastarf. Með samþættingu listgreina við bóklegar greinar 

eykst áhugi nemenda á þjóðfélagsvandamálum, finna lausnir á þeim og stuðli að heilbrigðari 

sjálfsmynd nemenda (Eisner, 2002:39-42). 

Í dag þurfa nemendur kennslu í listgreinum sem aldrei fyrr. Heimurinn sem við búum í er 
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síbreytilegur og hafa þessar breytingar kannski aldrei verið eins hraðar og nú. Til að mæta þessum 

breytingum og áskorunum þurfum við að vera skapandi og hugmyndaríkir einstaklingar sem geta 

tekist á við hið óvænta og geta víkkað út þá þekkingu sem fyrir er til að mæta nýjum aðstæðum.  

Tækniþjóðfélag nútímans kallar á breyttar aðstæður til kennslu og ef þær nást með því að kenna 

listir þá á að gera það. 
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2. Skapandi skólastarf 
Í þessum kafla fjalla ég um hugtökin sköpun og gagnrýnin hugsun í listgreinum. Ég tek einnig fyrir 

samþættingu námsgreina og hugtakið sjálfbærni og hvernig hægt sé að flétta grafík og 

grafíkkennslu við þessi hugtök. 

 
2.1 Skapandi greinar 

Í drögum að grunnþáttum í menntun sem gerð var árið 2010 af Mennta- og 

menningamálaráðuneytinu er fjallað um sköpun og skapandi starf. Þar er sköpun skilgreind á 

eftirfarandi hátt: 

 
Skapandi starf eða sköpun er að móta og miðla, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en 
viðkomandi kann eða hefur gert áður. Sköpun er að uppgötva, njóta sjá (hafa sýn), örva 
(forvitni, áhuga, imyndunarafl), leika, virkja innri kraft, skilja, vita, geta. Sköpun er að sjá 
fyrir það óorðna en mögulega og framkvæma það. Sköpun einkennist af/byggir á/tengist/ 
fjallar um: forvitni, fjölbreytileika, ástríðu, óvissu, hið óþekkta, vogun (að þora), áræðni, 
áhættusækni, áskorun, spennu, leit. Glíman við viðfangsefnið og það að finna lausn er 
umbun sköpunarinnar í sjálfu sér. Sköpun brýtur hefðbundnar mynstur, reglur og kerfi. 
Sköpun krefst þess að spurt sé spurninga gerðar tilraunir og lært af þeim. Sköpun byggist 
á hugsun og aðferðum sem opna sífellt nýja möguleika og því skiptir sköpunarferlið ekki 
síður máli en afrakstur verksins. Að skapa er að fara út fyrir mengi hins þekkta og þar 
með stækka mengið. (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2010:9) 

 

Það er ánægjulegt til þess að vita að sköpunarþátturinn er viðurkenndur sem mikilvægur þáttur í 

öllu námi og í nýju Aðalnámskrá grunnskóla 2011 eiga kennarar að gæta þess að allir nemendur fái 

tækifæri til að efla sköpunarkraft sinn. Þar er einnig fjallað um að meðfædd sköpunarþrá barna eigi 

að fá útrás og sköpunargleði þeirri leiði síðan til meiri áhuga á náminu. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

2011 bls. 16-17 segir einnig að sköpun byggist á gagnrýnni hugsun þar sem ferli vinnunnar er eins 

mikilvæg og útkoman. Í þessum kafla er einnig fjallað um að gagnrýnin hugsun sé lykilþáttur í læsi 

og sköpun sem á að fléttast saman við hlutverk gagnrýninnar hugsunar í lýðræði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:16-17).  

En til þess að skapandi vinna geti farið fram skiptir stuðningur og þátttaka kennarans öllu 

máli. Námsumhverfið er ekki síður mikilvægt í því samhengi því að það getur haft mikil áhrif á þá 

upplifun sem nemendur öðlast í námi sínu. Dewey (2010a) telur það mikilvægt tæki til að nýta 

þroskaferli nemenda og að hægt sé að örva hæfileika nemenda með góðu námsumhverfi þar sem 

kennarinn getur virkjað hæfileika hvers og eins nemanda fyrir sig (Dewey, 2010:197-206). Því er 

mikilvægt að skapa umhverfi sem hvetur nemendur til að bera meiri ábyrgð á eigin námi svo að 

námið verði merkingarbært hjá þeim sjálfum. 

Gott námsumhverfi getur því stuðlað að skapandi skólastarfi með sveigjanlegum 
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kennsluháttum og fjölbreyttum viðfangsefnum þar sem sköpunarþörf nemenda fær að dafna. Að 

virkja ímyndunarafl nemenda og sköpunargáfu þeirra er mikilvægt og á að vera sjálfsagt en það 

færir nemendum og kennurum ánægjulega tilbreytingu og námið verður um leið skemmtilegra 

(Beetlestone, 1998).  

Skapandi nám og þroski koma ekki af sjálfu sér heldur verða kennarar að ýta undir 

sköpunargáfu og listræna tjáningu nemenda með því að útvega þeim margvíslegan efnivið og gefa 

þeim kost á að kynnast viðeigandi tækni (Beetlestone, 1998). Mikilvægt er að nemendur vinni að 

skapandi verkefnum svo að þeir geti skapað sinn eigin stíl með því að velja efni, liti og útfærslu á 

verkum sínum (Tomlinson og Allan, 2000).  

En hvað merkir sagnasambandið að vera skapandi? Samkvæmt Orðabók snöru.is er 

skilgreiningin þessi: „skapandi listamaður sem fæst við frumsköpun listaverks, sbr. túlka, móta, 

smíða, semja, sníða til, skapa listaverk, skapandi: skapa -aði (fornt/úrelt - ti eða fornt/úrelt skóp, 

skópum, skapið) (www.snara.is). En að skapa snýst ekki eingöngu um að finna upp eitthvað nýtt og 

frumlegt heldur líka til hvers það er nýtanlegt og hvaða merkingu þetta hafi fyrir viðkomandi 

einstakling. Sköpun snýst um lausnir og leit að fleiri en einum möguleika á viðfangsefninu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a:18). 

Ken Robinson (2001:114-118) segir að ímyndunaraflið sé forsenda þess að skapa eitthvað, í 

því felst að sjá í huga sér óorðna hluti og nýja möguleika. Allir eru skapandi á einhvern hátt. Að 

vera skapandi krefst hugsunar, að kanna nýja fleti á tilverunni og að beita ímyndunaraflinu 

(Robinson, 2011:160-161). Sköpun er því ákveðið ferli frekar en atburður og á sér stað á 

eftirfarandi hátt að mati Robinssons: Í fyrsta lagi er það ímyndunin (e. imagination) sem kallar fram 

í hugann atburði og hugmyndir sem við vitum ekki af, í öðru lagi er það sköpunin (e. creativity), 

það er ferli upprunalegra hugmynda sem hafa gildi. Í þriðja lagi er það nýsköpun (e. innovation), 

eða ferli, þar sem upprunalegu hugmyndirnar eru settar í vinnslu (Robinson, 2011:219-221). Þar 

sem sköpunin felur í sér athafnir er mikilvægt að hver og einn finni sér þann miðil sem sýnir styrk 

hans og áhuga. Sköpunin felur því í sér samspil milli þess að móta nýjar hugmyndir og leggja mat á 

þær með gagnrýnum hætti (Robinson, 2011:150-155). 

Eitt af því sem er einkennandi fyrir ferli vinnunnar í grafík er það að nemandinn getur aldrei 

verið viss um lokaútkomuna á verki sínu. Að mínu mati eru vinnuaðferðir grafíklistarinnar 

spennandi. Vinnuferlið er lengra en þegar unnið er beint á pappír með blýanti eða pensli. 

Nemendurnir geta í raun aldrei verið vissir um útkomuna á verkum sínum. Nemendum finnst það að 

þrykkja vera spennandi og útkoman er alltaf óvænt. Eisner talar um mikilvægi þess að verða hissa. 

Þó að það sem er fyrirfram skipulagt veiti nemandanum ákveðið öryggi þá veitir það kannski ekki 

eins mikla gleði. Að verða hissa er eitt af verðlaununum fyrir að vinna að skapandi verkefnum í 
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listum (Eisner, 2002:1-24). 

Eisner heldur því fram að eitt af því sem við getum lært af listum, sé að margar lausnir geti 

verið á hverju vandamáli og því fleiri en eitt rétt svar við hverri spurningu. Við eigum að taka því 

sem sjálfsögðum hlut að það komist ekki allir að sömu niðurstöðu, því að í listkennslu séu 

fjölbreytni og breytileiki í fyrirrúmi (Eisner, 2002:196-197).   

Skapandi hugsun er eitt af lykilatriðunum þegar kemur að verkefnunum þar sem nemendur 

fara í gegnum vinnuferlið frá því að vera hugmynd að myndverki og að lokaniðurstöðu. Með 

verkefnavinnunni er mikilvægt að kennarar leyfi nemendum að spreyta sig á tilraunum og að 

nemendur fái tækifæri til þess að læra sjálfstæð vinnubrögð sem leiða til persónulegra úrlausna. 

Allri sköpun fylgja nýjar hugmyndir, sem sífellt þarf að endurnýja og fylgja eftir. Eisner talaði um 

skapandi tjáningu og mikilvægi þess að þróa sköpunina. Nauðsynlegt er einnig að kennarar hvetji 

nemendur til þess að hugsa út fyrir rammann með frumlegum og skapandi hugmyndum og eins og 

Eisner nefnir að fá nemendur til að þróa færni, ímyndunarafl og getu til að skapa sín eigin verk 

(Eisner, 2002:26). 

