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Ágrip  
 
Í þessu meistaraverkefni er ég að skoða starf mitt sem listgreinakennari og deildarstjóri list-

greina við Ingunnarskóla í Reykjavík en ég hóf störf við skólann við stofnum hans árið 2001. Á 

Íslandi, eins og víða annars staðar, hafa orðið miklar breytingar á kennsluháttum á undan-

förnum árum. Aukin krafa um einstaklingsmiðað nám, þemavinnu, samþættingu námsgreina 

og tengsl skóla og samfélags hefur sett mark sitt á skólastarf. Listgreinakennarar hafa ekki 

farið varhluta af þessari þróun en ég tel að athyglinni hafi ekki verið nægilega beint að þeim 

breytingum sem þurfa að verða á uppbyggingu listgreina í takt við nýjar áherslur bæði í 

kennsluháttum og við námskrárgerð. Kennarar þurfa að fá mun meiri stuðning í starfi sínu ef 

þeim á að auðnast að mæta þessum kröfum. Í verkefninu lýsi ég aðdraganda að stofnun Ing-

unnarskóla og þeirri hugmyndafræði sem starfsemi hans byggir á. Megin áherslan er þó á að 

skoða þróun listgreinakennslunnar, hvernig hún var byggð upp í nýjum skóla sem ætlað var að 

mæta nýjum kröfum á nýrri öld.  

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 

Abstract  
 
In my master thesis am I doing self-study as an art teacher and coordinator of the art program 

at Ingunnarskoli in Reykjavík were I have been working since 2001. In Iceland, as well as in 

other countries, education has changed with emphasis on differentiated education, project 

based learning, teamwork and strong connections between school and community. Art 

teachers have experienced this development as well as other teachers but I claim that the 

focus has not been on how we, art teachers, can and must change our work to respond to 

new theories. In my study I describe the art education program in my school and how it de-

veloped over time. Besides, I try to explain, in practical terms and theoretically, the difficulties 

I and my collages have encountered when attempting to align with these new educational 

ideas.  
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Formáli  

Verkefni þetta er 30 eininga meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Art.Ed.-gráðu í listkennslu-

fræðum við Listaháskóla Íslands. 

Í verkefninu skoða ég starf mitt sem listgreinakennari og móta starfskenningu mína og 

set fram hugmyndir mínar um uppbyggingu listgreinakennslu í íslenskum skólum. 

 Leiðbeinandi minn var dr. Karen Rut Gísladóttir og færi ég henni bestu þakkir fyrir 

nákvæman yfirlestur, uppbyggilega gagnrýni og góðar ábendingar. Dr. Hafþóri Guðjónssyni, 

eiginmanni mínum og samherja, þakka ég fyrir gagnrýna umræðu og hvatningu til að skoða 

málin frá nýjum sjónarhornum. 

 Ásthildi Jónsdóttur þakka ég fyrir stuðning og áhuga á verkefninu og Kristínu Vals-

dóttur fyrir að leyfa mér að breyta uppsetningu þess. 

Samstarfsfólki mínu í Ingunnarskóla þakka ég fyrir hvatningu og stuðning og fyrir að 

leyfa mér að nota dæmi um verkefni og myndir úr starfinu.  

 

 
 
 

2. Verk nemanda í 4.- 5. bekk þar sem unnið var með dýpt 
og áferð. 



11 
 

Inngangur 

Í rúm þrjátíu ár hef ég starfað með börnum, fyrst sem leikskólakennari og síðan sem list-

greinakennari í grunnskóla. Í þessari ritgerð beini ég athyglinni sérstaklega að starfi mínu sem 

listgreinakennari við Ingunnarskóla í Grafarholti frá stofnun skólans árið 2001. Ég skoða hug-

myndafræðina sem skólinn byggir á, og hvernig ég reyndi að útfæra þær hugmyndir sem ég 

hafði um listgreinakennslu innan veggja hans.  

Markmið og rannsóknarspurningar 

Meginmarkmiðið með ritgerðinni er að greina og þróa starfskenningu mína sem listgreina-

kennari. Skömmu áður en ég hóf störf við Ingunnarskóla hafði ég lokið námi í kennslufræði 

lista við háskólann í Bresku Kólumbíu í Kanada (University of British Columbia, UBC) og kom 

heim með ýmsar hugmyndir um listgreinakennslu í farteskinu. Ég vildi meðal annars nýta list-

kennslu til að hjálpa nemendum að sjá tengslin milli menningar og samfélags og hvað áhrif 

listir og handverk hafa í því samhengi. Það var því einstakt tækifæri að fá að byggja upp list-

greinakennslu við nýjan skóla og þróa þær hugmyndir sem ég hafði í samstarfi við framsækna 

skólastjórnendur og kennara. Þróun skólastarfsins í Ingunnarskóla var á köflum bæði flókið og 

erfitt ferli. Við sem störfuðum þar fyrstu árin vorum drifin áfram af hugsjónum og ákveðin í að 

byggja upp skólastarf í anda þeirra hugmynda sem voru efstar á baugi á þeim tíma. Í því fólst 

meðal annars innleiðing nýrra kennsluhátta þar sem áhersla var lögð á einstaklingamiðað 

nám, samþættingu námsgreina og öfluga listgreinakennslu. Í þessari ritgerð skoða ég ýmsa 

þætti í starfsemi skólans í gegnum mína eigin upplifun af þessu tímabili og þeirra fræða sem 
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Practitioner action researchers are seldom 
studying a problem in their classroom or their 
school divorced from their own personal and 
professional beliefs and actions. The gaze of 
the teachers studying their own classrooms or 
principals studying their own schools must be 
directed both outward and inward. 

 
Anderson, Herr og Nihlen, 2007, bls 32    

ég vinn með í þessari ritgerð. Ég beini sjónum sérstaklega að listgreinakennslunni, þeirri hug-

myndafræði sem hún var byggð á, hvernig hún þróaðist og hvernig samþættingu listgreina við 

aðrar greinar í gegnum þemavinnu var háttað. 

Rannsóknarspurningar mínar eru eftirfarandi: 

 Hvaða hugmyndir hafði ég um listgreinakennslu þegar ég í byrjaði í Ingunnarskóla? 

 Hvernig þróuðust þessar hugmyndir í gegnum starf mitt og samvinnu við aðra kennara? 

 Hvaða augum lít ég listgreinakennslu í dag og hvað vil ég leggja áherslu á?     

Rannsóknaraðferð  

Rannsókn þessi er starfendarannsókn með áherslu á sjálfskoðun (e. self study). Hafþór Guð-

jónsson (2011) segir: 

Það sem einkennir starfendarannsóknir fyrst og fremst og aðgreinir þær um 

leið frá öðrum rannsóknum er að rannsakandinn beinir athyglinni að sjálfum 

sér og starfsháttum sínum með það í huga að skilja betur eigið starf og þróa 

það til betri vegar. 

Anderson, Herr og Nihlen (2007) taka jafnvel enn dýpra í árinni og leggja sérstaka á-

herslu á að kennarar sem leggja stund á starfendarannsóknir verði að beina athyglinni bæði 

inn á við og út á við, það er að eigin viðhorfum annars vegar og starfsháttum sínum hinsvegar, 

til að geta skilið starf sitt betur og þróað það. Jean McNiff (2010) tekur í svipaðan streng:  

Hugmyndin um sjálfsrýni er kjarni málsins. Í hefðbundnum rannsóknum til 

dæmis í greinum eins og félagsfræði, sálfræði eða stjórnunarfræðum hneigjast 
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rannsakendur til að rannsaka annað fólk. Þeir athuga aðra og spyrja, „Hvað eru 

þeir að gera? Hvernig er best að lýsa og greina athafnir þeirra?“ Í starfenda-

rannsóknum skoðar fólk sjálft sig og gerir rannsóknir á eigin athöfnum og hug-

myndum. Þá spyr það, „Hvað er ég að gera? Hvernig get ég best lýst athöfnum 

mínum og greint þær?“ (bls. 5) 

Ég tel að rannsókn mín á eigin starfi gefi mér tækifæri til að dýpka skilning minn og 

hjálpi mér að lýsa og greina þær faglegu hugmyndir sem hafa þróast hjá mér í gegnum árin. Í 

rannsókninni beini ég sjónum að starfi mínu í Ingunnarskóla og þá sérstaklega listgreina-

kennslunni, en ekki síður að mínum eigin starfshugmyndum og hvernig þær hafa þróast frá því 

að ég fyrst hóf nám í Fósturskóla Íslands fyrir margt löngu.  

Við skoðun á starfi mínu leita ég í gögn sem ég á um kennsluna í Ingunnarskóla, svo 

sem kennsluáætlanir og verkefni bæði mín og annarra kennara, verk nemenda og myndir úr 

skólastarfinu. Við skoðun á starfshugmyndum mínum hef ég leitað í smiðju ýmissa fræði-

manna sem orðið hafa á vegi mínum en þar má þó helstan telja Elliot Eisner sem ég kynntist 

fyrst í námi mínu við UBC. Fljótlega eftir að ég fór að lesa Eisner fann ég sterkan samhljóm 

með kenningum hans og fannst þær hjálpa mér að yrða mínar hugmyndir og dýpka þær.  

Orðanotkun  

Það skal tekið fram að þegar ég tala um listgreinar og listgreinakennslu í þessari ritgerð á ég 

við sjónlistir, textílmennt, hönnun og smíði, nýsköpunarmennt, tónmennt og sviðslistir. Þessi 

skipting er ekki í samræmi við það sem í Aðalnámsskrá grunnskóla er nefnt list- og verk-

3. Nemendur í 3.- 4. bekk smíða og mála skúlptúr 
og teikna hann síðan. 
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greinar. Mér finnst ekki eðlilegt að skipta þessum greinum annars vegar í listgreinar sem eru 

tónmennt, sjónlistir og sviðslistir en hins vegar eru eru hönnun og smíði og textílmennt felldar 

undir verkgreinar. Ég tel að allar þessar greinar byggist á því að þjálfa bæði hug og hönd og því 

sé ekki ástæða til að aðgreina þær.  

Uppbygging ritgerðarinnar 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar lít ég til baka, rýni í eigin náms- og starfsferil með sérstöku tilliti til 

fræðimanna sem hafa haft áhrif á mig sem leikskólakennari, myndlistamaður og listgreina-

kennari. 

 Þriðji kaflinn fjallar um tildrögin að stofnun Ingunnarskóla og þá hugmyndafræði sem 

lagt var upp með af hálfu fræðsluyfirvalda í Reykjavík. Einnig ræði ég þar um áhrif Aðalnáms-

skrár grunnskóla á uppbyggingu og skipulag skólastarfsins og hvernig við sem þarna störfuð-

um brugðumst við þeim kröfum sem til okkar voru gerðar. 

 Í fjórða kafla segi ég frá listgreinakennslunni, hvernig hún var skipulögð og þeim á-

herslum sem einkenndu hana fyrst og fremst svo sem samþættingu við aðrar námsgreinar og 

tengsl listgreina við menningu og náttúru.  

 Í fimmta kafla verður leitast við að skilja hvað var að gerast í Ingunnarskóla á þessu 

tímabili og skoða þær hindranir og vandmál sem við sem fagfólk stóðum frammi fyrir. Þar mun 

ég líka skilgreina starfskenningu mína og hver ég tel að sé tilgangur listgreinakennslu. 

Sjötti kafli er svo lokaorð þar sem ég reyni að draga saman reynsluna af starfi mínu og 

þau sóknarfæri sem ég tel vera í listgreinakennslu og skólastafi á nýrri öld. 
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Bakgrunnur 

Í dag er ég listgreinakennari og deildarstjóri list- og verkgreina í Ingunnarskóla í Reykjavík en 

leiðin þangað hefur legið um ótal krákustíga og þó ég sé komin á sextugsaldur segi ég 

stundum að ég viti ekki enn hvað ég ætla að verða þegar ég er orðin stór. Hér reyni ég að 

skoða þá leið sem ég hef farið á þeim rúmu þrjátíu árum sem liðin eru síðan ég fyrst hóf af-

skipti af kennslu, í þeim tilgangi að átta mig betur á því hver ég er sem fagmaður og hvert ég 

vil stefna. Ég mun beina athygli að helstu áhrifaþáttum í starfi mínu í gegnum tíðina og hvernig 

ég hef unnið úr reynslu minni, sem leikskólakennari, myndlistamaður og listgreinakennari í 

grunnskóla. 

Fósturskólinn  

Árið 1973 var Fósturskóli Íslands gerður að ríkisskóla og sama ár voru fyrstu lög um hlutdeild 

ríkisins í byggingu og rekstri dagvistarheimila samþykkt á Alþingi. Orðið leikskóli var notað yfir 

stofnanir sem börn voru á hluta úr degi en dagheimili ef börnin dvöldu allan daginn. Valborg 

Sigurðardóttur sem verið hafði skólastjóri Uppeldisskóla Sumargjafar tók við stjórn Fóstur-

skólans þegar hann var gerður að ríkisskóla. Valborg gerir grein fyrir helstu áherslum skólans í 

tímaritinu 19. JÚNÍ 1973. 

Frá upphafi hefur uppeldis- og sálarfrœði skipað öndvegi í námsskrá skólans. … 

Höfuðáherzlan er að sjálfsögðu lögð á barnasálfræði og uppeldi heilbrigðra 

barna undir 7 ára aldri, þar með talið ungbarnameðferð og starfshættir á leik-

skólum og dagheimilum. Auk þess er fjallað sérstaklega um afbrigðileg börn 
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(börnepsykiatri). Hópsálarfræði er nýjasta greinin, sem tekin hefur verið upp á 

námsskrá sálfræðinnar. List og verkgreinar eins og músík (söngur, flautuleikur og 

rytmik), myndíð, föndur og smíðar skipa og veglegan sess í námsskrá skólans og 

er þessum námsgreinum ætlaður allmikill tími. (Valborg Sigurðardóttir, 1973, 

bls. 29)  

Ég var nítján ára þegar ég hóf nám í Fósturskóla Íslands árið 1974. Námið var þannig 

skipulagt að maður byrjaði á að vera einn mánuð í skólanum en fór síðan að vinna á dag-

vistarheimili frá október til maí undir handleiðslu fóstru en samt sem fullgildur starfsmaður. 