 

2.2 Gagnrýnin hugsun í listgreinakennslu 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskólanna stendur: 

 

Sköpun byggist á gagnrýnni hugsun og aðferðum sem opna sífellt nýja möguleika og því skiptir 
sköpunarferlið ekki síður máli en afrakstur verksins. Að skapa er að fara út fyrir mengi hins þekkta 
og þar með auka þekkingu sína og leikni. Þótt sköpun í almennum skilningi sé vissulega nátengd 
listum og listnámi er sköpun sem grunnþáttur ekki bundin við listgreinar fremur en aðrar 
námsgreinar og námssvið. Sköpun sem grunnþáttur skal stuðla að ígrundun, persónulegu námi og 
frumkvæði í skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a:18). 

 

Eins og áður hefur komið fram er sköpun mikilvægur þáttur af námi barna og er orðin ein af sex 

grunnþáttum til menntunar samkvæmt nýrri aðalnámskrá (2011a). Í Aðalnámskrá grunnskólanna er 

einnig talað um að gagnrýnin hugsun sé lykilþáttur í læsi og sköpun sem á að fléttast saman við 

hlutverk gagnrýninnar hugsunar í lýðræði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:16-17). Því 

er hægt að segja að bæði gagnrýnin hugsun og skapandi hugsun séu mikilvægir þættir samkvæmt 

námskránni. 

Í nýju Aðalnámskrá grunnskóla (2011:18) þar sem fjallað er um námshæfni segir einnig að 

mikilvægt sé að skapa nemendum örvandi og skapandi námsumhverfi til að nemendur læri að 

þekkja sína veikleika og styrkleika í námi sem hjálpar þeim að taka viðeigandi ákvarðanir í lífinu.  

Í listgreinakennslu er mikið efni sem þarf að kynna og færni sem þarf að æfa með nemendum en 

tækifærin til að fara óhefðbundnar leiðir eru þó fleiri. Því einnig er mikilvægt að þjálfa huglæga 
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þáttinn, að eyða góðum tíma í samræður, ígrundun, þar sem nemendur geta tjáð sig bæði sjónrænt 

og munnlega, ásamt því að bera ábyrgð á verkum sínum og vinnuferli. 

Dewey (200b) segir í bók sinni Hugsun og menntun að þegar einstaklingur nýtir sér góða 

hugsun eða gagnrýna hugsun eru ákveðin viðhorf sem þurfa að ríkja og þau þurfi að efla í 

skólastarfinu. Að hugurinn þurfi að vera opinn fyrir því að hugleiða nýjar leiðir og ný viðfangsefni, 

og að hugsunin verði að fela í sér virka löngun til að hlusta og sjá fleiri hliðar á teningnum og taka 

við upplýsingum hvaðan þær koma. Það leiði til þess að fleiri möguleikar opnist á lausnum og það 

verði til þess að maður verði viðsýnni á heiminn og þá möguleika sem eru í boði. Dewey segir 

einnig að áhugi verði að vera til staðar þegar unnið er að einhverju verkefni því að þegar nemandinn 

sökkvir sér ofan í eitthvert verkefni þá hefur það áhrif á vitsmunalegan þroska einstaklingsins eins 

og verklegan og siðferðislegan. Hann segir að ef kennaranum takist að vekja slíkan áhuga hjá 

nemandanum hafi honum jafnvel tekist hið ómögulega (Dewey, 2000b, bls:70-72). 

Páll Skúlason (1987) hefur fjallað mikið um gagnrýna hugsun. Hann segir í bók sinni 

Pælingum að gagnrýnin hugsun sé sú tegund hugsunar sem felur í sér gagnrýni á skoðanir eða 

fullyrðingar nema að þær hafi verið rannsakaðar áður og hafi nægjanleg rök fyrir sér. Gagnrýnin 

hugsun leiti sífellt að betri rökum fyrir skoðunum og fullyrðingum og sé því stöðugt að endurhugsa 

þær upp á nýtt (Páll Skúlason,1987:67-92). Hann segir ennfremur að gagnrýnin hugsun nýtist vel í 

námi með börnum eins og hún er notuð í fræðum og vísindum; að gagnrýnin hugsun sé gott tæki til 

að koma röð og reglu á hugsanir sínar og hugmyndir. Hann segir jafnframt að mikilvægt sé að 

kenna nemendum gagnrýna hugsun því ein helstu markmið skólastarfs séu þau að nemendur geti 

verið sjálfstæðir í vinnubrögðum og tekist á við fjölbreytt verkefni. Hann telur einnig að eitt helsta 

markmið kennslu og skólastarfs eigi að vera að fá nemendur til að takast á við margvísleg 

viðfangsefni og gera þá sjálfstæða með því að fá þá til að leysa verkefnin sín sjálfir, án þess að þeir 

fái of mikla hjálp. Það sé hægt að nota gagnrýna hugsun til að fínstilla hugmyndir og skoðanir 

manna á öllu á milli himins og jarðar (Páll Skúlason, 1987:67- 92). 

Samkvæmt Aðalnámskrá (2011a) eru sköpunarkraftur og innsæi nemenda lykilorð í því 

samhengi að mennta nemendur vel og einn af lykilþáttunum er gagnrýnin hugsun í læsi og sköpun 

en einnig í lýðræði. Vinnubrögð í listsköpun einkennast mjög oft af sköpunargleði, frumleika og 

frumkvæði af hálfu nemenda og það sama má segja um vinnu við vísindi. Þannig vinnubrögð á 

skólinn að leitast eftir að efla. Sköpunin snýst ekki eingöngu um að finna upp eitthvað nýtt og 

frumlegt heldur líka til hvers það er nýtanlegt og hvaða merkingu þetta hafi fyrir viðkomandi 

einstakling. Sköpun snýst um lausnir og leit að fleiri en einum möguleika á viðfangsefninu 

(Mennta- og menningaráðuneytið, 2011a:18). 

Eisner segir í bók sinni The Arts and Creation of Mind að börn þroski dómgreind sína í 
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gegnum listir, þar sem listir hafa engin rétt svör eða áherslur og því verði þau að leggja áherslu á 

eigið mat. Hann telur það undirstöðu alls náms að geta rannsakað, gert uppgötvanir og orðið hissa á 

niðurstöðum, ásamt því að þurfa að breyta um stefnu í miðju kafi. Eisner segir einnig að við séum 

föst í því að vilja sjá hlutina fyrir og stjórna öllu sem gerist í kringum okkur í stað þess að vera opin 

fyrir óvissunni og örva forvitnina sem gæti kallað fram uppgötvanir og stundum betri lausnir. Í 

gegnum listirnar uppgötvi börn að það geti verið margar lausnir á einu máli og spurningar hafi fleiri 

en eitt rétt svar.  

Þar sem listir tengist mörgum sviðum er hægt að kenna nemendum að horfa á heiminn í 

gegnum þær og túlka á margvíslegan hátt. Nám í listum krefst hæfni til að takast á við óvænt 

verkefni í gegnum vinnuferlið þar sem tilgangur listsköpunar sé sjaldan fastur og breytist við 

minnsta möguleika og breyttar aðstæður. Það að gefa nemendum verkefni sem hafa fleiri en eitt rétt 

svar ýti undir dómgreind þeirra. Þannig verkefni fái nemendur til að mynda sínar eigin skoðanir og 

hreyfi við gagnrýnni hugsun (Eisner, 2002:1-9). 

 

2.3 Samþætting námsgreina 
Í daglegu lífi eru verkefni sjaldan sundurgreind og einangruð heldur eru þau 
samofin fleiri þáttum. Skipulag skólastarfs ætti þess vegna að leggja áherslu á 
samþættingu. Með því að tengja saman fleiri námsgreinar verður námið 
merkingarbærara fyrir nemendur og þeir setja fræðigreinar í samhengi 
(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011:37). 

 

Í bók sinni Skólastofan segir Ingvar Sigurgeirsson (1981): „Þegar samþætt viðfangsefni er skipulagt 

þá er miðað við ákveðin markmið, áhuga og þroska nemenda og aðstæður hverju sinni. Í stað þess 

að leggja stund á ákveðnar námsgreinar er ákveðið viðfangsefni tekið til athugunar og það athugað 

frá mörgum hliðum“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1981:66-67). Með samþættingu námsgreina er yfirleitt 

átt við það þegar tvær eða fleiri námsgreinar eru kenndar saman og unnið er að því að ná fyrirfram 

skilgreindum markmiðum með hverju samþættingarverkefni fyrir sig. Samþættingu má því 

skilgreina á þann hátt að fléttað er saman námsgreinum þar sem nemendur fást við tiltekið 

viðfangsefni og skoði það frá ýmsum sjónarhornum. Markmiðið með samþættingu er því að 

nemendur öðlist nýja þekkingu og dýpki þekkingu sína á viðfangsefnum beggja námsgreina. 

Samþætting hefur oft verið tengd við þemanám, en þetta tvennt þarf ekki endilega að vera 

samtvinnað þó að það henti mjög vel að vera með ákveðið þema við samþættinguna. 

Lilja M. Jónsdóttir (1996) skilgreinir þemanám í bók sinni Skapandi skólastarf: Handbók 

fyrir kennara og kennaranema um skipulagningu þemanáms, á eftirfarandi hátt: 
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Þemanám er heildstætt viðfangsefni þar sem nemendur hafa lagt ýmislegt af mörkum, 
bæði sem einstaklingar og í hópum. Upplýsingum hefur verið safnað og þær 
flokkaðar, skráðar og þeim miðlað til annarra með ýmsum hætti. Bein reynsla sem 
fengin er með athugunum og glímu við ákveðin úrlausnarefni er sérstaklega mikilvæg. 
Markmið hvers þemaverkefnis um sig, bæði almenn og sértæk eru ákveðin af 
kennurum (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:9). 