Þetta var afskaplega hentugt fyrir rekstraraðila dagvistarheimilanna því þannig var hægt að 

manna þau með ódýrum vinnukrafti, samviskusömum stúlkum en þá voru það eingöngu 

stúlkur sem sóttu skólann. Síðan tóku við tvö ár á skólabekk en sumarið á milli þeirra vorum 

við sumarnemar, frá maí til október, og leystum af hólmi þær sem unnið höfðu um veturinn 

 Mér fannst gaman í skólanum enda naut ég handleiðslu margra góðra og metnaðar-

fullra kennara sem báru hag okkar fyrir brjósti. Þá kynntist ég meðal annars kenningum Erik 

Erikson (1971) en hann var fyrsti kenningasmiðurinn sem varð þekktur fyrir að setja fram 

kenningar um allt æviskeiðið frá vöggu til grafar. Samkvæmt kenningum hans þarf fólk að 

takast á við ákveðin verkefni á hverju þroskaskeiði. Því betur sem það leysir verkefnin á hverju 

skeiði þeim mun betur gengur á næsta þroskaskeiði á eftir. Á hverju skeiði eykst einnig þroski 

fólks. Þótt ekki takist vel til á einu æviskeiði getur fólk náð upp þeim þroska sem skeiðið býður 

upp á, jafnvel þótt síðar verði. Þetta er þó alltaf auðveldast á þeim tíma sem aldursskeiðið 

4. Fyrsti kvennafrídagurinn 25. október 1975  
markaði djúp spor í baráttusögu íslenskra kvenna. Talið er 
að þann dag hafi alls 90% kvenna lagt niður störf eða 
nánast helmingur þjóðarinnar, til þess að krefjast sömu 
réttinda og launa og karlar nutu á vinnumarkaði. 
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segir til um. Þetta voru fyrstu kynni mín af kenningum og hugmyndum í sálfræði og ég hreifst 

mjög af þeim. Á þessum tíma vorum við, ég og vinkonur mínar, mjög uppteknar af því hvað 

hefði áhrif á þroska fólks og þessar kenningar gátum við að einhverju leyti heimfært á okkur 

sjálfar. Það voru þó kynni mín af Viktor Lowenfeld og W. Lambert Brittain sem kveiktu áhuga 

minn á að vinna með börnum en kenningar þeirra um myndsköpun barna voru í miklum 

metum á þessum tíma.  

Lowenfeld og Brittain (1971) byggðu hugmyndafræði sína á sálfræðilegum grunni og 

segja má að grundvallarþemað í kenningum þeirra hafi verið að myndsköpun og myndræn 

tjáning væri órjúfanlegur þáttur í heildarþroska barna. Þeir töldu einnig að myndsköpun 

endurspeglaði tilfinninga- og vitsmunaþroska barna og væri jafnframt leið til að efla 

sköpunarkraft þeirra og hæfni til að takast á við ný verkefni. Hinn fullorðni átti hvergi að koma 

nærri sköpuninni að öðru leyti en því að útvega efnivið og gefa börnunum tækifæri til að tjá 

sig í gegnum listina. Samkvæmt þessum kenningum Lowenfeld og Brittain fer barnið í gegnum 

ákveðin þroskaskeið í myndsköpun sinni og þeir lögðu áherslu á að myndverkin væru ekki 

skoðuð sem rétt eða raunsæ, það væri sköpunarferlið sjálft sem skipi mestu máli og gæfi til 

kynna á hvaða þroskastigi barnið væri. Það var á þessum forsendum sem þeir rökstuddu 

nauðsyn listmenntunar á öllum skólastigum. Mér þóttu þessar hugmyndir athyglisverðar og 

fannst spennandi að geta unnið með börnum í gegnum myndlist og skoðað þroska þeirra út 

frá henni.  

5. Nemendur Fósturskólans árið 1975 
fóru ekki varhluta af baráttu kvenna fyrir bættum kjörum 
enda á leið inn í fjölmenna kvennastétt. 
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Fóstrustarfið 

Þegar námi lauk langaði mig til að prófa eitthvað nýtt. Ég réði mig á meðferðarheimili fyrir 

börn með hegðunarerfiðleika og vann þar einn vetur. Það var erfið reynsla því mörg barnanna 

áttu við mikla erfiðleika að stríða og þurftu talsverða aðstoð og skýran ramma til að fara eftir. 

Ég kynntist vinnubrögðum sálfræðinga og félagsráðgjafa og þær faglegu umræður sem ég tók 

þátt í veittu mér betri innsýn inn í heim barnanna og aðstæður þeirra.    

Árið 1979 tók ég við starfi forstöðukonu Barnaheimilisins á Siglufirði en nokkrum árum 

áður hóf Siglufjarðarbær rekstur barnaheimilis sem var opið allt árið. Þegar ég hóf störf var 

Barnaheimilið til húsa í gömlu einbýlishúsi á þremur hæðum. Þetta húsnæði hentaði ekki sér-

staklega vel fyrir starfsemina. Börnin dvöldu annað hvort hálfan daginn, fyrir eða eftir hádegi, 

eða allan daginn. Ekki var boðið upp á mat í hádeginu fyrir þau börn sem voru allan daginn 

heldur sóttu foreldrarnir þau klukkan tólf til að gefa þeim að borða og komu svo með þau 

aftur klukkan eitt. Þetta hafði í för með sér mikið óhagræði bæði fyrir börnin og foreldrana 

sem oft þurftu að brjótast í óveðri og ófærð til að sækja börnin. Það kostaði mikla baráttu við 

stjórn Barnaheimilisins og bæjaryfirvöld að fá þessu breytt þó það tækist að lokum. Þetta er 

bara eitt dæmi um þau viðhorf sem þarna voru í gangi. Foreldrar og íbúar staðarins litu fyrst 

og fremst á barnaheimilið sem geymslustað fyrir börnin meðan foreldrar væru í vinnu. Ég 

vann þarna í tæp fjögur ár og allan þann tíma var ég eini faglærði starfsmaðurinn. Að mörgu 

leiti var þetta þroskandi og skemmtilegur tími en ég þurfti oft að takast á um faglega þætti, 

6 Stoltir starfsmenn og börn á Barnaheimilinu á Siglufirði 
 nýbúin að mál kofann á lóðinni. 
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jafnt við starfsfólkið á barnaheimilinu og bæjaryfirvöld sem réðu hversu miklir peningar ættu 

að fara í rekstur heimilisins og hvernig ætti að nýta þá.  

Til að auka faglegt starf og koma hugmyndum mínum á framfæri hélt ég námskeið fyrir 

starfsfólkið. Þar reyndi ég að kynna það sem ég sjálf hafði lært og lagði sérstaka áherslu á 

sköpunarþáttinn, í anda Lowenfeld, og mikilvægi þess að börnin fengju sjálf að spreyta sig á 

að mála og lita án fyrirmynda. Baráttan við skapalónin og fyrirmyndirnar sem starfsfólkið 

teiknaði og lét svo börnin vinna eftir var erfið. Það fór þó svo að rúmu ári eftir að ég hóf störf 

héldum við sýningu á málverkum barnanna og seldum meira að segja eitthvað af þeim og 

notuðum ágóðann til að kaupa ný leikföng og efnivið.  

Árið 1982 flutti ég aftur til Reykjavíkur og fór að vinna á nýlegum leikskóla þar sem fag-

lært starfsfólk var í meirihluta. Ég vann á dagheimilisdeild, þar sem börnin dvöldu allan dag-

inn, með leikskólakennara, þroskaþjálfa og einum ófaglærðum starfsmanni. Þetta voru tals-

verð viðbrigði því nú var auðveldara að skipuleggja starfið í samvinnu við aðra fagaðila og 

bjóða upp á fjölbreytt verkefni. Ég var alltaf jafn upptekin af því að leyfa börnunum að skapa 

sína eigin list án íhlutunar fullorðinna, í anda Lowenfeld, og  reyndi síðan að rýna í verkin og 

meta þroska og tilfinningalega stöðu barnanna út frá þeim. Þetta gekk misvel og mér þótti ég 

oft vanmáttug í þessum efnum og ekki kunna nóg til að geta skorið úr um hvar börnin stæðu 

enda ekki til þess ætlast í raun og veru. Það mátti því líta á myndsköpunina sem ánægjuleg 

verkefni sem börnin gætu dundað sér við burtséð frá því hvaða áhrif það hefði. Mér var list-

sköpunin mjög hugleikin og útbjó sérstaka aðstöðu fyrir hana í litlu herbergi á deildinni þar 



20 
 

sem krakkarnir gátu málað og sullað að vild. Árið 1989 gaf Menntamálaráðuneytið út bókina 

Myndsköpun ungra barna eftir Valborgu Sigurðardóttur (1989) en hún var ætluð sem fylgirit 

við Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili (Valborg Sigurðardóttir, 1987). Í bókinni rekur Val-

borg meðal annars kenningar Lowenfeld og Brittain en mikill fengur hefði verið að því að hafa 

þessa bók til að glugga í á þeim árum sem ég var hvað uppteknust af kenningum þeirra. 

Árið 1985 kom út ritið Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili – markmið og leiðir og 

markaði það nokkur tímamót. Fyrir þennan tíma voru ekki til skýr opinber markmið um upp-

eldisstarf á dagvistarheimilum. Ég minnist þess að einu sinni hafi Margrét Pála Ólafsdóttir 

komið í heimsókn á leikskólann en hún var í nefnd sem samdi uppeldisáætlunina. Hún fundaði 

með okkur leikskólakennurum og spurði meðal annars hvað réði faglegum ákvörðunum okkar 

í starfi. Okkur vafðist eitthvað tunga um tönn og mér fannst ég mjög ófagleg að geta ekki 

nefnt einhver nöfn og kenningar sem við værum að vinna eftir. Eftir á að hyggja þá var þetta 

ekki óeðlilegt þar sem starfið okkar snerist fyrst og fremst um að veita börnunum öryggi, 

kenna þeim daglega rútínu og sinna líkamlegum og félagslegum þörfum þeirra sem best. Á 

deildinni voru nítján börn frá eins árs til sex ára sem voru hjá okkur í allt að tíu tíma á dag og 

við reyndum að koma til móts við mismunandi þarfir þeirra eftir bestu getu og skapa öruggt 

og heimilislegt umhverfi fyrir þau. Leikurinn var í fyrirrúmi og við lögðum mikla áherslu á hann 

eins og okkur hafði verið kennt í Fósturskólanum þar sem hugmyndir Piaget og fleiri fræði-

manna um leikinn var gert hátt undir höfði.  

 

7. Manneskjur með höfuðkrot.   
Myndir úr bókinni Myndsköpun ungra barna eftir Valborgu 
Sigurðardóttur. 
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Listnám 

Eins og fram hefur komið hafði ég sem leikskólakennari alltaf mikinn áhuga á myndsköpun 

barna og reyndi að stuðla að því að börnin fengju tækifæri til frjálsrar sköpunar frekar en að 

vinna verkefni eftir forskrift starfsfólks. Sjálf var ég mikil handavinnukona og fór sjaldnast eftir 

ákveðnum uppskrifum. Ég hafði mikla þörf fyrir að skapa og langaði  til að læra meira í teikn-

ingu og hugmyndavinnu og fór því að sækja myndlistanámskeið. Vorið 1985 ákvað ég að sækja 

um inngöngu í Myndlista- og handíðaskólann og hóf nám þar um haustið. 

Ég var fjögur ár í MHÍ og valdi textíl sem aðalfag. Stundum hef ég velt því fyrir mér af 

hverju ég valdi textíl frekar en málun eða grafík. Í barna- og gagnfræðaskóla hafði ég eingöngu 

fengið kennslu í handavinnu eins og það var kallað á þeim tíma, en hvorki var boðið upp á 

teikni- eða myndmenntarkennslu og stelpur voru ekki í smíði. Handavinnan var því sú leið sem  

ég nýtti til sköpunar. Ég var svo lánsöm að hafa góða kennara auk þess sem ég fékk mikla 

örvun og útrás heima við. Textíll stóð mér því nærri og áhugi á honum jókst frekar en hitt 

þegar ég varð eldri. 

Það fór ekkert á milli mála að í MHÍ var ekki litið á textíl sem alvöru list. Þeir sem unnu í 

textíl voru bara einhverjar „tuskukellingar“ sem ekki þótti ástæða til að taka alvarlega. Engu 

að síður lærði ég margar nýjar og spennandi aðferðir og var tauþrykk þar efst á blaði ásamt 

vefnaði. Á þessum árum urðu talsverðar breytingar á skólanum og fór Textíldeildin ekki var-

hluta af því. Áherslan varð meiri á hönnun en óljós stefnumörkun setti þó mark sitt á námið og 

ekki var mikið hægt að velja af námskeiðum eftir því hvert áhugasviðið var. Ég fór í skólann til 

8. Hluti úr útskriftarverkefni mínu í MHÍ. 
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að læra hvernig ég gæti unnið með hugmyndir mínar og prófað nýjar aðferðir og tækni en 

fannst ekki nægilega mikil áhersla á hugmyndavinnuna. Þetta var þó skapandi og skemmti-

legur tími en að námi loknu var ég hálfpartinn í lausu lofti og vissi ekki alveg hvert skyldi 

stefna.  

Aftur í leikskólann   

Ég hafði komið mér upp vinnustofu áður en ég kláraði skólann en til að vinna fyrir salti í graut-

inn lá beinast við að fara aftur í leikskólann, samhliða vinnu að listsköpun. Ég tók þátt í sýn-

ingum, stofnaði gallerí ásamt fleiri listamönnum og vann jöfnum höndum að hönnun og fram-

leiðslu nánast launalaust og á leikskólanum fyrir lítil laun.  

Árið 1988, þegar ég var enn í MHÍ, var haldin á Kjarvalsstöðum sýning á verkum barna 

úr skólum í borginni Reggio Emilia á Ítalíu og barna frá leikskólanum Marbakka í Kópavogi sem 

bar heitið „Börn hafa hundrað mál“ (1988). Á þessari sýningu kynntist ég fyrst kenningum 

Loris Malaguzzi (Edwards, Gandini og Forman, 1998) og þótti mikið til þeirra koma. Ég var svo 

heppin að leikskólinn sem ég fór að vinna á studdist við þessar kenningar og þar kynntist ég í 

raun þeim faglegum vinnubrögðum sem ég hafði saknað í starfi mínu sem leikskólakennari 

áður en ég fór í MHÍ. Leikskólanum var skipt í tvo aldursblandaða hópa tveggja til sex ára 

barna og með hverjum hóp voru þrír starfsmenn, tveir leikskólakennarar og einn leiðbeinandi. 