 
Því má segja að þemanám sé í raun samþætting námsgreina og þess vegna oft talað um þetta tvennt 

í samhengi. Samþætting listgreina innbyrðis og samþætting við aðrar greinar er ein af þeim 

kennsluaðferðum sem Eisner (2002:39-42) bendir á sem góða leið til að brúa bil á milli ólíkra 

námsgreina og til að virða og skilja allt skólastarf. Í bók sinni The Arts and Creation of Mind 

(2002:38-42) talar hann um samþættingu listgreina við aðrar greinar og segir tilganginn vera 

margþættan. Hann segir að með samþættingu læri nemendur til dæmis að tengja saman sögu og 

menningu, tengja saman ólíkar listgreinar, skoða raunvísindi með augum lista og öfugt og 

nemendur þjálfist í lausnamiðuðu námi. Kennsluaðferðirnar geta verið mjög mismunandi, t.d. með 

umræðum, skapandi ritun, myndlist, leikrænni tjáningu o.fl. og markmið hvers kennara er að styðja 

sem best við hvern og einn nemanda. 

Samþætting krefst fjölbreyttra kennsluaðferða þar sem nemendur fái tækifæri til að nálgast 

viðfangsefnið út frá sínu eigin sjónarhorni og kafa dýpra í efnið eftir áhuga og getu. Þegar unnið er 

með samþættingu námsgreina eru nemendur í hópastarfi og vinnubrögðin ýta undir samvinnu allra. 

Nemendur eru að vinna saman, þeir læra að samhjálp auðveldar starfið, að sanngirni auðveldar 

samskipti. Þeir læra að hlusta á skoðanir annarra og taka mark á þeim, að þeir geti treyst öðrum fyrir 

mikilvægum verkum, geti gagnrýnt og tekið gagnrýni, tekið ábyrgð og lært að ganga frá eftir sig 

(Lilja Jónsdóttir, 1996:10). Með samþættingu námsgreina er hægt að kanna námsefnið með nýjum 

leiðum og gera flæðið í námi meira og námsgreinar vinna saman og styðja hvor við aðra. Nemendur 

geta tengt nám sitt við eitthvað sem þeir þekkja úr umhverfi sínu og kennarar vinna saman, bæði 

innan og utan kennslustundar. Færni í einni grein er grunnur til að ná tökum á öðrum greinum, t.d. 

náttúrufræði og myndmennt (Tomlinson og Allan, 2000:23-31). En þessar tvær greinar er auðvelt 

að samþætta með, útikennslu, sköpun, lestri og verkefnum. 

Dewey taldi að nemandinn ætti að vera virkur þátttakandi í hinum lifandi samfélagi skólans 

og hluti af félagshóp sem vinnur að sameiginlegum verkefnum. Dewey lagði mikla áherslu á það að 

nemendur lærðu af Menntandi reynslu (e. learning by doing). Kennarar ættu að meta hvaða reynsla 

uppfyllir þau skilyrði og til þess þyrftu þeir að hafa þekkingu og þroska. Einnig vildi hann meina að 

starf kennarans væri orðið mun ábyrgðarmeira og í raun erfiðara því að huga þyrfti að svo mörgum 

þáttum í kennslunni (Dewey, 2000:13-19). Dewey hélt því fram að hefðbundin kennsla væri í 

fyrirlestrarformi þar sem nemendur væru mataðir af upplýsingum. Þetta taldi hann gera það að 
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verkum að nemendur misstu löngun til að læra vegna þess hvernig þeir upplifðu námið. Rökstuddi 

hann þessa kenningu sína þannig að með þessum aðferðum tileinkuðu nemendur sér færni og 

kunnáttu með vélrænu stagli og settu því oft námsferlið í samband við óyndi og leiðindi. Það sem 

nemendur lærðu í skólum endurspegli ekki daglegt líf og ætti því erfitt með að yfirfæra eða beita 

færni og kunnáttu sem þeir lærðu í skólanum utan hans (Dewey, 1938:37). Hann segir einnig að 

þegar nemendur geri eitthvað sé það yfirleitt samhangandi með öðrum dagsverkum, þeir finni lausn 

á vandamáli, eigi samræður, lesi bækur og taki þátt í ýmsum viðburðum. Allt þetta gerist í daglegu 

lífi, er í samhengi og hefur eðlilegt flæði. Þegar hlutirnir eru í samhengi þá er reynslan 

merkingarbær og skiljanleg. Þannig á skólastarf að vera, í samhengi líkt og lífið sjálft 

(Dewey,1934:3:37). Í samþættingarverkefnum eru nemendur virkir þátttakendur og læri af sinni 

reynslu. Samþætting námsgreina er því gagnleg af því að með henni er hægt að taka tillit til ólíkra 

þarfa nemenda. Ef að nemendur ynnu að verkefnum sem vekti áhuga þeirra þá myndi það stuðla að 

námi hjá þeim, ef þau væru áhugasöm um viðfangsefnið þá myndu þau gera athuganir og læra í 

gegnum þá vinnu (Jóhanna og Ólafur Páll Jónsson, 2010:68-69). 

Elliot Eisner bendir á að ef námsefni í skólastarfi er aðeins sett fram á einn hátt getur 

nemandi, sem ekki hefur góða færni eða skynjun á það form sem þær eru settar fram á, átt í 

erfiðleikum með að leggja þær á minnið því að skilningurinn er ekki til staðar. Eisner lítur svo á að 

það sé mikilvægt að setja fram upplýsingar á fleiri en einn hátt. Þetta er hægt að gera til dæmis með 

því að leyfa nemendum að vinna verkefni á fleiri en einn hátt eins og með samþættingu. Það gefur 

nemendum færi á að nýta sína hæfileika til þess að koma upplýsingum á framfæri. Með því að nýta 

sér margar hliðar á námsgreininni og nýta ímyndunaraflið, fái nemendur heildstæðari reynslu. 

Upplifun nemenda í námi eigi að vera tilraun til þess að komast í tæri við raunveruleikann (Eisner, 

1998:27-29). 

Kennsluefni í grafík gefur einmitt tilefni til margra þverfaglegra tenginga við aðrar 

námsgreinar. En vegna fjölbreyttra aðferða hennar og útfærslumöguleika til kennslu er hægt að 

tengja grafíkina við nánast hvaða námsgrein sem er. Hægt væri að vinna með samþættingu, tvinna 

saman öðrum greinum eins og t.d. smíði, íslensku, náttúrufræði og stærðfræði. Myndskreyta má 

sögur og ljóð og nota til þess mismunandi grafíkaðferðir. Umhverfi má mála en persónur og ýmsir 

hlutir gætu síðan verið þrykktir inn í myndina með t.d. skapalónsþrykki. Nemendur gætu smíðað 

kassa með loki, unnið að einhverju þema, þrykkt á kassann og safnað hlutum í hann. Einnig unnið 

með ljóð, teiknað og þrykkt síðan í bókina sem er unnin í smíðatíma. 

Í gegnum grafík fá nemendur góða þjálfun í hugtakaskilningi en í grafík er stöðugt verið að 

vinna með hugtök eins og form, andstæður og speglun. Þessa þætti væri auðvelt að vinna með og 

samþætta við stærðfræði. Samþætting námsgreina er því gagnlegt tæki fyrir kennara í viðleitni sinni 
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til að koma inn á alla þá þætti sem huga þarf að í kennslu því að hægt er að útfæra þau á svo margan 

hátt og taka tillit til ólíkra þarfa nemenda. Í samþættingarverkefnum eru nemendur virkir 

þátttakendur og læra af þeirri reynslu sem þeir viða að sér þar. Hún stuðlar að fjölbreyttari kennslu 

og eykur samstarf kennara. Verkefnin eru oft leyst í hópastarfi og þar reynir á samskiptahæfni 

nemendans. Hann þjálfast í lýðræðislegri hugsun og gefur það honum færi á að nýta styrkleika sinn 

og hæfni og einnig það að taka tillit til annarra. 

Öll þau skyldufög sem eru innan aðalnámskrár grunnskóla er hægt að samþætta. Því að 

flestar námsgreinar tengjast innbyrðis á einn eða annan hátt. Gagnrýnisraddir hafa þó sagt að með 

samþættingu námsgreina sé hætta á að mun meira vinnuálag verði á kennarann og að nemendur geti 

orðið óvirkir í námi sínu vegna óöryggis og álags. Því er mikilvægt að finna einhvern meðalveg sem 

hentar sem best við kennslu nemenda. 

Með því að samþætta námsgreinar má ná meiri heild í námi nemenda, því námsgreinar 

styðja í raun við hvor við aðra og með slíkri nálgun á efnið eru meiri líkur á að hver nemandi tengi 

það við þann efnivið sem fyrir er í þekkingarbrunni sínum. Samþætting getur einnig gefið starfi 

kennarans nýtt gildi, aukið áhuga hans á starfinu og einnig komið í veg fyrir kulnun í starfi. Með 

samþættingu námsgreina fá nemendur tækifæri til að vinna með fjölbreytt viðfangsefni á 

fjölbreyttan hátt og tenging námsefnisins við daglegt líf verður merkingarbær í þeirra augum. 