Starfið var mjög vel skipulagt og á vissum tímum dagsins var leikskólanum skipt í vinnusvæði 

og fengu börnin að velja sér svæði eftir eigin áhuga. Þau gátu valið hlutverkaleikjasvæðið, 

hreyfisvæðið eða listasvæðið sem var í kjallara hússins og vel búið margs konar efniviði, en 

 
Barn hefur hundrað mál 
en frá því eru tekin níutíu og níu. 
Skóli og menning 
aðskilur höfuðið frá líkamanum. 
Við neyðumst til að hugsa án líkama 
og starfa á höfuðs. 
Leikurinn og vinnan, 
veruleikinn og ímyndunaraflið, 
vísindin og hugarheimar, 
er gert að andstæðum. 
 

Loris Malaguzzi 
  Þýð. AðalsteinnDavíðsson 

http://snilliheimar.khi.is/lok/margmidlunoghugb/malaguzzi.htm
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einnig gátu þau valið að vera á öðru hvoru heimasvæðinu þar sem boðið var upp á margvísleg 

verkefni. Starfsfólk skiptist á að vera á svæðunum og hafa umsjón með vinnu barnanna. 

Starfið á leikskólanum var skipulagt í heild og oft unnið út frá hversdagslegum hlutum eða 

hugtökum. Stundum fundum við upp einhver bullorð sem krakkarnir áttu að útskýra og vinna 

með og skapa þannig sinn eigin heim í kringum þau. Við kynntum okkur kenningar og starfs-

hætti Reggio Emilia og reyndum að fylgja hugmyndafræði Malaguzzi.     

Í uppeldisstefnu Reggio Emila er áhersla lögð á að opna börnunum leið til náms og 

þekkingar út frá þroska þeirra og áhuga. Malaguzzi (1998) hélt því fram að börnin hefðu 

hundrað mál en við hefðum tekið frá þeim níutíu og níu. Þar átti hann við að börnin tjái sig 

ekki einungis í gegnum talmál heldur séu þau fær um að nota margvíslegar leiðir til tjáningar. 

Hann rökstuddi þessa skoðun meðal annars með því að börn hefðu meðfædda hæfileika til að 

lesa umhverfi sitt með öllum skilningarvitum og að hugmyndir þeirra séu margfalt flóknari en 

almennt er talið. Hann lagði áherslu á að nemendur fengju að gera tilraunir og rannsóknir sem 

örvuðu samhæfingu augna og handa og að barnið væri leitt áfram til lifandi og skapandi 

hugsunar; hugsunar sem er í senn raunsæ, næm og hugmyndarík. Hlutverk fullorðna fólksins 

sé að hjálpa börnunum að tjá sig á öllum þeim málum sem þau búa yfir. Þá þarf gæta þess að 

þær hindranir sem búa í menningunni, eins og áherslan á talað og ritað mál, verði ekki til þess 

að stöðva þau í tilraunum sínum á leiðinni til að þroskast og verða lifandi og gagnrýnir ein-

staklingar. Margir telja að skólarnir í Reggio Emilia leggi fyrst og fremst áherslu á listræna 

sköpun barna. Það er rétt að í skólunum á sér stað mikil sköpun. Hins vegar segja leiðtogar 

9. Verkefni leikskólabarna um ímynduð fyrirbæri  
og ímyndaðan heim sem varð til út frá orðinu 
Rimsurömsur. 
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Philosophy is the answer to the call for teach-
ing critical thinking because only through phi-
losophy can we give students the experience 
they need in reasoning – experience that will 
prepare them much better than the limited 
knowledge of the disciplines.  

(Lipman 1988, bls. 34–37) 

uppeldisstarfsins þar að þeirra aðalviðfangsefni sé að tryggja framgang lýðræðis, að markmið 

þeirra sé að ala upp gagnrýna, skapandi einstaklinga sem bera umhyggju fyrir sjálfum sér og 

samfélaginu (Edwards o.fl., 1998). 

Heimspekiskólinn  

Eftir að hafa unnið í tvö á á leikskólanum ákvað ég að hætta þar og láta reyna á hvort ég gæti 

unnið eingöngu að listsköpun og hönnun. Til að létta undir fjárhagnum fór ég að kenna á 

námskeiðum hjá Heimspekiskólanum sem Hreinn Pálsson hafði stofnað árið 1987. Skólinn var 

sérstaklega ætlaður börnum á aldrinum 6-14 ára en námsefni og kennsluaðferðir komu frá 

bandaríska heimspekingnum Matthew Lipman (1988), en hann gekk út frá því að heimspeki-

legar vangaveltur væru börnum eiginlegar frá unga aldri. Markmið Lipmans var ekki að inn-

ræta börnum ákveðnar skoðanir eða kenningar um heiminn heldur að efla leikni þeirra í gagn-

rýninni og skapandi hugsun. Í þessum efnum taldi hann að rökræður veittu í senn fyrirmynd 

og þjálfun.  

Starfið við Heimspekiskólann var bæði gefandi og skemmtilegt. Tímarnir voru síðdegis, 

um það bil einn og hálfur klukkutími í senn, og skipum við Hreinn með okkur verkum. Fyrri 

hluta tímans las hann bút úr sögu og síðan voru umræður um ýmis álitamál sem upp komu og 

tengdust sögunni (Lipman, 1994). Seinni hluta tímans var ég aftur á móti með skapandi verk-

efni sem tengdust yfirleitt því sem fjallað hafði verið um. Eitt verkefni er mér sérstaklega 

minnisstætt en þá var umfjöllunarefnið sundurgreining og umræðan snerist um hvað væri líkt 

og hvað ólíkt og hvort til væru tveir hlutir sem væru nákvæmlega eins. Sundurgreining er mjög 
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erfitt og flókið hugtak og skilningur á því byggist á að nemendur geti flokkað og greint á milli 

hluta og fyrirbæra. Einn drengur í hópnum var alveg sannfærður um að hægt væri að finna tvo 

hluti sem væru eins og tók sem dæmi tvo legókubba. Ekki voru allir sannfærðir um að hann 

hefði rétt fyrir sér, það gætu til dæmis verið mismunandi rispur á kubbunum eða einhverjir 

smávægilegir gallar. Drengurinn var ekki tilbúinn að gefa sig og þegar ég spurði á eftir hvort 

hann héldi að hægt væri að gera tvær eins myndir taldi hann það lítið mál. Í kjölfarið fóru fram 

miklar tilraunir hjá hópnum við að búa til eins myndir, meðal annars með því að mála öðru 

megin á blað og brjóta það svo sama til að fá eins mynd á hinn helminginn. Þetta gekk misvel 

og niðurstaða hópsins varð sú að þetta væri mjög erfitt. Sá sem hélt öðru fram var enn ekki 

sannfærður og sagði að þetta hlyti að vera hægt. 

Í Heimspekiskólanum lærði ég hvernig hægt er að nýta listsköpun og heimspekilegar 

samræður til að styrkja og örva vitsmunaþroska barna. Nemendur urðu að skiptast á skoð-

unum og færa rök fyrirmáli sínu, gera tilraunir og finna leiðir til að sannfæra aðra um þeirra 

eigin skoðun. Þjálfunin sem nemendur fengu í gegnum mörg þeirra verkefna sem þeir tókust á 

við reyndi á hugsun þeirra og verkfærni, þeir urðu að rökstyðja hugmyndir sínar og standa 

fyrir máli sínu. 

Tveimur árum seinna sneri ég aftur í leikskóla og vann í hlutastarfi í þrjú ár, meðfram 

listsköpun og gallerírekstri, eða þar til ákveðið var að fjölskyldan flytti til Kanada. Mig langaði 

að einbeita mér meira að listkennslu en fékk ekki nægilegt tækifæri til þess í leikskólanum. Ég 

10. Dæmi um tilraunir nemenda til að búa til tvær myndir 
sem eru eins. 
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ákvað því að mennta mig frekar á því sviði og árið 1997 hóf ég nám í kennslufræði lista við 

University of British Columbia (UBC) í Vancouver.  

Vancouver 

Vancouver er á vesturströnd Kanada með um sexhundruð þúsund íbúa og er stærsta borgin í 

Bresku-Kólumbíu í Kanada. Í borginni býr fólk af fjölbreyttum uppruna og er hún oft kölluð 

„city of neigbourhoods“ en þar hafa fjölmörg þjóðarbrot hreiðrað um sig í ákveðnum hverfum 

og setja mikinn svip á borgina. Tæplega helmingur íbúa er af evrópskum uppruna, um fjörutíu 

prósent af asískum uppruna og um tíu prósent af afrískum og suðuramerískum uppruna. Það 

má því segja að í borginni sé að finna mósaík mannlífsins þar sem hver heldur sínum sér-

kennum en er þó hluti af stærri heild.  

Það voru mikil viðbrigði að flytja frá litla Íslandi í þessa stórborg. Það fyrsta sem 

fangaði athyglina voru listaverkin sem blöstu við á flugvellinum en þau eru öll eftir listamenn 

af frumbyggjaættum. Þar á meðal eru tvær risastórar súlur eða „totem pols“ ásamt brons 

listaverki eftir Bill Reid (1920-1998) sem kallast The spirit of Haida Gwaii. 

Frumbyggjar Bresku Kólumbíu kallast Cost Salish og er talið að þeir hafi fyrst sest þar 

að um 8000 fyrir Krist. Menning og list frumbyggja setur sterkan svip á borgina þó afkom-

endur þeirra séu aðeins um tvö prósent íbúa. Háskólinn (UBC) sem ég stundaði nám í er stað-

settur á vestasta odda borgarinnar umkringdur þéttum skógi og fallegri strandlengju á þrjá 

vegu. Við fengum góða stúdentaíbúð í nágrenni skólans þannig að við gátum farið flestra 

okkar ferða gangandi eða hjólandi. Synir okkar sem þá voru fimm og tíu ára sóttu skóla á 

12. Out of the Silence, Musqueam Weavings          
Krista Point, Robyn Sparrow, Debra Sparrow Gina Grant og 
Hellen Callbreath, 1996. Handlituð og spunnin ull. 
Verk afkomenda frumbyggja eru mjög áberandi á flugvell-
inum í Vancouver. 

 

11. The Spirit of Haida Gwaii: The Jade Canoe 
Bill Reid, Haida, 1994 
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svæðinu en þar var fjölbreytni mannlífsins líka mikil og sem dæmi má taka að í bekk annars 

þeirra var einungis einn nemandi af tuttugu og fimm sem var fæddur í Vancouver. 

Ég hef alltaf haft áhuga á framandi og fornri menningu og því var veran í Vancouver 

frábært tækifæri til að kynnast menningu frumbyggja og ýmissa annarra þjóða. Á háskóla-

svæðinu er Mannfræðisafnið (Museum of Antropology) staðsett, en þar er hægt að skoða yfir 

tíu þúsund listaverk og fornmuni frá öllum heimshornum, þó megin uppistaða safnsins sé frá 

frumbyggjum á norðvestur strönd Bresku Kólumbíu. Ég lagði oft leið mína í safnið til að skoða 

þessi ótrúlegu listaverk og sótti auk þess námskeið í háskólanum um list frumbyggja Norður-

Ameríku. Kynni mín af menningu og list frumbyggja hafði mikil áhrif á mig bæði sem listamann 

og kennara. Verkkunnátta þeirra og listfengi er með ólíkindum. Þeir hafa haft einstakt lag á að 

nýta þann efnivið sem var í umhverfi þeirra og náð að skapa úr honum bæði nytjahluti og 

listaverk. Sú virðing sem borin er fyrir þessari fornu menningu er kannski eitt af því sem við 

hér á Íslandi ættum að taka okkur til fyrirmyndar.   

Vancouver Art Gallery er stærsta listasafn í vesturhluta Kanada og er uppistaða safn-

gripa nítjándu aldar landslagsmálverk af fjöllum og strandlengju Bresku Kólumbíu ásamt ný-

legum verkum þekktra listamanna frá Vancouver. Safnið á einnig stærsta og merkilegasta safn 

verka eftir Emily Carr (1871-1945). Við safnið er öflug fræðsludeild sem býður upp á fjöl-

breytta fræðslu fyrir almenning, jafnt fullorðna sem börn, í formi fyrirlestra, námskeiða og 

vinnusmiðja. Safnið tekur líka á móti skólahópum og heldur námskeið fyrir kennara og í 

samvinnu við Emily Carr listaháskólann er boðið upp á listnámskeið fyrir ungt fólk 15-18 ára. 

13. Young Pines and Old Maple                  
Emily Carr 1938 
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Ég heimsótti safnið oft á þessu tíma, bæði ein og með fjölskyldunni, og sótti námskeið á 

vegum safnsins. Það sem mér fannst sérstaklega áhugavert var áherslan sem lögð var á að 

kenna safngestum að skoða list frá mismunandi sjónarhornum og reyna að meta hana á gagn-

rýnin hátt.   

Námið í UBC 

Í UBC innritaðist ég í diplómanám í kennslufræði lista. Námið var meðal annars ætlað starf-

andi kennurum og því voru flest námskeiðin kennd síðdegis eða um helgar. Boðið var bæði 

upp á fræðileg og verkleg námskeið en áhersla var alltaf lögð á tengingu við skólastarf. 

Þarna kynntist ég viðhorfum og kenningum sem mér þóttu mjög áhugaverðar og 

höfðuðu að mörgu leyti til mín, einkum og sér í lagi sú áhersla að líta á listir og menningu sem 

órjúfanlega heild og nauðsyn þess að hjálpa nemendum að skilja samhengið þar á milli.  

Árið 1957 sendu Sovétmenn, fyrstir manna, á loft mannað geimfar. Bandaríkja-

mönnum var brugðið og höfðu áhyggjur af því að þeir væru að verða eftirbátar Sovétmanna á 

sviði tækni- og vísinda. Í kjölfar þess var gert átak í menntamálum í Bandaríkjunum, sérstak-

lega á sviði náttúrufræðigreina og stærðfræði. Jerome Bruner (1996) setti fram nýjar kenn-

ingar um uppbyggingu (e. structure) og kennslu þessara námsgreina þar sem megináherslan 

var á hugtök og skilning nemandans á þeim. Fram að þessum tíma hafði kennsla í fyrrnefndum 

greinum að mestu beinst að því að koma staðreyndum og reglum til skila og að nemendur 

lærðu þær utanbókar. Slíkur utanbókarlærdómur skilaði ekki miklu að mati Bruners, gleymdist 

fljótt og hefði lítil áhrif á skilning og hugsun nemenda (Bruner 1996). Menn yrðu, sagði hann, 

14. Vancouver, horft yfir háskólasvæðið. 
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að átta sig á því að vísindi væru í eðli sínu hugtakakerfi og til að skilja þau yrðu nemendur að 

fá að gera tilraunir og þróa hugtakaskilning sinn í gegnum þær. Kennslan í skólum yrði að taka 

mið af þessu og þjálfa nemendur í að vinna eins og vísindamenn.  