 

2.4 Sjálfbærni í listum 

Í nútímasamfélögum er lögð vaxandi áhersla á sjálfbærni og samkvæmt stefnu Sameinuðu þjóðanna 

um menntun til sjálfbærni gegna m.a. skólar þar mikilvægu hlutverki. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

2011 er lögð töluverð áhersla á gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi. Áherslan 

birtist þannig að nemendur eiga að læra að bera ábyrgð, njóta og virða náttúruna og efla 

siðferðisvitund. Einnig kemur fram áhersla á umburðarlyndi fyrir öllu lífi og umhverfi og 

siðferðisvitund sem stuðlar að ábyrgari umgengni. Nemendur eiga að að þroska með sér skilning á 

hugtakinu sjálfbær þróun, gera sér grein fyrir gildi umhverfisverndar og verða þannig meðvitaðir 

um mikilvægi eigin framlags til að koma í veg fyrir og takast á við umhvefisspjöll. Einnig er tekið 

fram að mikilvægt sé að nemendur öðlist vilja til að lifa samkvæmt þessum áherslum. Í 

Aðalnámskránni er þekking talin forsenda þess að geta tekið ábyrgar ákvarðanir er varða náttúruna. 

Fram kemur að sjálfbær þróun tengist þeirri viðleitni að viðhalda vistfræðilegu jafnvægi. Athygli er 

beint að vísindalæsi nemenda og að nemendur geti lesið texta um náttúruvísindi og þannig mótað 

sér afstöðu til málefna líðandi stundar og þá ekki síst þeirra sem tengjast nýtingu náttúruauðlinda. 

Nemendur skulu læra um hvernig náttúra, samfélag og menning eru samofin heild sem taka verður 

tillit til við tæknilega hagnýtingu umhverfisins.  
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Í námskránni kemur einnig fram að að börn eigi að temja sér heilbrigða lífshætti og 

lífsviðhorf, temji sér gagnrýna hugsun, umburðarlyndi, efli sjálfsmynd sína félags- og 

samskiptahæfni, öðlist viðsýni og samfélagslega yfirsýn sem gerir þeim kleift að skilja og virða 

reglur samfélagsins og geti þá beitt sér í mannlegu samfélagi og náttúru. Eftir því sem ofar dregur í 

grunnskólanum er áréttað mikilvægi þess að þekkja til kynþáttafordóma og annarrar mismununar. 

Samkvæmt UNESCO er lykilhæfni nemandans á menntun til sjálfbærni túlkuð m.a: 

 
Að hann verði meðvitaður um margvíslegar auðlindir náttúrunnar og geti tekið afstöðu til 
skynsamlegrar nýtingar þeirra; þekki, skilji og virði umhverfi sitt og náttúru; skilji 
hvernig vistkerfi jarðar setur manninum takmarkanir; skilji hvernig eigið vistspor og 
vistspor samfélaga og þjóða hangir saman við þróun; geti á gagnrýninn hátt metið gildi 
upplýsinga um umhverfi og náttúru; sé virkur og ábyrgur borgari í umhverfi sínu og 
náttúru; sé fær um að taka gagnrýna afstöðu gagnvart umhverfi, samfélagi, og menningu 
og efnahagskerfi, hafi skilning á sameiginlegri ábyrgð jarðarbúa á jörðinni og íbúum 
hennar (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011:6) 

 
Skólastarf sem miðar að því að þróa þekkingu fyrir og um sjálfbæra þróun fer fram bæði í 

formlegum og einnig óformlegum aðstæðum. Þekkingaröflunin ætti að byggjast á samþættum 

viðfangsefnum, þar sem beitt er fjölbreyttum aðferðum og virkri þátttöku nemenda um hvað og 

hvernig þeir læra. Þrautalausnir og viðfangsefni úr daglegu lífi nemendanna ættu að hafa forgang 

sem svo yrði grunnur að samanburði við það sem er að gerast í heimabyggð, á landsvísu og úti í 

heimi. Áhersla yrði á að nemendur kynnist náttúru og umhverfi skólans af eigin raun, upplifi 

umhverfi sitt og beri ábyrgð á einhvern hátt. Að nemendur læri um heilsusamlega lífshætti, vönduð 

samskipti og jafnan rétt allra til lífsgæða. Hægt væri að leyfa nemendum að gróðursetja tré eða 

rækta annan gróður, almenna umhirðu og hreinsun skólalóðar, uppgræðslu o.fl. 

Skólastarf sem stuðlar að virðingu fyrir náttúrunni og samfélagi byggist á lýðræðislegum 

vinnubrögðum og því að sköpuð sé félagsleg heild án aðgreiningar. Virðingin ætti að birtast í skýrri 

stefnu skólans, öllum starfsháttum og stjórnun. Einnig er mikilvægt að nemendur hafi val um 

viðfangsefni sín og vinnulag og leiðum við framkvæmd, þannig að nemendur finni til ábyrgðar 

gagnvart verkefninu. Daglegt skólastarf þyrfti að markast af virðingu fyrir umhverfinu eins og 

endurnýtingu hluta, flokkun sorps og öðrum aðgerðum sem vinna gegn sóun. Einnig er mikilvægt 

að nemendum sé gert auðvelt að temja sér heilsusamlegri neyslu- og lífshætti, eins og með hollum 

skólamáltíðum og reglulegri hreyfingu. 

Kennarar gætu farið með nemendur í fyrirtæki þar sem skoðað er hvernig umhverfismálum 

er sinnt s.s. meðferð skaðlegra efna, flokkun á sorpi og frárennsli, en það eru hagnýt viðfangsefni 

sem tengja börnin við atvinnulíf. Skoða þarf áhrif og samhengi mannlegra athafna og náttúru, t.d. 

hvernig atvinnulíf hefur valdið röskun á umhverfinu, birtingarmyndir mengunar og úrræði þar að 
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lútandi. 

Nauðsynlegt er að hvetja til virðingar fyrir náttúrunni og samfélagi innan skólans s.s. efla 

virðingu fyrir mikilvægum gildum, lýðræðislegum starfsháttum og félagslegri þátttöku til að þróa 

sjálfbært verklag á Íslandi og annars staðar. Framkvæmdin birtist þá í stefnu skólans, starfsháttum 

og stjórnarfyrirkomulagi. Menntun í skólum er kjörinn vettvangur til þess að miðla þekkingu er 

eykur skilning á ástandi jarðar og stuðlar að viðhorfsbreytingum gagnvart náttúrunni. Lykilhugtak 

varðandi menntun til sjálfbærrar þróunar er „geta til aðgerða“. Í því felst meðal annars að efla þurfi 

meðvitund nemenda og skilning á stöðu jarðar svo að þeir verði færir um að grípa til aðgerða og 

vera virkir þátttakendur í samfélaginu. 

Til þess að ná fram markmiðum um menntun til sjálfbærrar þróunar er nauðsynlegt að börn 

og unglingar fái tækifæri til þess að taka þátt í verkefnum í skólastarfinu sem stuðla að sjálfbærni. 

Samþætt nám í listum og umhverfismennt getur boðið upp á fjölbreytilegar aðferðir við að nálgast 

umræður um náttúruna og virðingu fyrir henni í kennslu. Sköpun er einn af grunnþáttunum í nýju 

námskránni. Hún tengist öllum hinum grunnþáttunum þar sem nemendur læra gagnrýna hugsun, 

ígrundun, leita að vísindalegum viðhorfum og lýðræðislegu gildismati. 

Í menntun til sjálfbærni í myndmennt er fagleg umræða mikilvægur þáttur í kennslu. 

Nemendur læra að skoða verk listamanna sem vinna m.a. með sjálfbærni í huga, umhverfi eða 

pólítisk vandamál. Markmiðin eru að vekja nemandann til umhugsunar um viðfangsefnið og 

jafnframt kveikja áhuga á m.a sjálfbærni. Nemendur öðlast þá þekkingu til að skilja listaverk út frá 

sjálfstæðri og gagnrýnni hugsun (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011:5).  

Nota má umræður til að skoða listaverkin og túlka þau á gagnrýnin hátt og jafnframt að 

svara spurningum nemenda sem upp geta komið. Með því að þjálfa gagnrýna hugsun og tjáningu 

nemenda er kennarinn að vekja upp lýðræðisleg vinnubrögð meðal þeirra og hver og einn nemandi 

fær að tjá sig. 

Í kennslu þurfa myndmenntakennarar að huga að því hvernig listir geta hjálpað nemendum 

að skynja, túlka og skilja hugmyndir um sjálfbærni. Að nemendur geti fundið tengingu við sína 

eigin reynslu (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011:3). 

List er tjáningarform þar sem fjölbreytileiki í efnisvali skiptir miklu máli og eykur 

möguleika á mismunandi útfærslu verka. Með því að nota verðlaust efni í kennslu er hægt að sjá 

mikinn mun á hugsun, hugmyndum og sköpun nemenda. Fjölbreytileikinn í efnisvalinu eykur 

hugmyndaflæði og út úr einu verkefni koma mismunandi útfærslur. Þetta bæði reynir á nemendur 

og þjálfar þá í hugsun. Með því að nota verðlaust efni í myndmenntakennslu eykst meðvitund 

nemenda um umhverfið, náttúruna og verndun auðlinda jarðarinnar. Jafnframt verður kennari að 

vera nemendum fyrirmynd í efnisvali, nýtingu efna og endurvinnslu. Einnig að huga að því að ekki 
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séu skaðleg efni í myndmenntastofunni. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvaða áhrif listir og fagurfræði geta haft á nám 

barna. Þær hafa sýnt fram á að áhrifin eru margþætt og jákvæð. Listir og fagurfræði hafa m.a. áhrif 

á: „bættan námsárangur, aukið sjálfstraust, aukna tilfinningu fyrir fagurfræði og sköpun, gagnrýnni 

hugsun, tilfinningu fyrir siðfræðilegum álitamálum og menningarlegri meðvitund“ (Ásthildur B. 