Kenningar Bruners höfðu einnig áhrif á sviði listgreinakennslu og var Manuel Barkan 

einn þeirra fræðimanna sem beittu sér hvað mest fyrir sambærilegri framsetningu námskrár í 

listgreinum. Frá sjónarhóli Barkans (1962) var þörf á breytingum í listkennslu þar sem meiri 

áhersla væri lögð á að kenna nemendum aðferðir listarinnar og að þeir ynnu eins og lista-

menn. Þannig ættu nemendur að geta sýnt fram á hæfni sína til að vinna eftir lögmálum listar-

innar. Slík sýn gekk í berhögg við ríkjandi hugmyndir um listmenntun á þessum tíma sem settu 

skapandi sjálfstjáningu í öndvegi. Fylgjendur þeirrar stefnu töldu að ef listkennsla beindist of 

mikið að fagurfræði og listasögu myndi það trufla barnið og standa í vegi fyrir sköpunarkrafti 

þess.  

Í byrjun níunda áratugar tuttugustu aldar tekur Getty stofnunin (Getty Center for 

Education in Art) hugmyndir Barkan upp á arma sína og verður leiðandi í þróun þeirra og út-

breiðslu í bandarískum skólum. Í kjölfarið verður DBAE (Dobbs, 1992) eða Discipline-Based Art 

Education, ríkjandi í listgreinakennslu í Bandaríkjunum og Kanada og hefur mikil áhrif á 

almenna listmenntun. Með tilkomu DBAE urðu miklar breytingar á listkennslu í grunn- og 

framhaldsskólum víða um heim og segja má að hún hafið með þessu orðið að alvöru náms-

grein.  

15. Mynd eftir 7 ára nemanda  
frá sýningu á verkum Toulouse Lautrec í Vancouver Art 
Gallery. 
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Í DBAE er lögð áhersla á að kenna listgreinarnar út frá þeim sviðum sem þær ná til  og 

þá sérstaklega myndlist en fjórir þættir eru þar taldir mikilvægastir; listsköpun þar sem nem-

endur eiga að læra að hugsa eins og listamenn og tileinka sér þá tækni sem nauðsynleg er, 

listasaga þ.e. að nemendur þekki þann menningarlega bakgrunn sem listin er sprottin úr, list-

gagnrýni sem krefst þess að nemendur geti skoðað listina með  gagnrýnum huga og fært rök 

fyrir skoðunum sínum og loks fagurfræði sem hjálpar nemendum að meta gildi listarinnar út 

frá tjáningarformum hennar. Útfærslan getur þó verið mjög misjöfn bæði eftir fylkjum og 

skólum. 

Ég vann nokkur verkefni þar sem þessar kenningar voru lagðar til grundvallar, meðal 

annars í tveimur námskeiðum sem skipulögð voru í kringum vinnu með börnum. Annað var 

listnámskeiðið sem var haldið í skólahúsnæði á háskólasvæðinu og var okkur háskólanem-

unum skipt í þriggja til fjögurra manna hópa sem áttu að undirbúa verkefni fyrir börnin sem 

sóttu námskeiðið. Hver hópur valdi sér verkefni og gerði ítarlega kennsluáætlun sem síðan var 

unnið út frá. Kennsluáætlunin átti að uppfylla markmið og leiðir í anda ríkjandi námskrár 

Bresku Kólumbíu en hún var að hluta til sniðin eftir áherslum DBAE. Námsskránni fylgdu leið-

beiningar um hvernig mætti skipuleggja verkefni og markmiðssetningu út frá skynjun, grein-

ingu og mati annars vegar og sköpun, túlkun og tjáningu hins vegar. Þeir nemar sem ekki voru 

að kenna í hvert skipi áttu að fylgjast með ákveðnum nemendum og gera athuganir á við-

brögðum þeirra við kennslunni og skilningi á verkefnunum. Hitt námskeiðið var um safna-

kennslu og haldið í samstarfi við Vancouver Art Gallery, en safnakennsla þar er mjög öflug og 

16. Skissa eftir 7 ára nemanda  
frá sýningu á verkum Toulouse Lautrec í Vancouver Art 
Gallery. 
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I want students to realize that art, like any 
type of knowledge, is socially constructed and 
reflects the perspectives, experiences, and 
values of the people and cultures that make 
it.  

Chalmers 1996 

fjölbreytt. Skipulagið á þessu námskeiði var svipað hinu, þrír til fjórir nemar skipulögðu hvert 

verkefni og fylgdust líka með viðbrögðum barnanna. Bæði þessi námskeið voru lærdómsrík á 

þann hátt að þau þvinguðu mann til að setja þær kenningar sem við vorum að læra um í raun-

verulegt samhengi, fylgjast með börnunum og takast á við faglegar, fræðilegar og siðferðilegar 

spurningar.    

Fjölmenning 

Greame Chalmers (1996), prófessor við UBC og einn helsi talsmaður fjölmenningarhyggju 

(multiculturalism) í listgreinakennslu, hefur sett fram ákveðnar hugmyndir um listgreina-

kennslu. Hann gagnrýnir harkalega það sem hann kallar „the totem-poles-out-of-toilet-rolls 

approach“ en sú nálgun felur í sér að nemendur eru látnir gera eftirmyndir af list frá mismun-

andi menningarsvæðum án þess að ítarlega sé fjallað um þann menningarlega grunn sem sú 

list er sprottin úr. Hann telur nauðsynlegt að hjálpa nemendum að skilja hversu fjölbreytar og 

ólíkar aðstæður fólks eru. Við eigum, segir Chalmers (1996), að virða margbreytileikann um 

leið og við drögum fram það sem við eigum sameiginlegt. Í gegnum listgreinakennslu, segir 

hann, eiga nemendur að fá tækifæri til að gera sér grein fyrir félagslegri og menningarlegri 

stöðu sinni í samfélaginu og nýta listina til að hafa áhrif og taka afstöðu. 

Chalmers (2002) leggur einnig áherslu á að kennarar verði að gera sér grein fyrir að við 

getum ekki skilið annað fólk og menningu þess með því einu að sýna því samúð og hluttekn-

ingu, við verðum að reyna að skilja orð þeirra, hugsanir og tilfinningar í gegnum samræður og 

samskipti. Hann telur að öll list eigi jafnan rétt og að ekkert listform sé öðru æðra. Á þeim 
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Art classrooms should be conceptualized as 
multitasking arenas where images and ob-
jects cross over and are produced and dis-
cussed to lead students and teachers through 
the investigation of ideas, issues, opinions, 
and conflicts. 
 

(Freedman & Sturh, bls. 36) 

tíma sem ég var í Vancouver, rétt fyrir síðustu aldamót, var gagnrýni  að aukast á þær áherslur 

sem birtust í DBAE. Þær aðferðir sem þar var lögð áhersla á þóttu miðast fyrst og fremst við 

„æðri listir“ eða svo kallaðar „fine arts“ og að þær ýttu undir „stéttskiptingu“ listgreina og 

takmörkuðu umfjöllum um önnur svið listsköpunar. Mörgum þótti áherslan líka vera of mikil á 

listræna færni nemenda en of lítil áhersla væri lögð á að gefa þeim svigrúm til ígrundunar og 

skoðunar á því samhengi sem listin er sprottin úr. Áhersla færðist einnig yfir á að skoða það 

sem nefnt er sjónmenning (e. visual culture) sem á þá við um nánast allt sem við sjáum í um-

hverfinu. 

Sjónmenningarkennsla  

Sjónmenningarkennsla (e. visual culture education) byggist á því að í gegnum listgreina-

kennslu sé hægt að hjálpa nemendum að skoða með gagnrýnum huga þau sjónrænu fyrirbæri 

sem á vegi þeirra verða í daglegu lífi, hvort heldur um er að ræða kvikmyndir, tölvuleiki, 

myndlist, tónlistarmyndbönd, gjörninga og auglýsingar en ekki síður að þeir geri sér grein fyrir 

þeim félagslega og menningarlegra bakgrunni sem þau eru sprottin úr. Sjónmenning (e. visual 

culture) er í raun skilgreind sem allt það sem við sjáum og einskorðast þannig ekki einungis við 

myndlist heldur ekki síður allt það sem fyrir augu ber í daglegu lífi. Kerry Freedman (2003) 

hefur verið ötull talsmaður þessarar stefnu en hún leggur áherslu á að listgreinakennarar þurfi 

að sjá nemendum fyrir fjölbreyttum og opnum verkefnum sem gefa þeim tækifæri til gagn-

rýnnar skoðunar og sköpunar og sýni þeim fram á að þeir geti nýtt listina til að hafa áhrif og 

taka afstöðu til samfélagslegra málefna. Í kjölfarið hefur gætt vaxandi gagnrýni á DBAE. sem 

17. Myndskreytingar 1. bekkinga við söguna um Búkollu. 
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hefur þótt gefa þrönga mynd af listum og listsköpum. Ofuráhersla sé á myndlist og erfitt sé að 

meta önnur listform eins til dæmis og tölvulist, textíll og hönnun og list frá öðrum menningar-

svæðum en vestrænum út frá skilgreiningum DBAE. Hugmyndir um sjónmenningarkennslu 

hafa þróast í takt við stefnur eins og femínisma og póstmódernisma sem leggja áherslu á að 

skoða heiminn og samfélagið á nýjan hátt og hafna í raun þeim ”hvítu, vestrænu og karllægu” 

gildum sem verið hafa ráðandi í menningu okkar (Eisner, 2002, bls. 30). Þessar hugmyndir 

rímuðu vel við mína eigin upplifun af skilgreiningunni á list annars vegar og handverki hins 

vegar þar sem listin var æðri en handverkið. 

Elliot W. Eisner 

Einn þeirra sem haft hafa mikil áhrif á listkennslu og framgang hennar á síðustu áratugum er 

Elliott W. Eisner. Áhrif hugmynda Eisners komu sterkt fram í námskrá Bresku Kólumbíu og ekki 

síst í listkennsludeildinni við UBC.  

Eisner (2002) vakti snemma athygli á að listin hefði ekki síður vitsmunalega en tilfinn-

ingalega þýðingu og gæti lagt stóran skerf til þroska og menntunar barna. Umhverfið mótar 

afstöðu til listarinnar og listmenntun gefur einstakt tækifæri til að auka þroska barna. Hann 

heldur því fram að listkennsla sem einungis veitir nemendum aðgang að efnivið í von um að 

ýta undir sköpunarkraftinn og einkenndist af litlu sem engu skipulagi, takmörkuðu innihaldi og 

fáum markmiðum sé í raun ekki listkennsla. Hann hefur áhyggjur af því að of lítið sé um gagn-

rýna hugsun og fagurfræði í listkennslu og tengingu hennar við söguna (Eisner, 2002, bls. 37).  
18. Nemendur í 5.-6. bekk Ingunnarskóla  
taka þátt í gjörningi á Listahátíð. 
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Art education has moved from a focus on pic-
ture study and self-expression, to a desire to 
help children make attractive objects, to a 
view that arts education has something im-
portant to say about the social, political, and 
economic world that they inhabit, and cur-
rently, to the view that the arts are powerful 
resources for the development of mental ca-
pacities. Arts education has moved from a 
socially passive field to one that, at least in 
part, is socially active. 

Eisner 2000 

Kenningar Eisners hafa að mörgu leiti haft áhrif á hvernig ég vil sjá listgreinakennslu í 

íslensku skólum þróast á næstu áratugum. 

Samantekt  

Ég hef rakið hér í stórum dráttum feril minn sem leikskólakennari, myndlistakona og list-

greinakennari og þau áhrif sem ég hef orðið fyrir í námi og starfi. Segja má að hugmyndir 

mínar hafi þróast í takt við þær breytingar sem orðið hafa á sviði listgreinakennslu undanfarna 

áratugi. Eisner lýsir þessari þróun vel í eftirfarandi orðum: 

Listgreinakennsla hefur færst frá því að leggja áherslu á myndrýni og sjálfstján-

ingu, yfir í löngun til að hjálpa börnum að búa til fallega hluti, þaðan til þess að 

hvetja nemendur til að taka afstöðu til félagslegra, pólitískra og efnahagslegra 

þátta í umhverfi sínu, og síðast en ekki síst til þess að listin hafi áhrifa á vits-

munaþroska nemenda (Eisner, 2000, bls. 4). 

Ég hef kynnst ýmsum sjónarmiðum um listsköpun barna og þurft að taka afstöðu til 

þeirra og móta mínar eigin skoðanir á því hvernig listgreinakennsla ætti að vera upp-

byggð. Ég var í fyrstu mjög upptekin af því að liður í þroska barna væri að fá að tjá sig án 

íhlutunar fullorðinna. Síðar lagði ég meiri áherslu á að nýta listsköpun nemenda til að 

örva skynjun þeirra á umhverfinu og efla gagnrýna hugsun og jafnframt því að tengja 

listsköpun við menninguna og samfélagið. Það er því ljóst að þegar ég hóf störf í Ing-

unnarskóla hafði ég ákveðnar hugmyndir um listmenntun og vildi koma þeim í fram-

kvæmd. 
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Ingunnarskóli  

Nýjar áherslur í menntamálum 

Árið 1995 gengu í gildi ný lög um grunnskóla og var helsti hvatinn að þeim sú stefna stjórn-

valda að færa allan rekstur grunnskólans til sveitarfélaga. Það var gert árið 1996 og hafði að 

margra mati jákvæð áhrif á skólastarf og þróun þess (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2004). Breytingarnar á lögunum höfðu mikil áhrif á innra starf 

skólanna og hlutverk kennara og stjórnenda. Í rannsókn sem Börkur, Ólafur og Steinunn gerðu 

árið 2001 á viðhorfum skólastjóra til þessara breytinga kemur fram að meðal nýrra verkefna 

sem þeir þurftu að kljást við voru „aukin fjárhagsleg ábyrgð, mat á skólastarfi, uppbygging 

tölvu- og tækniþekkingar, áætlanir um endurmenntun starfsmanna, mótun þróunarstarfs, 

samráð við foreldra og miðlun upplýsinga til þeirra“ (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002). 