Jónsdóttir, 2011:5). 

Meginmarkmið lista sem tekur mið að sjálfbærri þróun er að forðast að skaða umhverfið og 

aðrar lifandi verur og skapa vettvang fyrir umræður sem auka meðvitund um ástand jarðar. 

Myndlist sem vekur fólk til umhugsunar og skapar umræður eða býður áhorfandanum þátttöku í 

verki er tengd við sjálfbæra list og þær nálganir sem myndlistarmenn nota til þess að fjalla um 

aðferðir sjálfbærrar þróunar. Myndlistin getur því átt þátt í að skapa almenna viðhorfsbreytingu og 

auka meðvitund um vistfræðileg takmörk jarðar þar sem línulaga kerfi neysluhyggjunnar er skipt út 

fyrir kerfi sem líkir eftir hringrásarferli náttúrunnar. 

Í mínu fagi sem grafíklistamaður hefur orðið ánægjuleg þróun í þessa átt. Í stað ýmissa 

eiturefna eins og t.d. terpentínu og ýmissa ætandi efna höfum við í Grafíkfélaginu tekið upp mun 

vistvænni efni sem er vel, bæði fyrir okkur sjálf og umhverfið. Vonandi mun þessi jákvæða þróun 

halda áfram og verða á þá leið að bæði listamenn og almenningur muni verða meðvitaðri um val á 

efnivið og magni auk áhrifa þeirra á umhverfið. Ég sé fyrir mér margar og fjölbreyttar leiðir sem 

myndmenntakennarar gætu beitt grafískum aðferðum við verkefnum sem lúta að sjálfbærni. Hægt 

væri að vinna með verkefni þar sem þemað væri „Náttúra“. Nemendur færu t.d. út í náttúruna og 

veldu sér eitthvert viðfangsefni eins og jurtir, landslag eða fossa. Hægt væri að beita öllum 

aðferðum grafíkur: steinþrykki, tréristu, koparristu eða þurrnál og rissa með grafíknálum eða skera í 

tré og þrykkja á endurunninn pappír. Einnig væri skemmtilegt að fara fjöruferð og teikna í 

skissubók lífríki fjörunnar og síðan þrykkja viðfangsefnið. Með vettvangsnámi og útikennslu gefst 

tækifæri á að veita nemendum upplifun af náttúrunni, efla umhverfisvitund nemenda og kenna þeim 

að umgangast náttúruna af virðingu. Tvinnast því náttúrufræði því vel hér inn út frá efnum, áferð og 

formum náttúrunnar.   
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3. Verkleg kennsla 
Þessi kafli fjallar um verklega kennslu, í hverju hún er fólgin og hvað kennarar þurfa að hafa í huga 

í verklegri kennslu. Einnig fjalla ég um mikilvægi góðs námsumhverfis og hvernig kennsla í grafík 

getur hjálpað nemendum að þjálfast í verklegri færni sem jafnframt getur nýst þeim í öðrum 

námsgreinum. 

 
3.1 Hvað er verkleg kennsla? 

Í bók Ingvars Sigurgeirssonar Að mörgu er að hyggja (1999) er verkleg kennsla skilgreind sem 

margþætt kennsluaðferð sem getur tekið á sig ýmsar myndir. Í verklegri kennslu eru ýmsar 

kennsluaðferðir notaðar og byggjast aðallega á verklegum viðfangsefnum og þjálfunum. Sama ár 

kom út bókin Litróf kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999) en þar eru útlistaðar 

mismunandi kennsluaðferðir og eru þær flokkaðar niður eftir því hvort að aðferðafræði þeirra er lík 

og hafi svipuð meginmarkmið og áherslur. Þar er verkleg kennsla flokkuð bæði sem verkleg æfing 

og leitaraðferð. Hún getur tekið á sig ýmsar myndir, kennslan getur farið fram á verkstæðum, á 

vinnustofum, á tilraunastofum og á vettvangi. Í bókinni segir Ingvar einnig að góð verkleg kennsla 

byggist á því að blanda saman ýmsum kennsluaðferðum og beita þeim með markvissum og 

áhugavekjandi hætti, að hún miði að því að þroska skapandi hugsun, auki leikni í að vinna sjálfstætt 

og móti jákvæð viðhorf eins og t.d. með því að ganga vel um, fara vel með og hafa til reiðu (Ingvar 

Sigurgeirsson,1999:86-87). Út frá þessu má draga þá ályktun að hugmyndafræðin á bak við 

verklega kennslu er ekki einhlít og að hægt sé að greina margar kennsluaðferðir undir yfirheitinu 

verkleg kennsla. Meginmarkmið verklegrar kennslu er að nemendur fái að uppgötva eigið nám með 

því að sjá, snerta og upplifa það. Í bókinni nefnir höfundur nokkra meginþætti sem einkenna góða 

verklega kennslu. 

 

Nokkur megineinkenni góðrar, verklegrar kennslu: 
 

- Verklegir þættir þurfa að tengjast við aðra námsþætti. Nemendum þurfa að vera ljós 

markmiðin með kennslunni og gera sér grein fyrir því hvernig hinar verklegu æfingar 

tengjast annars fræðilegri undirstöðu og hins vegar hagnýtum viðfangsefnum. 

 

- Í verklegri kennslu reynir sérstaklega á kennarann sem fyrirmynd. Kennari er 

nemendum mikilvæg fyrirmynd í allri kennslu. Við fáar kennsluaðstæður reynir þó meira á 

kennarann sem fyrirmynd en í verklegri kennslu. Kennarinn er ekki aðeins fyrirmynd um 
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vinnubrögð, aðferðir og umgengni, heldur ekki síður um viðhorf til viðfangsefnanna og 

greinarinnar. 

 

- Skipulag umhverfis fyrir verklega þjálfun ræður miklu um það hvernig til tekst. Í 

verklegri skiptir vinnustaðurinn miklu máli. Hér má t.d. nefna uppröðun borða og skipulag á 

vinnusvæðum, liti, lýsingu, loftræstingu, uppsetningu áhalda og hversu aðgengileg þau eru, 

merkingar, sýningar, sýningartöflur, skýringarmyndir og leiðbeiningar. Allir þessi þættir 

hafa áhrif á það andrúmsloft sem skapast. 

 

- Kennarinn verður að skapa góðan vinnuanda. Góður vinnuandi er ómetanlegur og veltur 

hann ekki síst á kennaranum. Hann þarf að sýna einlægan áhuga á viðfangsefnunum, 

nemendum og úrlausnarefnum sem þeir kunna að vera að glíma við. Kennarinn verður að 

sýna nemendum þolinmæði, geta sett sig í spor þeirra og ætíð tilbúinn að aðstoða ef þarf.  

 

- Viðfangsefni þurfa að vera áhugaverð og markvisst valin. Miklu máli skiptir að 

kennarinn velji viðfangsefni með markvissum hætti, hafi hæfilega fjölbreyttni og að 

nemendur þurfi ekki að bíða alltof lengi eftir að sjá árangur af starfi sínu. 

 

- Endurgjöf þarf að vera markviss og stöðug. Í verklegri kennslu þurfa kennarar stöðugt að  

meta úrlausnir nemenda. Það krefst þess að þeir sýni jafnvægi, hrós, hvatningu og uppörvun, 

sem og uppbyggilegrar gagnrýni. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:87-89). 

 

3.1.1 Að efla tæknilega færni nemenda 

Að mati Elliots Eisners er tæknileg færni mikilvægur þáttur í listkennslu. Tæknileg færni felur í sér 

það að nemendur geti tileinkað sér færni í því að vinna með mismunandi miðla og efni og einnig 

það að geta umgengst áhöld og efnin á réttan hátt á vinnustofunni. Að læra verktækni felur í sér 

nokkra þætti eins og að læra að nota hjálpartæki og verkfæri eins og pensla og mismunandi efni eins 

og prentliti, vatnsliti eða leir. 

Með aukinni þekkingu fá nemendur tilfinningu fyrir því hvað mismunandi efni og áhöld 

gera mögulegt og hvað ekki og öðlast þannig færni í að velja viðeigandi miðla og verkfæri hverju 

sinni. Einnig læra þau að skilja ýmsar forsendur eins og fjarvídd eða blöndun lita og einnig að taka 

upplýstar ákvarðanir um hvenær á að nota þær og hvenær ekki. Í bók sinni The Arts and Creation of 

Mind (2002) heldur Eisner því fram að tæknileg færni sé nemandanum nauðsynleg að þjálfa til þess 

að hann geti notað ólík efni sem tjáningarmiðil. Þegar nemendur nái auknum þroska verði þeim 
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ljósir möguleikar efnisins og hvað eigi að gera úr því. Efnisvalið geri ákveðnar kröfur um verklega 

kunnáttu en ekki endilega vélræna. Að beita henni til að ná tilætluðum áhrifum gerir kröfu um 

næmni fyrir eiginleikum efnisins og það þurfi líka að sýna skilning á möguleikum þess og 

takmörkunum. 

Kennsluefni í grafík er góður kostur til að efla verkvit. Kennsluefnið nær til margra vegna 

þess að fjölbreyttar kennsluaðferðir gefa nemendunum tækifæri á að læra á mismunandi vegu. Með 

því að hafa verkefnin verkleg dýpkar það skilning nemenda á því sem verið er að vinna með. 