Árið 1996 og var Fræðslumiðstöð Reykjavíkur stofnuð sem höfuðstöðvar grunnskóla-

kerfisins og Gerður G. Óskarsdóttir ráðin fræðslustjóri. Í kjölfarið urðu miklar breytingar og 

framfarir í allri umgjörð grunnskólanna í borginni og innra stafi þeirra. Árið 2002 var mótuð 

sýn til tíu ára um helstu þætti skólastarfsins og áhersla lögð á „einstaklingsmiðað nám og 

samvinnu nemenda, skóla án aðgreiningar, sterka sjálfsmynd nemenda og félagsfærni, náin 

tengsl skóla og grenndarsamfélags, sjálfstæði skóla og jafnræði í umgjörð þeirra“ (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2005). 
19. Fiskiþrikk í 3.-4. bekk. 
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Nýr skóli á nýrri öld 

Ingunnarskóli var stofnaður árið 2001 og var aðdragandinn að stofnun hans nokkuð nýstár-

legur og undirbúningsferlið bæði langt og ýtarlegt. Unnið var eftir hönnunarferli sem á ensku 

kallast Design Down Process en hefur verið þýtt á íslensu sem „frá því almenna til þess sér-

stæða“. Þátttakendur í þessu ferli voru foreldrar, skólafólk, fulltrúar fyrirtækja og stofnanna, 

arkitektar og byggingaraðilar ásamt skólastjóra og fræðslustjóra. Í skýrslu Gerðar G. Óskars-

dóttur þáverandi fræðslustjóra segir svo um þetta undirbúningsstarf: „Í upphafi var almennt 

umhverfi og umgjörð skólastarfsins skoðað og síðan fikraði hópurinn sig nær skólanum 

sjálfum, innra starfi hans og útliti. Með vönduðum undirbúningi af þessu tagi má gera ráð fyrir 

að skólabyggingin hæfi betur skólastarfi en ella“ (2005, bls. 7). 

Hópurinn kom sér saman um helstu atriði sem ganga skildi útfrá í hönnun námsum-

hverfisins en þau voru meðal annars sterk tengsl við nærsamfálagið og náttúruna, samþætting 

og samvinna, fjölbreyttir kennsluhættir og sveigjanleiki. Þetta kemur glöggt fram í skýrslu um 

þetta vinnuferli sem gefin var út í júní 2001: 

The design criteria for Grunnskoli í Grafarholti are: 

 A flexible built environment that promotes Community involvement 

with forum space at the heart and options for connections to a music 

school, a gymnasium, greenhouse and lab spaces (farm and caretak-

ers) 

 A curriculum that encourages students to express themselves in all 

forms – written, orally and visually through integration with theater, 

Merki Ingunnarskóla er hannað af Bruce Jilk, 
bandarískum arkitekt sem stjórnaði undir-
búningsferlinu við hönnun skólans.   
Merkið endurspeglar þær áherslur sem ein-
kenna starf skólans og táknar hringurinn sam-
félagið bæði utan skólans og innan, græni 
liturinn táknar náttúruna sem umlykur 
hverfið, bylgjurnar tákna flæði milli aldurs-
hópa, námsgreina, og skóla og samfélags en 
manneskjan táknar einstaklinginn sem er hluti 
af þessu öllu. 

20. Merki Ingunnarskóla. 
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the work world and globally; to work individually in cross-age group-

ings, with an integration of subjects. 

 A Built Environment and Curriculum that is integrated with Nature and 

the surrounding landscape. 

 An environment that promotes the Well-being of all students. 

 A strong and active relationship between parents and school. 

(KKE Architects, 2001, bls. 5) 

Af þessu má ráða að Ingunnarskóli skyldi leggja áherslu á að koma til móts við breyttar 

hugmyndir um nám og að skólabyggingin þjónaði hugmyndafræðinni sem lögð var til grund-

vallar (sbr. upptalninguna hér að ofan). Skólinn átti jafnframt að vera sveigjanlegur og fær um 

að mæta þörfum og hugmyndum um uppeldi og nám um ófyrirséða framtíð. Niðurstaðan 

hópsins varð sú að í skólabyggingunni yrðu fimm stór rými þar sem kennarar ynnu í teymum 

með árgangablandaða hópa og áhersla yrði á einstaklingsmiðað nám og samþættingu náms-

greina (KKE Architects, 2001). Sá hugmyndafræðilegi grunnur sem lagður var í undirbúnings-

ferlinu var í samræmi við þær áherslur sem fræðsluyfirvöld í Reykjavík unnu að á þessum tíma 

og fram kemur í Starfsáætlun Reykjavíkurborgar 2002: 

 Á næstu árum verði unnið að þróun kennsluhátta þannig að skipulag 

námsins verði einstaklingsmiðaðra en nú er og aukin áhersla lögð á fjöl-

breytta kennsluhætti, s.s. fjölþrepa kennslu, þemanám og samvinnu 

nemenda um margbreytileg verkefni, sbr. aðalnámskrá grunnskóla.  

 Skólar skipuleggi í auknum mæli  samvinnu kennara um nokkra bekki og 

samvinnu umsjónarkennara og kennara í listum, verkgreinum, íþróttum 

og sérkennslu. (Starfsáætlun fræðslumála Reykjavíkur 2002, e.d., bls. 25) 

21. Ingunnarskóli í byggingu. 
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Í grein Torfa Hjartarsonar og Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2011) Hönnun skólabygginga í 

deiglu nýrrar aldar, er fjallað um rannsókn þeirra á íslenskum skólabyggingum á grunnskóla-

stigi þar sem þau greina hönnun þeirra með hliðsjón af nýjum straumum á sviði byggingar-

listar, menntavísinda, skólastarfs og tækni. Í greininni segja þau frá hönnun fimm skóla sem 

risið hafa á þessari öld á Íslandi og telja sig geta greint „stigvaxandi og mjög skýr umskipti í 

hönnun skóla frá hefðbundnum viðmiðum í átt að opnari og sveigjanlegri kennsluháttum ein-

staklingsmiðun og samvinnunámi. (Torfi Hjartarson og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2011, bls. 

74) Er þar sérstaklega horft til hönnunar og skipulagslausna svo sem opinna og sveigjanlegra 

kennslurýma sem hægt er að breyta eftir þörfum hverju sinni.  

Þó skólarnir sem fjallað er um í grein Torfa og Önnu Kristínar séu ekki nefndir með nafni 

fellur hönnun Ingunnarskóla undir greiningu þeirra enda miðaði allt hönnunarferlið að því að 

hvetja til breyttra kennsluhátta sem skólabyggingin sjálf átti að styðja við eða eins og þau 

segja: „Markmið hönnunar til framtíðar er samt ekki aðeins að mæta mögulegum breytingum 

heldur líka að hafa áhrif á skólastarf í takt við nýja þekkingu og hugmyndir um nám eða nýjar 

kröfur eins og þær sem fylgja nýrri tækni“ (Torfi Hjartarson og Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2011, bls. 63)   

Af ofansögðu má ljóst vera að Ingunnarskóli var hannaður út fá ákveðinni hugmynda-

fræði sem skólastjórnendum og kennurum skólans var beinlínis uppálagt að framfylgja og 

þróa áfram í samræmi við nýja þekkingu um menntun og nám.  

22. Nemendur að störfum í nýju skólahúsnæði. 



39 
 

Skipulag og samstarf 

Skólinn hóf starfsemi sína haustið 2001 í færanlegum kennslustofum sem komið hafði verið 

fyrir í nágrenni við þann stað þar sem væntanleg skólabygging átti að rísa. Ég var einn af fyrstu 

starfmönnum skólans en þar unnu auk mín fjórir umsjónarkennarar, skólastjóri og aðstoðar-

skólastjóri sem einnig sinnti kennslu að hluta til. Fyrsta árið voru einungis 36 nemendur við 

skólann í 1.-8. bekk, en skólinn stækkaði ört og haustið 2007 var nemendafjöldinn kominn í 

450 í 1.- 10. bekk.  

Frá upphafi var lögð áhersla á einstaklingsmiðað nám, samþættingu og samkennslu ár-

ganga í 1.-2., 3.-4., 5.-6. og 7.-8. bekk, seinna var því breytt þannig að 1. bekkur og 10. bekkur 

voru sér en öðrum árgöngum kennt saman tveim og tveim. Einnig var mikil áhersla lögð á fjöl-

breytta listgreinakennslu og samþættingu hennar við aðrar greinar, bæði í tengslum við 

þemavinnu og önnur verkefni. Samvinna milli kennara var strax mikil bæði hvað varðaði 

almennt skipulag og í sérstökum verkefnum enda mikið verk fyrir höndum við að skipuleggja 

skólastarfið í anda þeirra markmiða sem skólinn hafði sett sér, en þau voru meðal annars að 

nemendur bæru ábyrgð á námi sínu, væru sjálfstæðir í vinnu og skipulegðu námið að hluta til 

sjálfir. Sérstakur þróunarhópur var settur á laggirnar innan skólans árið 2002 en í honum sátu 

skólastjórnendur, deildarstjórar og stigstjórar og var honum falið að móta það faglega starf 

sem unnið var í skólanum, halda utan um þróunarstarf og sjá til þess að hugmyndir sem fram-

kvæmdar væru samræmdust þeirri stefnu sem tekin var í hönnunarferlinu.   

23. Skólahúsnæðið í lausum stofum. 
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Markmið og leiðir  

Eisner (2002) telur að námsskrármarkmið eigi að vera víð og almenns eðlis og það sé hlutverk 

kennarans að umbreyta markmiðunum og aðlaga þau þannig að þau henti hverjum og einum 

nemanda, ýti undir áhuga þeirra og stuðli að fjölbreytni í nálgun og lausn viðfangsefna. Við-

fangsefni eigi að skipuleggja og samþætta á mismunandi hátt og stuðla þannig að aukinni fjöl-

breytni í tjáningu og framsetningu á verkefnum. Þannig eigi að treysta kennurum til að útfæra 

markmiðin og skapa aðstæður fyrir nemendur sem þeim finnist henta hverju sinni.  

Fyrstu árin í starfi mínu við Ingunnarskóla varð ég oft vör við tortryggni, bæði kennara í 

öðrum skólum og foreldra gagnvart því sem við vorum að gera. Starfið væri óskipulegt og til-

viljun réði því hvað nemendur væru að læra. Að hluta til var þessi gagnrýni eflaust vegna þess 

að við vorum að leita nýrra leiða í kennslu og gerðum ýmislegt öðruvísi en almennt tíðkaðist. 

Einnig vöknuðu spurningar í samfélaginu um hvort við kennararnir værum að fylgja náms-

kránni, hvort nemendur væru að læra það sem þeir ættu að læra og hvort þeir gætu staðist 

samræmd próf. Oft höfðu þeir sem gagnrýndu okkur mest ekki kynnt sér starsemi skólans til 

hlítar en þeir sem þekktu til starfa okkar höfðu aðra sýn á það sem þar fór fram. Ingunnarskóli 

var einn að þeim skólum sem Svanborgar R. Jónsdóttur (2007) fylgdist með þegar hún vann að 

doktorsritgerð sinni um Nýsköpunarmennt árið 2006. Svanborg kynntist því starfinu vel og í 

skýrslu sem hún skrifaði 2007 segir: „Skýrsluhöfundur veitti fljótlega athygli í heimsóknum 

sínum að starfið í skólanum byggir á nákvæmu skipulagi og samstarfi starfsfólksins“ (Svanborg 

R. Jónsdóttir, 2007, bls. 12). Það virðist sem margir óttist að ef hlutirnir eru ekki með hefð-

24. Frá Ingunnarskóla er stutt í óspillta náttúru. 
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Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir að 
þorri nemenda eigi að geta náð flestum 
markmiðum námskrárinnar á sama tíma. Ljóst 
er þó að einhver hluti nemenda ræður vel við 
fleiri og flóknari markmið en aðrir þurfa lengri 
tíma og laga þarf námið sérstaklega að þeim. 
Markmið aðalnámskrár eiga því hvorki að 
skoðast sem hámark né lágmark. Það er 
skylda hvers skóla að laga námið sem best að 
nemendum hverju sinni. Nemendur eiga rétt á 
viðfangsefnum sem henta námsgetu þeirra og 
hæfni. 

Aðalnámsskrá grunnskóla 1999 (bls.21) 

bundnu sniði sé eitthvað að, um leið og farið er að breyta hljóti eitthvað að vanta eða að verið 

sé að svíkjast um. 

Eisner hvetur kennara til að líta á námskrármarkmið sem grundvöll umræðna og í-

grundunar við að þróa námsfyrirkomulag frekar en að þeim skuli hlítt í einu og öllu (Eisner, 

2002). Mín reynsla er sú að kennarar við Ingunnarskóla hafi frá upphafi verið mjög meðvitaðir 

um gildi og stöðu Aðalnámsskrár. Við vorum stöðugt að prófa nýja hluti og nýjar nálganir og 

þurftum því að skoða námsskrána vandlega og finna leiðir til að vinna í anda hennar og aðlaga 

starfið þeim kröfum sem þar komu fram. Vissulega gat verið erfitt að samræma þetta en við 

létum það þó ekki trufla okkur. Þess í stað reyndum við að nota námsskrána á skapandi hátt 

og láta hana vinna með okkur frekar en á móti, fléttuðum saman markmiðum úr fleiri en einni 

grein og reyndum þannig að skapa heildstæða nálgun þar sem áherslan var á að nemandinn 

þroskaðist af náminu (Hafþór Guðjónsson, 2010). 

Aðalnámsskrá grunnskóla frá 1999 er að mörgu leiti framsækin en í henni birtist á-

kveðin mótsögn sem felst annars vegar í almennum markmiðum sem miða að því meðal 

annars að: „hver nemandi á að geta fundið nám við sitt hæfi sem eflir hann og þroskar“ og 

hins vegar í skýrt afmörkuðum þrepamarkmiðum sem eru forsenda þess að nemandi geti náð 

lokamarkmiðum eins og segir: „Til þess að ná áfangamarkmiðum þarf að ná þrepamarkmið-

unum. Til þess að lokamarkmiðum verði náð þarf að ná áfangamarkmiðum.“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti 1999, 1999, bls. 24) Við þurftum að leggja á okkur talsverða vinnu 

við undirbúning verkefna og við að samræma þau bæði námsskrá og stefnu og vinnubrögðum 



42 
 

skólans. Eftirfarandi dæmi um vinnu nemenda í 5.- 6. bekk er lýsandi fyrir þá vinnu sem við 

kennarar fórum í gegnum til að aðlaga vinnu okkar að markmiðum Aðalnámsskrár, en þar hef 

ég dregið fram annars vegar áherslur mínar á það sem ég vildi að nemendur fengju út úr verk-

efninu og hins vegar þrepamarkmið Aðalnámsskrár 1999 sem ég hef skáletrað til aðgreiningar: 

Í mynd- og handmennt hefur 5.-6. bekkur m.a. verið að vinna verkefni sem 
tengist þemavinnu um Víkingatímann og Kristnitökuna á Íslandi. 
Þau hafa unnið strengjabrúður sem sýna ákveðnar persónur frá þessum tímum. 
Það er margt sem þau þurfa að huga að í tengslum við þessa vinnu og margs-
konar færni og hugmyndavinna sem á reynir.  