Nemendur spreyta sig á ýmsum tæknilegum aðferðum og kljást við þau vandamál sem geta komið 

upp í ferlinu. Nemendur læra að mistök eru möguleikar. Það má nota þau til að greina hvað fór 

úrskeiðis og þannig læra af þeim og að stundum getur það leitt á óþekktar og spennandi slóðir 

(Hetland o.fl., 2007:74-78). 

Dewey leggur til að nemendur fái að stunda nám sitt eins og um rannsóknarvinnu sé að ræða 

þar sem tekist er á við vandamál og reynt að leysa þau með tilraunum. Það má segja að 

tæknikunnátta sé ólík og sérhæfð eftir því hvaða sviði er unnið. Þó að nemendur í íslensku eða 

öðrum bóklegum greinum þurfi ekki að læra mikið um aðferðir grafíkur eða t.d. um blöndun lita þá 

þurfa þeir að læra ýmsar aðrar mikilvægar aðferðir sem eiga við í þeirra fagi. Nemandi sem er til að 

mynda í bókmenntum þarf m.a. að kunna að afla sér upplýsinga og sækja sér heimildir á bókasafni 

svo eitthvað sé nefnt.  

 

3.1.2 Námsumhverfið 

Í bókinni Aukin gæði til náms eftir Rúnar Sigþórsson og fleiri er fjallað um mikilvægi skipulags 

skólastofunnar en mismunandi getur verið hvernig kennari vill raða upp stofu sinni. Það getur t.d. 

farið eftir viðfangsefninu hverju sinni. Lykilatriðið er að öll gögn séu aðgengileg í stofunni og að 

nemendur læri strax að nálgast þau gögn af sjálfsdáðum. Það sparar bæði tíma og vinnu kennarans 

og nemenda. Áhersla er lögð á mikilvægi þess að umhverfið sé vistlegt og vinnuhvetjandi t.d. með 

því að hafa verk nemenda sýnileg (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005:148). 

Elliot Eisner (2002:70-75) hefur einnig bent á nokkur atriði sem hann telur aðgreina 

listkennslu frá því sem algengt getur talist í bóknámi. Eitt þeirra eru venjur og umgengnisreglur í 

kennslustofunni. En hann segir að kennslustofan svipi til vinnustofu listamanna, þar sem nemendur 

sækja sér tól og tæki fyrir þau verkefni sem þau vinna að hverju sinni. En með vinnustofuvenjum 

læri þau að umgangast áhöld og efni á réttan hátt og fá tilfinningu fyrir því hvaða mismunandi áhöld 

og efni gera mögulegt og hvað ekki og öðlast þannig færni í að velja viðeigandi miðla hverju sinni.  

Námsumhverfið eigi að hvetja til samvinnu, sjálfstæðis og samheldni meðal nemenda og gegnir 

kennarinn mikilvægu hlutverki í því að skapa nemendum sínum gott umhverfi og andrúmsloft sem 
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virkjar sköpunarhæfileika þeirra, ýtir undir ímyndunarafl og persónulega tjáningu. 

Grafík býður upp á margar og mismunandi aðferðir og möguleikarnir í kennslu eru 

óþrjótandi. Grafíkvinna er fremur flókið og langt ferli og því þarf kennarinn að undirbúa sig vel 

fyrir kennslu. Til þess að kennslan gangi vel er mikilvægt fyrir kennarann að skipuleggja einskonar 

vinnusvæði eða vinnustöðvar þar sem nemendur geta gengið að ákveðnum verkefnum. Þessar 

stöðvar eða „verkstæði“ þurfa að vera a.m.k. 4 í stofunni eða vinnuhorn, litahorn, þrykkhorn og 

þurrkhorn. Öll verkfæri og efni þurfa að vera vel merkt og aðgengileg og ætti að merkja vel og setja 

á viðeigandi staði á vinnuhornum. Kennarinn þarf einnig að huga að góðu og vinnuhvetjandi 

andrúmslofti í kennslustofunni t.d. með því að vera með skemmtilega tónlist þegar unnið er. Það  

skapar góðan vinnuanda hjá nemendum og með góðu skipulagi öðlast nemendur öryggi og meiri 

líkur eru á því að kennslan gangi vel fyrir sig. 

Umhverfið þarf að hvetja nemendur til að hugsa hluti upp á nýtt og sjá þá frá mismunandi 

sjónarhornum. Samskipti nemenda og kennara eru undirstaðan að góðri samvinnu sem ýtir undir 

þroska nemendanna til að hafa áhrif á eigið nám. Gagnlegar ábendingar um tengsl við verk annarra, 

aðstoð við að auka tæknilega færni eða að velta upp öðrum möguleikum, geta hjálpað nemandanum 

að öðlast sjálfstraust og trú á sjálfan sig við úrlausnarefni listanna. Ef verkefnið krefst einskis af 

nemandanum lærir hann ekkert af því, en það má heldur ekki vera svo langt fyrir ofan hans getu að 

nemandinn ráði ekki við verkefnið (Eisner, 2002:52-56). Mikilvægt sé að kennarinn festist ekki í 

vanabundnum aðferðum sem einskorðast einungis við það að miðla upplýsingum til nemendanna og 

að það skiptir máli hvernig kennarinn ber á borð viðfangsefni til nemenda, það þurfi að taka mið af 

þroska þeirra og hæfni hverju sinni til að vekja upp forvitni þeirra og sem mestan áhuga. Kennarinn 

eigi að leiða nemandann áfram í námsferlinu en ekki gera hlutina fyrir hann því að á þann hátt efli 

hann sjálfstæði nemenda, sjálfstraust, þroska og vitræna hæfileika. Að það skipti miklu máli hvað 

verið er að að kenna hverju sinni og efniviðurinn því mikilvægur þáttur en einnig andrúmsloftið 

sem ríkir í skólastofunni meðan á námi stendur (Eisner, 2002). Nauðsynlegt sé því fyrir kennarann 

að búa yfir tæknilegri þekkingu á notkun efna og áhalda, að hann sé fyrirmynd um þá færni og 

hugtakanotkun sem nemendum er ætlað að þjálfa. Með því að nota viðeigandi orðaforða t.d. í 

yfirferð og sýna tæknilega færni í sýnikennslu, gefst nemendum tækifæri til að líkja eftir því sem 

þeir sjá og að öðlast sömu færni. Hann þarf einnig að geta skipulagt vinnusvæði nemenda svo að 

það sé aðgengilegt og kunna að ganga frá verkum þeirra. Eisner segir einnig að í listgreinum geti 

það verið hvatning að sjá hvað aðrir séu að gera, hvernig aðrir séu að skilja hlutina að nemendur 

læri mikið af hver öðrum. Nemandinn eigi því að vera virkur í sínu námi og virkur innan hópsins. 

Eisner (2002) segir jafnframt að listgreinar bjóði upp á það að hægt sé að skipta um skoðun í 

námsferlinu og endurskoða sjálfan sig og námið í leiðinni og verður nemandinn leiðandi í sínu 
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námsferli. Listgreinar bjóði upp á margbreytileika í þeim leiðum sem hægt er að fara og stundum 

verði það svo að námið taki völdin af nemandanum og hluti af gleðinni verði allar þær óvæntu 

uppgötvanir sem hann verði fyrir í ferlinu (Eisner, 2002:70-77).  

Eisner talar um mikilvægi þess að verða hissa. Þó að það sem er fyrirfram skipulagt veiti 

nemandanum ákveðið öryggi þá veitir það kannski  ekki eins mikla gleði. Að verða hissa er eitt af 

verðlaununum fyrir að vinna að skapandi verkefnum í listum (Eisner, 2002:1-24). 

Að mínu mati eru vinnuaðferðir grafíklistarinnar spennandi. Nemendur upplifa spennuna við 

að sjá afrakstur vinnu sinnar, frá því að vera skissa á blaði, afþrykk af plötu að endanlegu verki. 

Vinnuferlið er lengra en þegar unnið er beint á pappír með blýanti eða pensli og í raun geta 

nemendur aldrei verið vissir með útkomuna á verkum sínum. En einmitt það að upplifa hið óvænta 

er einmitt svo einkennandi fyrir ferli vinnunnar í grafík og þá sérstaklega lokaferli hennar. 

Nemendum finnst það að þrykkja vera spennandi og útkoman er alltaf óvænt.  

Dewey taldi einnig nauðsynlegt að námsumhverfið yrði að vera raunverulegt og 

viðfangsefnin líka, þ.e. raunverulegur vandi sem nemendur ættu að glíma við (Myhre, 2001:175). 

Dewey (2010a) telur það mikilvægt tæki til að nýta þroskaferli nemenda og að hægt sé að örva 

hæfileika nemenda með góðu námsumhverfi þar sem kennarinn getur virkjað hæfileika hvers og 

eins nemanda fyrir sig (Dewey, 2010:197-206). Því er mikilvægt að skapa umhverfi sem hvetur 

nemendur til að bera meiri ábyrgð á eigin námi svo að námið verði merkingarbært hjá þeim sjálfum. 

Samkvæmt Dewey er heldur ekki nægjanlegt að bjóða upp á verklega kennslu heldur taldi hann að 

nauðsynlegt að nemendur ígrunduðu það sem þeir framkvæmdu til þess að auka skilning sinn. 

Hlutverk kennarans væri að vera leiðandi svo að nemendur nýttu sér frelsið á skynsaman hátt og 

einnig að skapa þannig aðstæður að hæfileikar nemandans þroskist. Kennslubækur eigi að nota sem 

hjálpargögn í kennslunni en ekki sem markmið (Dewey, 2000b:311). Hann segir einnig að það bil 

sem sé á milli námsefnisins og barnanna sé of mikið og viðfangsefnin höfði ekki til reynslu þeirra, 

sem geri það að verkum að nemendur taki ekki virkan þátt heldur hlýða og læra að tileinka sér það 

sem til er í bókum (Dewey, 2000a:28-29). 