Þau þurfa að byrja á því að hugleiða hvernig þessi persóna á að líta út og 
teikna mynd af henni 

 kunni skissugerð og öðlist skilning á mikilvægi hennar sem eðli-
legs hluta af vinnuferli 

 þekki list víkingatímabils, s.s. trélist, goðamyndir, skart og 
hefðbundin tákn, og tengsl þeirrar hefðar við íslenska menn-
ingu 

Þau þurfa að velta fyrir sér hvaða efni er best að nota til að ná fram því 
útliti sem þeim líkar 

 geri skissur af hugmynd sinni og þjálfist í að tjá sig um hugsan-
lega útfærslu í textílvinnu 

Þau þurfa að ákveða stærð og útbúa snið af fötum  

 þjálfist í að yfirfæra áunna þekkingu frá öðrum greinum, t.d. 
stærðfræði, fyrir munsturgerð  

 búi til einfalt pappírssnið af nytjahlut 
Þau þurfa að sníða og sauma í saumavél föt á viðkomandi persónu  

 öðlist færni í að sníða úr textílefni eftir eigin pappírssniði og 
mæla fyrir saumförum  
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 þekki undirtvinna, yfirtvinna, beint spor og sikk-sakk á sauma-
vél  

 noti einfaldar sporgerðir á saumavél til skreytinga og frágangs 

 læri að spóla og þræða tvinna á saumavél 

 saumi óregluleg form á saumavél 
Þau þurfa að ganga frá og fullvinna strengjabrúðuna og vera viss um að 
hún sé nothæf 

 þekki feril hönnunar frá hugmynd til vöru 
Þau þurfa að taka sjálfstæðar ákvarðanir um hvað þau ætla að gera og 
hvernig 

 upplifi sköpunargleði við útfærslu eigin hugmyndar 

Þarna sést hvernig ég fléttaði verkefnum sem nemendur voru að vinna að hjá um-

sjónarkennara inn í textíl og myndlist og aðlagaði þau þrepamarkmiðum Aðalnámsskrár í 

báðum þessum greinum. Áherslan var þó fyrst og fremst á að ýta undir sjálfstæði og 

sköpunarkraft nemenda og fá þá til að ígrunda verkefnið, leysa það á persónulegan hátt og 

taka ábyrgð á framkvæmd þess eins og fram kemur í lýsingunni hér að ofan: „Þau þurfa að 

byrja á því að hugleiða hvernig þessi persóna á að líta út…þurfa að velta fyrir sér hvaða efni er 

best að nota…þurfa að ákveða stærð…“. Í raun má segja að þrepamarkmiðin í Aðalnámsskrá 

séu í andstöðu við það sjónamið að efla sjálfstæði og sköpunarkraft og feli í sér ákveðið van-

traust á kennara, að hlutverk þeirra sé einungis að framkvæma það sem aðrir hafi ákveðið en 

þeir hafi sjálfir lítið til málanna að leggja. Okkur hafði verið treyst til að vinna út frá og þróa þá 

hugmyndafræði sem mörkuð var í undirbúningsferlinu og byggja upp skólastarf sem væri 

framsækið og stefndi að því að nemendur yrðu færir um að bera ábyrgð á námi sínu, væru 
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sjálfstæðir í vinnu og skipulegðu námið að hluta til sjálfir. Við þurftum því að samræma þessi 

tvö sjónarmið og marka okkar eigin stefnu út frá þeim og tel ég að okkur hafi tekist það vel að 

mörgu leiti. 

Samþætting  

Samþætting námsgreina hefur frá upphafi verið mikilvægur þáttur í starfi Ingunnarskóla. 

Námið er að hluta til skipulagt í svokölluðum þemum og stuðst við markmið Aðalnámskrár 

grunnskóla fyrir allar greinar sem fléttast inn í þemavinnuna. Greint frá skipulagi skólastarfsins 

í grein sem þrír kennarar við skólann ásamt skólastjóra skrifuðu í Netlu árið 2004. Þar segir 

meðal annars: 

Kristinfræði, samfélagsfræði, lífsleikni og náttúrufræði eru skipulögð í 

þemum. Farið var yfir Aðalnámskrá grunnskóla og viðfangsefni dregin út í 

þemu og skipulögð til tveggja ára. Hvert þema er endurtekið á tveggja ára 

fresti vegna samkennslunnar. Í þemum eru kennslubækur og aðrar bækur 

notaðar sem handbækur, nemendur afla sér upplýsinga af Netinu og fara í 

ýmsar ferðir. Þegar unnið er á þennan hátt er auðvelt að samþætta við aðrar 

námsgreinar, t.d. íslensku, stærðfræði, upplýsingatækni og listgreinar. 

Þemavinnu skipuleggja umsjónarkennarar og listgreinakennarar í samein-

ingu. (Eygló Friðriksdóttir, Guðlaug Sturlaugsdóttir, Hrund Gautadóttir 1967 

og Þorgerður Hlöðversdóttir, 2004) 

Í grein sinni Understanding Integrated Curriculum gerir Kysilka (1998) ágæta grein fyrir 

þeim hugmyndum sem liggja að baki samþættingu og leggur áherslu á eftirfarandi þætti: 

 

Þemaskipulag 5.- 6.bekkur 

Fyrra ár Seinna ár 

Náttúra Íslands  Vatnið  

Snorri Sturluson  Landnám Íslands  

Líf og störf Jesú  Pláneturnar  

Rafmagnið  Bókmenntir  

Norðurlöndin  Kristin trú  

Vináttan  Íslenskir fuglar 
 

25. Nemendur í heimsókn í Þjóðmenningarhúsi. 
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 Raunverulegt nám á sér stað þegar nemendur sökkva sér ofan í verkefni sem hefur 

merkingu og tilgang fyrir þeim og þá sérstaklega verkefni sem vekja áhuga þeirra.  

 Við verðum að gefa nemendum tækifæri til að hugsa sjálfir en ekki líka á þá sem 

einungis sem viðtakendur.  

 Tækniþróunin hefur breytt aðgengi að upplýsingum og ögrar þeirri viðteknu hug-

mynd að nám þurfi endilega að gerast í fyrirfram ákveðnum þrepum sem skólar á-

kvarða. (Kysilka, 1998, bls. 198) 

Þegar þemavinnan í Ingunnarskóla er skipulögð vinna kennarar saman að undirbúningi 

og ákveða kennsluaðferðir út frá þeim verkefnum sem á að vinna, ásamt því hvernig á að 

meta vinnu nemenda, hvaða kennslugögn og ítarefni á að nota og hvert á að fara í vettvangs-

ferðir. Allt skipulag sem tengist þemavinnunni er skráð á sérstök eyðublöð sem safnað er í 

möppur og geymt þar til næst er unnið með þemað. Þegar þemavinnu er lokið er fyllt út 

matsblað fyrir kennara til að skoða hvað gekk vel og hvað gekk ekki eins vel. 

Námsmat  

Breyttir kennsluhættir kalla á breytt námsmat og því þurftu kennarar í Ingunnarskóla að finna 

nýja nálgun við mat á frammistöðu nemenda. Tomlinson (1999) leggur áherslu á „að námsmat 

eigi að hjálpa nemendum að vaxa og þroskast en ekki að skrásetja mistök þeirra“ (bls. 11). 

Okkar verkefni var að þróa heildstætt námsmat sem legði að jöfnu verklega og bóklega vinnu 

og koma þannig til móts við mismunandi hæfileika, áhuga og getu hvers og eins. Við settum 

okkur ákveðin markmið í þessu sambandi: 

26. Nemendur í heimsókn í Ásmundarsafni. 
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 Að útskrifa nemendur sem þekkja sjálfa sig, áhugasvið sitt, styrkleika og veikleika  

og stefna á nám samkvæmt því. 

 Að kennarar geti fylgst með námi og þroska nemenda á markvissan hátt. 

 Að vinna nemenda verði metin til jafns við árangur í prófum. 

 Að nemendur taki virkan þátt í eigin námi með því að velja og meta verkefni  

til að safna í rafræna ferilsmöppu. 

 Að marklistar, frammistöðumat og ferilsmöppur geri foreldrum kleift 

að fylgjast betur með námsframvindu og stöðu barna sinna. 

 Að allir kennarar í skólanum noti marklista, frammistöðumat og ferilsmöppur 

við mat á vinnu nemenda. (Eygló Friðriksdóttir o.fl., 2004) 

Í framhaldi af þessari markmiðssetningu var síðan unnið sérstaklega með gerð mark-

lista en þeir byggjast á fyrirfram skilgreindum kröfum sem gerðar eru til nemenda og auðvelda 

bæði kennurum, nemendum og foreldrum að fylgjast með námsframvindu. Einnig var unnið 

að þróun frammistöðumats sérstaklega í tengslum við þemavinnu og listgreinar, en það auð-

veldar kennurum að meta frammistöðu nemenda jafnóðum á kerfisbundinn hátt með hjálp 

ákveðinna tækja, svo sem gátlista og matslista. Notkun ferilmappa var líka liður í því að gefa 

kennurum, nemendum og foreldrum betri innsýn í vinnu nemenda yfir lengra tímabil. Í þær 

söfnuðu nemendur verkefnum bæði að eigin vali og eftir ákveðnum fyrirmælum frá kennara 

sem síðan voru skoðuð með nemendum og foreldrum í viðtölum við annaskil.  

Árið 2006-2009 var unnið að þróunarverkefni í Ingunnarskóla og Norðlingaskóla sem 

beindist einkum að því að skipuleggja og þróa heildstætt námsmat þar sem byggt er á fjöl-

breyttum aðferðum, svo sem frammistöðumati, ferilmöppum (portfolio), sjálfsmati nemenda, 

jafningjamati og matssamtölum. Ingvar Sigurgeirsson prófessor var ráðgjafi við framkvæmd 
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verkefnisins og haustið 2009 var gefin út viðamikil skýrsla um það (Ingvar Sigurgeirsson, 

2009). 

Nýtt húsnæði, nýjar áskoranir 

Eisner (2005) bendir á að mun auðveldara sé að breyta um stefnu í menntamálum en að 

breyta því hvernig skólar starfa. Hann nefnir ýmsa þætti sem standa í veginum þegar kemur 

að því að innleiða nýjungar, til dæmis einangrun kennarans, viðmið og norm í samfélaginu og 

óöryggi og óvissu þegar innleiða á nýjungar. En kannski er áhrifamesta atriðið sem hann nefnir 

að við höfum öll verið í skóla og fylgst með og tekið þátt í skólastarfi sem nemendur. Við 

„vitum“ hvernig skólastarf lítur út, þekkjum ekki annað og finnst jafnvel að „þannig“ eigi það 

bara að vera (Eisner, 2005).  

Árið 2005 flutti starfsemi skólans úr mörgum litlum kennsluskúrum í misgóðu ástandi 

sem hlykkjuðust eftir skólalóðinni í nýtt sérhannað húsnæði. Það voru mikil viðbrigði fyrir alla. 

Nýja húsnæðið var stórt og bjart með opnum rýmum og góðri aðstöðu fyrir nemendur og 

starfsfólk. Flutningunum fylgdi þó ekki eintóm gleði því nú þurfti að hugsa ýmislegt í innra 

starfi skólans upp á nýtt og máta hugmyndir og starfsaðferðir við nýjar aðstæður. Fullan 

(2007) bendir á að breytingastarf af því tagi sem við vorum að fást við sé margþætt. Hann 

skiptir slíku starfi í þrjá megin flokka. Í fyrsta lagi einkenni nýbreytnistarfs, þar sem áherslan er 

á fjóra þætti, breytingaþörf, skýrleika, flækjur og gæði. Í okkar tilfelli voru forsendur breyting-

anna líklega nokkuð ljósar en markmiðin ekki fullmótuð, það verkefni okkar að finna hentugar 

kennsluaðferðir og þróa gott skipulag var líka talsvert flókið. Í öðru lagi talar Fullan um stað-

27. Ingunnarskóli séð frá austri. 
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In common parlance, literacy refers essential-
ly to the ability to read and to write. But liter-
acy could be reconceptualized, and I propose 
to do so, as the creation and use of a form of 
representation that will enable one to create 
meaning, meaning that will not take the im-
press of language in its conventional form. In 
addition, literacy is associated with high level 
forms of cognition. We tend to think that in 
order to know you have to be able to say. I 
would argue that the limits of language in no 
way define the limits of cognition. As Michael 
Polanyi reminds us, we know more than we 
can tell. 

Eisner, 2009    

bundnar aðstæður sem lúta að sveitafélaginu, skólahverfinu, skólastjórnendum og kennurum, 

en þar höfðum við að minnsta kosti til að byrja með talsverðan meðbyr því krafan um breyt-

ingar kom að ofan þ.e. frá sveitafélaginu og kennararnir sem fyrst byrjuðu í skólanum 

meðvitaðir um stefnuna. Í þriðja lagi eru svo utanaðkomandi aðstæður sem tengjast stjórn-

völdum og samfélaginu í heild og tengjast þá í okkar tilfelli fyrst og fremst Aðalnámsskrá 

grunnskóla sem ekki var alveg í takt við þá stefnu sem við vorum að vinna eftir. Allir þeir 

þættir sem Fullan nefnir eiga því við um upphaf og þróun Ingunnarskóla og því ljóst að verk-

efnið var bæði flókið og umfangsmikið. Því má svo bæta við að þekking skólafólks er oft dulin 

(e. tacit knowledge), og birtist sem praktísk þekking eða verkkunnátta sem hefur ekki verið yrt 

að ráði eða sett í hugmyndafræðilegan búning, við vitum oft meira en við getum sett í orð eða 

fært rök fyrir (Eisner, 2009). Þetta átti að mörgu leiti við um okkur en við leituðum líka í 

smiðjur fræðimanna eins og Carol Ann Tomlinson (1999) sem hefur ritað mikið um einstakl-

ingsmiðað nám og samþættingu. Margt af því sem við gerðum var sannarlega ígrundað og 

rætt og við eyddum oft miklum tíma í umræður og vangaveltur um starfið, hvernig við ættum 

að gera hlutina og hvers vegna. En allt var þetta gert í erli dagsins og tíminn oft af skornum 

skammti og flókið að kryfja hlutina til mergjar og þróa hugmyndafræðina. Ég vil árétta það að 

þó þetta verkefni hafi verið spennandi og skemmtilegt þá voru okkur settar ákveðnar skorður 

og krafan um margvíslega nýbreytni í skólastarfinu mjög sterk. Við vorum bjartsýn og áhuga-

söm og það gaf okkur kraft til að takast á við hlutina af heilum hug þó ekki hafi allar okkar 

hugmyndir náð fram að ganga eða fest sig í sessi.  