Gott námsumhverfi getur því stuðlað að skapandi skólastarfi með sveigjanlegum kennslu- 

háttum og fjölbreyttum viðfangsefnum þar sem sköpunarþörf nemendanna fær að blómstra. Hægt er 

að skapa andrúmsloft sem fær nemendur til að þora að prófa nýja hluti og rannsaka viðfangsefni frá 

mörgum mismunandi sjónarhornum með leiðsögn frá kennaranum. Með vinnustofuvenjum öðlast 

nemandinn færni í því að finna til þau efni og áhöld sem hann þarf að nota, veit hvernig hann á að 

ganga frá þeim, hann lærir að skipuleggja vinnusvæðið sitt og hvaða hlífðarbúnað hann á að nota 

o.s.frv. (Hetland, o.fl, 2007:36). 

Nemandinn þjálfast í tæknilegri færni svo að hann geti nýtt sér ólík efni sem tjáningarmiðil. 
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Því að með auknum þroska og reynslu verður nemandanum ljósir möguleikar efnisins en hin 

tæknilega færni verður að ná sömu hæðum og hugmyndirnar um það hvað á að gera úr því.  

Nemendur fá aðra sýn á námið, þeir fá tækifæri til að nota öðruvísi námsaðferðir og með því að 

handleika efnið meðtaka þeir námið á annan hátt. Tækni og kunnátta henni tengd er sérhæfð og ólík 

eftir því hvaða sviði er unnið. Nemendur í öðrum námsgreinum þurfa einnig að temja sér ákveðnar 

aðferðir sem eiga við í þeirra fagi. Í bóklegum greinum þurfa nemendur að temja sér ákveðin 

vinnubrögð t.d. afla sér upplýsinga á netinu og umgangast bókasöfn. Þannig að segja má að það að 

temja sér ákveðna verkhæfni eigi við í öllum námsgreinum. 
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4. Kennslufræðilegur ávinningur 
Í Aðalnámskrá grunnskóla er gerð grein fyrir öllum þeim verkþáttum sem taka skal fyrir í 

myndmenntakennslu á grunnskólastigi. Meðal verkþátta eru grafískar aðferðir flokkaðar miðað við 

hvert aldursstig. Grafíkaðferðir sem nota má í grunnskólum eru mjög fjölbreyttar og kostir þess að 

vinna með grafík í skólastarfi eru margir. Vinna í grafík samanstendur af teikningu, kunnáttu í 

vinnubrögðum og litanotkun. Myndgerðin í grafík er frábrugðin t.d. teikningu og málun að því leyti 

að börnin vinna oft með ýmiss konar efni sem þau eru ekki vön og oft hefur meira ferli átt sér stað. 

Það sem skilur að aðra verkþætti myndmenntar er að lokaferli vinnunnar í grafík kemur alltaf á 

óvart, því ekki er vitað fyrirfram hver útkoman verður. Vinnuaðferðir grafíklistarinnar eru því 

spennandi. Kennslu í grafík má byggja upp frá hinu einfalda til hins flókna og miða aðferðir og 

þroska við getu nemenda. Grafík hentar því vel sem viðfangsefni í grunnskóla fyrir 1.-10. bekk. 

Nemendur skera í dúk, líma pappa á plötu, búa til stimpla, rissa í koparplötur og auðvelt er að vinna 

með hæfniþættina sem nemendur eiga að tileinka sér t.d. myndbyggingu, áferð, formi, lit og línu 

með þessum grafísku aðferðum. En einkennandi fyrir grafík er mismunandi áferð flata og lína. Þess 

vegna má ætla að hægt sé að nálgast formgerð á mjög áþreifanlegan og fjölbreyttan hátt í gegnum 

mismunandi grafíkaðferðir. Nemendur fá aðra sýn á hugtök sem þeir hafa verið að glíma við í 

öðrum fögum eins og t.d. stærðfræði, en í grafíkinni er stöðugt verið að glíma við hugtök eins og 

speglun, form, andstæður og andhverfur. Tæknihlið hennar er einstök því hægt er að gera myndir í 

fleiri en einu eintaki. Þrykkvinnan er eitt veigamesta atriðið í grafíkvinnunni. Nemendum finnst 

skemmtilegt að þrykkja og útkoman er alltaf jafn spennandi og óvænt. 

Í grafíkkennslu minni hef ég tekið eftir því að börn virðast hrífast af einföldum formum og 

virðist grafíkin því höfða vel til þeirra. Þau geta útfært stórkostlegar myndir þó eingöngu séu notuð 

einföld form. Mynsturgerðin býr ekki einungis í huga mannsins, heldur sjáum við endalausar 

mynsturgerðir í kringum okkur t.d. í náttúrunni, umhverfinu í kringum okkur eins og í múrsteinum 

og flísum á gólfum. Það góða er að allir geta gert fallegar myndir, líka þeir sem ekki eru flinkir að 

teikna. 

Grafík er góður kostur til að samþætta við aðrar námsgreinar. Hún býður upp á endalausar 

útfærslur og hægt er að samþætta hana í raun við hvaða fag sem er. Margar þrykkaðferðir eru 

einfaldar í notkun og ætti hinn almenni kennari að geta notað þær í vinnu í hinum ýmsu 

námsgreinum. En vegna fjölbreyttra aðferða hennar og útfærslumöguleika til kennslu er hægt að 

tengja grafíkina við nánast hvaða námsgrein sem er. Hægt væri að tvinna saman öðrum greinum 

eins og t.d. smíði, íslensku eða náttúrufræði.   

Í samþættingarverkefnum eru nemendur virkir þátttakendur og læra af þeirri reynslu sem 

þeir viða að sér þar. Hún stuðlar að fjölbreyttari kennslu og eykur samstarf kennara. Verkefnin eru 
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oft leyst í hópastarfi og þar reynir á samskiptahæfni nemendans. Þeir þjálfast í lýðræðislegri hugsun 

sem gefur þeim færi á að nýta styrkleika sína og hæfni og einnig það að taka tillit til hvors annars. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla eru gerðar hæfniskröfur til nemenda og er grafíkin tilvalin til að 

uppfylla marga af þessum þáttum sem eru taldir upp m.a. að vinna með form, kynnast ólíkum 

efnum og áhöldum og ekki síður til að öðlast sjálfstraust. Grafíkin getur hentað vel fyrir þá 

nemendur sem eiga erfitt með að tjá sig og hafa lítið sjálfstraust því helsti kosturinn við hana liggur 

í því að þessir nemendur fái oft aukið öryggi í gegnum vinnuferlið sem einkennist af myndgerð, 

skurði og þrykki. Þannig geta þeir sem finna sig illa í öðrum verkþáttum myndmennta ef til vill tjáð 

sig betur með einhverri þeirri aðferða sem einkenna grafíkina. Með því að láta nemendur vinna í 

grafík ætti því að vera hægt að veita nemendum innsýn inn í það mikla vinnuferli sem grafíkin getur 

orðið og í framhaldi af því ætti þekking þeirra á verkmenningu að aukast. Í gegnum grafík nálgast 

nemendur efnið á fjölbreytilegan og áþreifanlegan hátt og athygli þeirra á formum og mynstrum í 

umhverfinu er vakin þegar unnið er út frá umhverfinu. Vinnan í gegnum grafík skilar sér því með 

auknu læsi á umhverfinu og góðri þjálfun í myndrænni hugsun. 
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Lokaorð 
Grafík er áhugavert listform og kennsluefni í grafík tel ég vera góðan kost til að efla verklega færni. 

Vinnubrögðin eru fjölbreytt og býður tæknin upp á ótrúlega möguleika til úrvinnslu. Kennsluefnið 

nær til margra vegna þess að fjölbreyttar kennsluaðferðir gefa nemendunum tækifæri á að læra á 

mismunandi vegu. Grafíkkennslu er hægt að byggja upp stig af stigi þar sem farið er frá hinu 

einfalda til hins flókna, og hentar því vel í myndmenntakennslu allt frá byrjun skólagöngunnar. Með 

því að hafa verkefnin verkleg dýpkar það skilning nemenda á því sem verið er að vinna með. 

Nemendur spreyta sig á ýmsum tæknilegum aðferðum og kljást við þau vandamál sem geta komið 

upp í ferlinu. 

Grafíkin getur hjálpað nemendum að gera sér betur grein fyrir mismunandi formum, áferð 

þeirra og mynstri. Þeir fá aðra sýn á hugtök sem þeir hafa glímt við í öðrum námsgreinum en mjög 

auðvelt er að samþætta hana við aðrar greinar eins og t.d. stærðfræði og umhverfismennt þar sem 

sjálfbærnin er höfð að leiðarljósi. Í gegnum grafík geta nemendur einnig öðlast aukið öryggi í 

gegnum verkferlið og þjálfast í myndrænni hugsun.  

Með samþættingu námsgreina er hægt að kanna námsefnið með nýjum leiðum og gera 

flæðið í náminu meira þegar námsgreinar vinna saman og styðja hvor við aðra. Nemendur geta tengt 

nám sitt við eitthvað sem þeir þekkja úr umhverfi sínu og kennarar vinna saman, bæði innan og utan 

kennslustundar. Færni í einni grein er grunnur til að ná tökum á öðrum greinum, t.d. náttúrufræði og 

myndmennt (Tomlinson og Allan, 2000:23-31). Þessar tvær greinar er auðvelt að samþætta með 

útikennslu, sköpun, lestri og verkefnum. 