49 
 

Work in the arts is not only a way of creating 
performances an products; it is a way of cre-
ating our lives by expanding our conscious-
ness, shaping our dispositions, satisfying our 
quest for meaning, establishing contact with 
others, and sharing culture. 

Eisner 2002 bls. 3. 

Listgreinakennsla í Ingunnarskóla 

Þegar ég lít til baka á þau tíu ár sem ég hef starfað við Ingunnarskóla sé ég að ég hef orðið 

fyrir hugmyndafræðilegum áhrifum úr mörgum áttum. Elliot Eisner er einn þeirra fræðimanna 

og hafa kenningar hans hjálpað mér að yrða þá skoðun mína að listgreinakennsla sé mikilvæg, 

en ekki síður að það skipti máli hvernig hún er skipulögð og að markmiðin með slíkri kennslu 

séu vel skilgreind. Kenningar hans hafa einnig hjálpað mér að draga fram og móta starfskenn-

ingu mína og tengja saman allar þær stefnur og strauma sem ég hef kynnst í námi og starfi. Ég 

hef áður getið þess hversu mikil áhrif námið við UBC hafði á mig og þá sérstaklega sú áhersla 

sem þar var lögð á að skoða listir og menningu sem órofa heild og nauðsyn þess að hjálpa 

nemendum að skilja þetta samhengi. Það sem ekki síður hafði áhrif á mig var sú sýn að list 

væri ekki bara eitthvað sem aðrir hefðu ákveðið og skilgreint heldur snerist hún líka um túlkun 

hvers og eins á veruleikanum óháð því hvað öðrum finnst. Í gegnum kynni mín af Eisner hef ég 

skilið betur nauðsyn þess að horfa til allra átta og sætta sig ekki við það sem maður skilur ekki 

eða finnur sig ekki í heldur leita nýrra leiða. 

Eisner (2002) telur að tilgang menntunar og uppeldis megi greina í tvo megin þætti. 

Annars vegar er það sköpun, túlkun og tjáning sem vísar til notkunar okkar á fjölbreyttu úrvali 

efniviðar og miðla til þess að tjá á einstaklingsbundinn hátt tilfinningar, hugsanir og hug-

myndir og finna nýjar og skapandi lausnir á viðfangsefnum. Hins vegar talar hann um skynjun, 

greiningu og mat og vísar þar til skilnings á innihaldi, hugtökum og færni og því menningarlega 

samhengi sem við erum sprottin úr og hæfninnar til að skynja og skilgreina verkefni og meta á 
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rökstuddan hátt. Eisner er þarna að fjalla um þætti sem mér þykja sérstaklega mikilvægir í 

ekki einungis í  listgreinakennslu, heldur í öllu skólastarfi. Til þess að hugmyndir okkar geti haft 

áhrif á samfélagið og menninguna þurfum við að geta komið þeim frá okkur og túlkað þær eða 

lýst þeim á einhvern hátt fyrir öðrum. En menningin og umhverfið hafa líka áhrif á okkur og 

þannig fléttast allir þessir þættir saman og hafa áhrif á hver á annan í því ferli sem á sér stað 

og við köllum menntun. Nemendur þurfa að fá tíma til að vinna með og meðtaka það sem á 

borð er borið, fá að velja og hafna og útfæra hugmyndir sínar á persónulegan hátt. Megintil-

gangur listmenntunar á að mínu mati að vera að auka hæfni og þroska nemenda í gegnum þá 

reynslu að skapa og skynja á áhrifaríkan hátt. Samfélagið og þar með skólinn þarf að taka af-

stöðu til þess á hvaða þætti á að leggja áherslu í skólastarfi og gera upp við sig hvað nem-

endur eiga fá út úr skólagöngu sinni. Viljum við gera nemendur meðvitaða um sjálfa sig og að 

þeir séu gerendur í eigin lífi en ekki bara þiggjendur að tilbúinni þekkingu? Viljum við hjálpa 

nemendum að gera sér grein fyrir stöðu sinni og ábyrgð í samfélaginu og þeim möguleikum 

sem það býður upp á? Ef svarið er já, þá verðum við að hjálpast að við að skapa aðstæður sem 

gefa nemendum tækifæri til að ná slíkum þroska. 

Nýir tímar, nýir kennsluhættir  

Nýsköpunarmennt var tekin inn í Aðalnámskrá grunnskóla árið 1999. Þar var hún felld undir 

námskrá í upplýsinga- og tæknimennt sem þverfagleg námsgrein án sérstakrar tímaút-

hlutunar. Skólastjórnendum var í sjálfsvald sett hvort þeir nýttu sér markmið nýsköpunar-

menntar til samþættingar námsgreina eða hvort hún væri kennd sem sjálfstæð námsgrein. Í 

28. Formtilraunir nemenda í 2. bekk. 

29. Stólar fyrir alls konar fólk. 
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Aðalnámsskránni segir að tilgangurinn nýsköpunar sé „að efla siðvit nemandans og frumkvæði 

gegnum skapandi starf þar sem nemandi þjálfast í kerfisbundnum aðferðum við að útfæra 

hugmyndir sínar frá fyrstu hugdettu til lokaafurðar“ (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 31) 

Vorið 2006 var ég, ásamt öðrum kennara við skólann, með kynningu á Ingunnarskóla á 

fundi með kennurum á Flúðum. Þar var einnig með kynningu Svanborg R. Jónsdóttir og sagði 

hún frá kennslu í nýsköpunarmennt sem hún hafði kennt í nokkur ár við Gnúpverjaskóla. Í 

erindi sínu lýsti Svanborg því hvernig kennsla í nýsköpunarmennt væri uppbyggð. Í henni er 

áhersla á að nemendur þjálfist í hugmyndavinnu sem felur í sér leit að lausnum á þörfum og 

vandamálum í umhverfinu, eða endurbótum og þróun á þekktum hlutun og fyrirbærum. Á-

hersla er lögð á að örva sköpunarkraft og frumkvæði nemenda og þeir þurfa að vera sjálf-

stæðir í vinnu og geta valið sér verkefni eftir áhugasviði. Þannig fá þeir tækifæri til að takast á 

við fjölbreytt verkefni og vinna með margskonar efnivið.  

Ég sá strax að nýsköpunarmennt félli vel að hugmyndafræði Ingunnarskóla. Við 

höfðum sett okkur það markmið að nemendur þekktu sjálfa sig, áhugasvið sitt, styrkleika og 

veikleika  og væru hugmyndaríkir, sjálfstæðir og ábyrgir. Aðstæður í skólahúsnæðinu hentuðu 

einnig vel til nýsköpunarkennslu en haustið 2005 hafði starfsemi skólans flutt í nýtt sérhannað 

húsnæði. Í hönnunarferlinu hafði komið fram sú ósk að list- og verkgreinakennsla væri í 

nánum tengslum við almennt bekkjarstarf og var niðurstaðan sú að í byggingunni yrðu fimm 

stór námssvæði fyrir aldursblandaða hópa, 80-85 nemendur á hverju svæði. Gert var ráð fyrir 

aðstöðu til listgreinakennslu á svæðunum og auk þess voru tvær sérstakar listgreinastofur. 

Annáll 3.-4. bekkur 1. önn 2006 

Í haust byrjuðu nemendur í nýsköpun og hafa 
verið að þjálfa sig í að leita að þörfum í umhverfi 
sínu og finna lausnir á þeim. Það hefur margt 
skemmtilegt komið út úr því og meðal annars hafa 
þeir fundið upp nokkur ný leikföng. Nemendur 
hafa lært að nota frauðplastskera, laufsagir, þjalir 
og sandpappír. 

30. Nemendur í nýsköpunarmennt æfa sig á 
frauðplastskera. 
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Reiknað var með að mikið af listgreinakennslunni færi fram inni á heimasvæðum og voru list-

greinastofurnar því frekar litlar og hugsaðar sem nokkurskonar verkstæði. Í annarri var áhersl-

an á aðstöðu til textíl- og myndlistarkennslu en í hinni á leirvinnu með brennsluofni og minni 

smíðaverkfærum. Þegar á reyndi kom í ljós að sú stofa hentaði illa til hefðbundinnar smíða-

kennslu, bæði vegna þess að hún var lítil og erfitt var að vinna við og geyma stærri verkefni og 

of lítið rými var fyrir vélar og tæki. Það má kannski segja að þarna hafi óhentugt húsnæði 

knúið okkur til að leita nýrra leiða sem einnig samræmdust betur stefnu skólans um að hvetja 

nemendur til sjálfstæðra vinnubragða og gefa þeim val um verkefni og útfærslur á þeim.  

Haustið 2005 voru Svanborg R. Jónsdóttir og Gísli Þorsteinsson með námskeið um ný-

sköpunarmennt í skólanum fyrir listgreinakennara og í framhaldi af því var byrjað að kenna 

nýsköpun í 3.-4. bekk og 5.-6. bekk auk þess sem boðið var upp á hönnun og nýsköpun sem 

val í 7.-8. bekk. Á þessum tíma var Svanborg að hefja doktorsnám og fékk hún að fylgjast með 

uppbyggingu nýsköpunarkennslunnar sem hluta af rannsókn sinni. Þetta var mikið gæfuspor 

fyrir okkur því Svanborg var ekki einungis að fylgjast með kennslunni heldur leiddi hún okkur 

og studdi við mótun og innleiðingu þessarar kennsluaðferðar.  

Við vorum fjórar sem tókum að okkur nýsköpunarkennsluna og nutum góðs af því að 

hafa farið á námskeið hjá Svanborgu og Gísla og fengið innsýn í þau vinnubrögð sem notuð 

eru við kennslu í nýsköpunarmennt. Það var líka gott að vera svona margar að kenna þetta því 

við gátum stutt hver aðra og hjálpast að við að finna lausnir á ýmsum vandamálum sem upp 

komu. Áframhaldandi stuðningur Svanborgar var líka mikilvægur og nýttum við hann til að 

31. Verkefni nemanda í 6.-7.bekk í nýsköpunarmennt. 
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þróa kennsluhætti okkar. Hún var ekki bara að fylgjast með því sem fram fór heldur tók hún 

líka þátt í kennslunni og leiðbeindi okkur bæði á vettvangi og á umræðufundum eftir tímana.  

Í nýsköpunarmennt eins og öðrum listgreinatímum eru 10-12 nemendur í hverjum 

hóp. Við styðjumst við námsefnið Nýsköpun og náttúruvísindi eftir Gísla Þorsteinsson og Rósu 

Gunnarsdóttur sem samanstendur af fjórum námsefnismöppunum; Frumkvæði-sköpun, Ný-

sköpun-tækni, Hugmyndir-hugvit og Umhverfi-útlit. Tímarnir eru um 80-90 mínútur og í upp-

hafi er kennari oftast með stutta innlögn og umræður um viðfangsefni og hugarflug í tengslum 

við þarfaleit og lausnir á verkefnum. Síðan tekur við verkefnavinna ýmist í litlum hópum eða 

einstaklingsvinna þar sem nemendur teikna hugmyndir sínar og uppfinningar og búa til líkön 

úr frauðplasti, leir, pappa eða textílefnum. Síðan gera þeir veggspjöld þar sem hugmyndunum 

er lýst, hver þörfin er fyrir þær og hverjir gætu notað þær og einnig er mynd eða líkan af 

hlutnum límt á veggspjaldið.  

Svanborg (2004) leggur áherslu á að nýsköpunarkennsla eigi: „að efla og auka trú 

nemenda á eigin sköpunargáfu, kenna þeim ákveðin vinnubrögð í hugmyndavinnu, gera þá 

meðvitaða um umhverfi sitt og færa um að greina þarfir þess og vandamál, finna lausnir og 

stuðla að því að þeir verði sjálfbjarga og ábyrgir einstaklingar“. Íslenskt samfélag hefur breyst 

mikið á undanförnum árum og er orðið mun fjölbreyttara en áður var. Ég tel að við þurfum að 

hjálpa nemendum að skoða nærumhverfi sitt á gagnrýna hátt og fá þau til að íhuga hvaða 

áhrif þeir sjálfir geta haft á það. Nemendur verða að fá tækifæri til að kynna sér hvað er um að 

Annáll 5.-6. bekkur 1.önn 2006 

Í haust byrjaði helmingur nemenda í 5. – 6. bekk í 
nýsköpun og verður fram að áramótum en þá 
tekur hinn helmingurinn við.  
Þeir byrjuðu á að æfa sig að greina þarfir í um-
hverfinu og finna síðan lausnir á þeim. Fyrsta 
verkefnið var að hanna handfang og leystu þeir 
það á mjög fjölbreytta vegu. Síðan þurfti að setja 
handfangið upp á kynningarspjald og búa til slag-
orð. Við fórum líka í heimsókn í Plastprent og 
fengum að sjá hvernig plastpokar eru búnir til. 

32. Framtíðarhúsnæði? 
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vera í samfélaginu sjá að nýsköpunarmennt og þjálfun í hugmyndavinnu er nauðsynleg og 

nátengd uppbyggingu þess.  

Nýsköpunarmennt hefur fest sig í sessi í Ingunnarskóla og er nú kennd í 4.-7. bekk og 

sem valgrein í 8.-10. bekk. Áherslur hafa breyst að því leyti að í 4.-5. bekk er mikil verkleg 

vinna en í 6.-7. bekk er meira um að útfærslur séu unnar í tölvum og nemendur læri þá jafn-

framt á ýmis forrit sem gagnast við þá vinnu. Í unglingadeild geta nemendur valið hönnun og 

vinna þá að mestu leiti í tölvum. Þátttaka í Nýsköpunarkeppni grunnskóla hefur í gegnum 

tíðina verið almenn og hafa nemendur nokkrum sinn hlotið viðurkenningar þar. 