Námsumhverfið er ekki síður mikilvægt í listgreinakennslu. Mikilvægt er að námsumhverfið 

sé hvetjandi og örvi nemendur til samvinnu og sjálfstæðis og örvi þá til að hugsa upp á nýtt. Hér 

gegnir kennarinn mikilvægu hlutverki. Hlutverk kennarans er að skapa nemendum sínum gott 

umhverfi og andrúmsloft, vera skipulagður, hvetjandi, og góð fyrirmynd nemenda sinna í 

umgengni. 

Gott námsumhverfi getur því stuðlað að skapandi skólastarfi með sveigjanlegum 

kennsluháttum og fjölbreyttum viðfangsefnum þar sem sköpunarþörf nemendanna fær að blómstra. 

Hægt er að skapa andrúmsloft sem fær nemendur til að þora að prófa nýja hluti og rannsaka 

viðfangsefni frá mörgum mismunandi sjónarhornum með leiðsögn frá kennaranum. Með 

vinnustofuvenjum öðlast nemandinn færni í því að finna til þau efni og áhöld sem hann þarf að 

nota, veit hvernig hann á að ganga frá þeim, lærir að skipuleggja vinnusvæðið sitt og hvaða 

hlífðarbúnað hann á að nota o.s.frv. (Hetland o.fl, 2007:36). 

Mikilvægt er að borin sé virðing fyrir listgreinum einum og sér því að þar er kennd ákveðin 

færni, þekking og verkvit sem nauðsynlegt er að hlúa að svo að það glatist ekki. Listnám hefur því 
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gildi í sjálfu sér. Dewey talar um að nám eigi að snúast um það að kenna nemendum að hugsa og að 

nemendur læra vel í verki. Listgreinarnar geta því verið mikilvægt innlegg í námi barna með 

fjölbreytta kennsluhætti og margvíslegar aðferðir innan kennslufræðigeirans t.d. með samþættingu 

listgreina við bóklegar greinar, nám í gegnum listir og nám sem byggt er upp með fjölbreyttum og 

skapandi verkefnum. 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í íslensku þjóðfélagi á undanförnum árum. Samfélagið er 

að takast á við afleiðingar hins mikla efnahagshruns sem átti sér stað bæði hér á landi og úti í hinum 

stóra heimi. En jafnframt hafa skapast ný tækifæri sem meðal annars má sjá í skapandi 

atvinnugreinum en þær hafa blómstrað sem aldrei fyrr. Umræðan um sköpun, list og hönnun hefur 

orðið mun meiri en áður var og hefur mikið verið rætt um fjölbreytta kennsluhætti, skapandi og 

fjölbreytta starfshætti. Hefur þessi aukna áhersla á skapandi hugsun í þjóðfélaginu einnig náð að 

teygja sig inn í skólasamfélagið og samkvæmt Bamford (2009) eru hönnun og nýsköpun 

nauðsynlegur drifkraftur í efnahagslífi okkar nú á dögum. Einstaklingar þurfa að vera mjög 

skapandi í hugsunum og þurfi markvissa kennslu í skapandi starfi skólanna sem meðal annars má ná 

fram með list- og verkgreinakennslu. 

Í skapandi skólastarfi er vinnuferlið ekki síður mikilvægt en lokaútkoman, mistök eru til að 

læra af þeim og það skiptir ekki síður máli að spyrja spurninga en að svara þeim. Mikilvægt er að 

gefa nemendum svigrúm til að rannsaka, prófa sig áfram, taka áhættu og gera tilraunir. Allt reynir 

það á hæfni kennarans en samkvæmt Dewey er það hlutverk kennarans að skapa aðstæður og veita 

leiðsögn sem leiða til þess að hæfileikar nemenda þroskist í gegnum virkt nám. Nemendur læra að 

mistök eru möguleikar. Það má nota þau til að greina hvað fór úrskeiðis og þannig læra af þeim og 

stundum geta þau leitt nemandann á nýjar og spennandi slóðir (Hetland o.fl. 2007:74-78). 

Nemandinn á að fá tækifæri til að finna gleðina í því að skapa myndverk og að þroska þá færni sem 

gerir þá gleði mögulega. Með verktækni fær hann þjálfun í samhæfingu hugar og handar sem er 

nauðsynlegur þáttur í þroska einstaklingsins.  



  33 

Heimildaskrá 
 

Aðalnámskrá grunnskóla - Almennur hluti. (2011). Menntamálaráðuneytið, Reykjavík. 
 
Aðalnámskrá grunnskóla - Listgreinar. (2011). Menntamálaráðuneytið, Reykjavík. 
 
Andri Ísaksson. (1983). Að mennta afl og hönd. Um skipan skólanáms og stöðu list- og verkgreina. 

 Gildi list- og verkgreina í uppeldi. Skýrsla undirbúningsnefndar, ráðsstefna haldin dagana  
21.- 22. október 1983, að Borgartúni 6 í Reykjavík. Menntamálaráðuneytið, Reykjavík. 

 
Áshildur B. Jónsdóttir. (2011). Listir og sjálfbærni: Áhrifamáttur sjónlista í menntun til sjálfbærni.  
 Ráðstefnurit Netlu- Menntakvika 2011. Reykjavík: Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 
 
Bamford,  A. (2009). The Wow Factor. Global research compendium on the impact of the arts in  
 education. Munster. Waxmann. 
 
Bamford,  A. (2009). Arts and Cultural Education in Iceland. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

 [rafræn útgáfa]. 
 
Beetlestone, F. (1998). Creative Children, Imaginative Teaching. Buckingham. Open University  
 Press. 
 
Dewey, J. (1934). Art as Experience. New York: The Penguin group. 
 
Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Touchtone. 
 
Dewey, J. (1838/2000). Reynsla og menntun. (Gunnar Ragnarsson þýddi). Reykjavík:  
 Rannsóknarstofnun Háskóla Íslands. 
 
Dewey, J. (2010). Sannfæring mín um menntun (Gunnar Ragnarsson þýddi). Í Jóhanna Einarsdóttir  
 og Ólafur Páll Jónsson (ritstjórar), John Dewey í hugsun og verki. Menntun og reynsla og  
 lýðræði (bls. 169-180). Reykjavík: RannUng, Heimspekistofnun Háskóla Íslands. 
 
Donahue, D. M. og Stuart J. (2010). Artful Teaching. Intergrating the Arts for understanding Across  
 the Curriculum. New York: Teachers College, Columbia University. 
 
Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) (2005). Definition and Selection of Key Competencies: 
            Executive Summary. Slóð: http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/02.parsys. 
             Sótt dags: 28.04.2013. 
 
Eisner, Elliot W. (1998). The Kind of Schools we need: Personal Essays. Pourtsmouth: Heineman. 
 
Eisner, Elliot W. (2002). The Arts and Creation of Mind. University Press. New Haven. London. 
 
Evrópusambandið (2007). Key Competences for Lifelong Learning: A European framework. 
              Slóð:http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp-en.pdf  
              Sótt dags: 28.04.2013. 
 
Hamilton D. (1993). Að fræðast um uppeldi og menntun. Bjarni Bjarnason og Ólafur Proppé þýddu. 



  34 

               Reykjavík, Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 
 
Hetland, L., Winner, E., Veenema, S. og Sheridan, K. M. (2007). Studio thinking: The Real Benefits  
 of Arts Education. New York: Teachers College press. 
 
Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur P. Jónsson (2010). John Dewey í hugsun og verki: menntun, reynsla  
 og lýðræði. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 
 
Ingvar Sigurgeirsson. (1981). Skólastofan. Reykjavík: Ritröð Kennaraháskóla Íslands og Iðunnar. 
 
Ingvar Sigurgeirsson. (1999). Að mörgu er að hyggja. Reykjavík: Æskan.  
 
Ingvar Sigurgeirsson. (1999). Litróf kennsluaðferðanna. Reykjavík: Æskan. 
 
Lilja M. Jónsdóttir. (1996). Skapandi skólastarf. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 
 
Lilja M. Jónsdóttir. (1996). Skapandi skólastarf: Handbók kennara og kennaranema um  
 skipulagningu þemanám. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 
 
Mennta-og menningamálaráðuneytið. (2010). Aðalnámskrá grunnskóla-Almennur hluti.  
 Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 
 
Mennta- og menningamálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá grunnskóla- Almennur hluti.  
 Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 
 
Mennta- og menningamálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá framhaldsskóla – Almennur hluti. 
 Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 
 
Myhre, R. (2001). Stefnur og straumar í uppeldissögu (Bjarni Bjarnasson þýð.). Reykjavík:  
 Rannsóknarstofnun Kennaraskóla Íslands. 
 
Ólafur Páll Jónsson. (2010). Hugsun, reynsla og lýðræði. Í Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll  
 Jónsson (ritstjórar), John Dewey í hugsun og verki: Menntun, reynsla og lýðræði.Reykjavík:  
 RannUng, Heimspekistofnun Háskóla Íslands. 
 
Páll Skúlason. (1987). Pælingar. Reykjavík: ERGO. 
 
Robinson, K. (2001). Out of Our Minds: Learning to be Creative. Capstone puplishing Ltd. United 
 Kingdom. 
 
Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa  
 Eggertsdóttir og Mel West. (2005). Aukin gæði til náms. Skólaþróun í þágu nemenda.  
 Reykjavík, Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 
 
Tomlinson, Carol Ann og Susan Demirsly Allan. (2000). Leadership for Differentiating Schools 
             Schools & Classroms. Alendria, Va. ASCD. 