Verkefnaval 

Tomlinson og Allan (2000) telja að ná megi betri árangri í skólastarfi ef byggt er á áhuga nem-

enda og þeim leyft að velja viðfangsefni. Þau leggja líka áherslu á að nemendum sé nauðsyn-

legt að hafa ákveðið frjálsræði til að rækta sköpunargáfu sína og gagnrýna hugsun. Áhugi 

nemenda getur orðið mikill drifkraftur í námi því hann gerir viðfangsefnin aðlaðandi og hvetur 

einstaklinginn til átaka. Þegar áhugi er vakinn er námið líklegra en ella til að skila árangri og 

nemandinn verður sjálfstæðari í námi sínu.  

Til að koma betur til móts við stefnu skólans um einstaklingsmiðað nám og mismun-

andi áhugasvið nemenda var farið af stað með Verkefnaval í listgreinakennslu í 7.-8. bekk 

haustið 2002. Í því fólst að nemendur gætu sjálfir valið sér hvaða verkefni þeir vildu vinna í 

myndmennt, textíl og smíði. Hugmyndalisti lá fyrir en nemendur höfðu nánast frjálsar hendur 

um val sitt svo framarlega sem aðstæður innan skólans leyfðu. Í þessari vinnu fann ég strax 

Verkefnaval 7. – 8. bekkur 

Í listgreinum átt þú að velja þér verkefni og vinna að 
þeim í ákveðinn tíma í samráði við kennara. Þú þarft að 
gera þér vinnuáætlun sem þú getur staðið við.  Þér er 
frjálst að velja þér verkefni eftir áhugasviði t.d. að æfa 
þig að teikna fjarvídd eða andlitsmyndir, prófa að vinna 
verk í þrívídd, hanna og sauma eða prjóna hlut eða flík 
eða vefa myndverk.  Þú þarft að passa að fjölbreytni sé 
í vinnu þinni hvað varðar aðferðir og efnisnotkun s.s. 
mála, teikna, þrykkja, sauma o.s.frv. 
Áætlunina áttu skrá á sérstök blöð þar sem verkefni og 
aðferðir koma fram og einstakir þættir eru settir inn á 
vikuáætlun. Í lok hvers tíma á að skoða og meta 
árangur í samráði við kennara og skrá á vikuáætlun. Í 
lokin er fyllt út matsblað þar sem þú metur hvernig 
gekk með verkefnið í heild. 
Með þessu móti byggist námið á sjálfstæðum vinnu-
brögðum og þú tekur meiri ábyrgð. Einnig gefur þetta 
þér möguleika á að þróa færni þína á þeim sviðum sem 
þú hefur mestan áhuga á.  
 
Í lok hverrar annar verður gefin skrifleg umsögn. 
 
Við mat á verkefnum og vinnu verður skoðað: 

 hvernig þér tókst að standa við áætlun 

 vinna í skissubók og vinnuferli 

 hegðun og vinnusemi   

 lokaafrakstur 
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mun á því hvað það var auðveldara að vekja áhuga nemenda þegar þeir máttu sjálfir velja 

verkefnin. Þeir komu mér stöðugt á óvart og vildu takast á við hluti sem ég hef grun um að 

þeir hefðu ekki viljað vinna ef þeim hefði verið sagt það. Ég minnist  sérstaklega stráks í 8. 

bekk sem hafði ekki fengið mikla þjálfun í að prjóna en ákvað að hann vildi prjóna Bob Marley 

húfu. Hann hafði mjög ákveðnar hugmyndir um hvernig húfan ætti að líta út en enga uppskrift 

eða fyrirmynd að henni. Þetta var frekar flókið verkefni en með þrautseigju hans og samvinnu 

okkar tókst í sameiningu að leysa það. Ég er ekki viss um að áhuginn og úthaldið hefði verið 

jafn mikið ef ég hefði ákveðið að hann ætti að prjóna og jafnvel hvað hann ætti að prjóna. Hér 

var honum liðsinnt með sitt eigið verkefni og það virtist skipta sköpum fyrir áhuga hans og 

úthald. Fleming (2000) fullyrðir að þrátt fyrir jákvæð áhrif valverkefna þá geti þau einnig 

valdið nemendum vissum erfiðleikum. Þau krefjast oft mikillar einbeitingar í langan tíma en 

það er nokkuð sem sumir nemendur ráða illa við. Aðrir geta átt í vandræðum með að velja sér 

viðfangsefni og hvernig þeir ætla að setja þau fram. Enn aðrir geta átt erfitt með að skipu-

leggja tíma sinn og vinna sjálfstætt eða með öðrum. Reynsla segir mér að nauðsynlegt sé að 

koma til móts við mismunandi þarfir nemenda fyrir aðstoð til að verkefnaval nýtist þeim við 

að bæta vinnubrögð. Good og Brophy (2003) benda á margar rannsóknir sem gefa til kynna að 

það að gefa nemendum kost á að velja sér verkefni örvi gjarnan áhuga þeirra og innlifun og 

geti jafnvel bætt námárangur þeirra. Þeir vara þó við því að of mikið val geti haft þveröfug 

áhrif og nemendur sem eru áhugalausir bregðist oft við frjálsræðinu á neikvæðan hátt. Flestir 

kennarar, segja þeir, telja að val sé sérstaklega nauðsynlegt fyrir eldri nemendur, ekki einungis 

33. Bob Marley húfan tilbúin. 
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vegna þess að þeir séu hæfari til sjálfstjórnar heldur líka vegna þess að þeir hafi meiri þörf 

fyrir sjálfræði og að hafa stjórn á námi sínu. 

Þegar nemendur byrjuðu á valverkefni þurftu þeir að fylla út sérstakt eyðublað þar 

sem þeir settu fram hvað þeir ætluðu að gera og hvaða aðferðir yrðu notaðar. Allt var þetta 

gert í samráði við kennara sem hjálpuðu nemendum að gera sér grein fyrir í hverju verkið væri 

fólgið og hvort mögulegt væri að vinna það. Í námsmati var síðan aðaláherslan á að skoða 

hvernig gekk með áætlanagerð, hugmyndavinnu og framkvæmd. Nemendur skiluðu líka 

sjálfsmati eftir hvern tíma eins og notuðu þá form af því tagi sem sjá má hér fyrir neðan. 

Markmiðið með sjáfsmatinu var að hjálpa nemendum að gera sér grein fyrir eigin vinnulagi og 

hvetja þá til að taka ábyrgð á verkefnunum. 

  

 

 

 

 

Eisner (2002) gerir skarpan greinarmun á innri ánægju og ytri umbun. Hann segir að 

innri ánægja, sem felst í því að sjá afrakstur vinnunnar, sé eitt af því mikilvægast sem við 

getum lært af listum en í skólum sé allt of mikil áhersla lögð á ytri umbun (extrinsic rewards) í 

formi einkunna. Skólinn einkennist oft meira af striti en vinnu, segir Eisner. Nemendur strita til 

 Alltaf Oftast Stundum Aldrei 

Ég hef frumkvæði og kem 
með nýjar hugmyndir. 

    

Ég vinn vel í tímum og vanda 
mig. 

    

Ég er kurteis og trufla ekki 
aðra. 

    

Ég fer vel með efni og áhöld 
og geng frá eftir mig. 

    

34. Púðar eftir nemendur í  verkefnavali. 
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að fá góðar einkunnir en njóta ekki vinnunnar við að leysa verkefni: „Það er talsverður munur 

milli þess sem nemendur geta gert og þess sem þeir vilja gera. Mikilvægasti ávöxtur skóla-

starfs birtist í nýrri hneigð eða áhugahvöt nemenda, vilja þeirra til að takast á við ný verkefni 

og löngun til að menntast“ (Eisner, 2002, bls. 204). Í verkefnavalinu í Ingunnarskóla var frekar 

stefnt að því að nemendur gætu notið þess sem þeir voru að gera og að verðlaunin væru 

fólgin í ánægjunni við vinnuna. Í könnun sem gerð var meðal nemenda vorið 2003 voru þeir 

spurðir hvernig þeim líkaði verkefnavalið og kom í ljós að meirihluti þeirra var ánægður með 

það eins og eftirfarandi umsagnir sýna:  

„Það er fínt, þá þarf maður ekki að gera eitthvað leiðinlegt.“ 

„Gott því þegar ég á að gera eitthvað sem mig langar ekki til að gera geri ég  

illa“ 

„Frábærlega. Mér finnst að maður eigi að fá að velja verkefnin sín því að 

maður er yfirleitt virkari við hluti sem maður vill gera.“ 

Þegar ég skoða myndir af textílverkefum sem unnin voru í Verkefnavali sé ég hvað 

verkefnin og útfærslur á þeim eru fjölbreyttar. Þarna má sjá húfur bæði prjónaðar og 

saumaðar, púða í öllum stærðum og gerðum, náttbuxur sem ýmist voru skreyttar með útaumi 

eða efnið málað með taulitum, vettlinga, pils, töskur og bakpoka. Þessi ólíku verkefni bera 

vitni um hugmyndaauðgi og sköpunargleði nemenda en gefa líka vísbendingu um hvernig 

hægt er að örva þá og hvetja til að taka ábyrgð á eigin vinnu með því að gefa þeim möguleika 

á að velja sjálfir verkefnin. Ljóst er að vinnubrögð sem þessi gera meiri kröfur bæði til nem-

enda og kennara. Nemendur verða að sýna meira frumkvæði og taka ábyrgð á að fylgja verk-

35. Málað á buxnaefni. 
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efninu eftir. Kennara hins vegar verða að geta sett sig inn í margvísleg verkefni á sama tíma og 

mæta kröfum nemenda sem oft eru meiri en við hefðbundnar aðstæður. Henry (1994) tekur 

fram að hlutverk kennarans við slíkar aðstæður breytist frá því að vera sá sem ákveður og veit 

hvernig á að gera yfir í það að vera nemandanum til aðstoðar og gefa honum ráð. En hann 

bendir einnig á vandmál sem fylgja slíkum verkefnum og segir gallann við þessa aðferð vera 

helst þann að hún taki oft langan tíma og því ekki hægt að komast yfir eins mikið námsefni. 

Þetta geti skapað togstreita á milli þess að fara yfir sem mest námsefni og þess að láta nem-

endur ljúka verkefni sem dýpkar þekkingu þeirra og reynir á gagnrýna hugsun. Mín reynsla er 

að nemendur séu misvel í stakk búnir til að takast á við verkefnaval og margir eigi erfitt með 

að halda út í langan tíma. Þá er nauðsynlegt að leyfa þeim að reka sig á innan ákveðinna 

marka og hjálpa þeim að gera sér betur grein fyrir hvað þeir eru færir um að gera og hvernig 

þeir geta aukið færni sína. Ef þeim tekst að vinna verkefni sem þeir hafa valið sér og fá þannig 

uppskeru erfiðisins er líklegt að þeir verði öruggari og tilbúnari til að leggja meira á sig í fram-

tíðinni. 

Nemandinn sem gerandi   

Fyrstu árin í Ingunnarskóla kenndi ég jöfnum höndum myndlist og textíl og blandaði oft saman 

verkefnum úr báðum greinum og setti upp stöðvar sem nemendur fóru á milli. Í stöðvavinnu 

unnu nemendur að mismunandi viðfangsefnum í minni hópum. Það gátu verið tvær til þrjár 

stöðvar þar sem unnið var að mismunandi útfærslum á sama verkefninu eða stöðvar með 

ólíkum verkefnum. Nemendur fóru svo á milli stöðva og unnu öll viðfangsefni. Á einni stöðinni 

36. Nemendur úr 1.bekk í stöðvavinnu. 
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var til dæmis verið að mála með vatnslitum og gera tilraunir með litablöndu. Á næstu stöð var 

verið að búa til klippimyndir og á þeirri þriðju var ég að hjálpa nemendum að byrja að vefa. 

Þetta fyrirkomulag hentaði mér vel sem kennara því þá gat ég einbeitt mér að minni hópum í 

einu. Með þessu skipulagi bjó ég til aðstæður sem gáfu nemendum tækifæri til að vinna sjálf-

stætt, gera tilraunir og vinna með hugmyndir sínar. Eisner (2002) leggur áherslu á við eigum 

að kenna nemendum þá list að njóta, gefa þeim tíma til að upplifa og skynja á eigin forsendum 

og sökkva sér ofan í viðfangsefnin. Góð listgreinakennsla á að gera nemendur meðvitaða um 

sjálfa sig og að þeir séu gerendur í eigin lífi en ekki bara þiggjendur að tilbúinni þekkingu. Ég 

tel að með því að gefa nemendum tækifæri til að vinna með mismunandi efnivið og áhöld í 

öruggu umhverfi getum við hjálpað þeim að þróa og túlka hugmyndir sínar á margvíslegan 

hátt. Jafnframt þessu læra þeir líka að taka ábyrgð á frágangi og meðferð áhalda en það tel ég 

mjög mikilvæga þætti í námi þeirra ekki síður en þær aðferðir sem þeir eru að læra hverju 

sinni.  

Að skoða sjálfan sig 

Eisner (2002) bendir á að listgreinakennslan eigi að hjálpa nemendum að skilja hvað er 

persónulegt, einkennandi og einstakt við þá sjálfa og verk þeirra. Mér finnst mikilvægt að sýna 

nemendum fram á að það sé leyfilegt að vera öðruvísi og að hver og einn megi hafa sína 

skoðun. Við þurfum að hjálpa þeim að gera sér grein fyrir stöðu sinni í samfélaginu, og hverjir 

þeir eru og hvert hlutverk þeirra er. Þeir þurfa að læra að tjá sig á persónulegan hátt en jafn-

framt að skilja það að ekki eru allir eins. Ég byrja skólaárið með yngstu nemendunum oft á því 

Að gera ljóta mynd 
Litir – hreyfing – tilfinningar 

Byrja á að teikna “ljóta mynd”.  
Af hverju er hún ljót? 
Hvaða liti notum við mest? 
Hvað merkja litirnir?  
Tengjast litirnir tilfinningum? 
Skoða myndir eftir Kandinsky  
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að láta þá teikna ljóta mynd. Mér finnst það góð leið til að brjóta ísinn ef svo má segja og fá 

nemendur til að tjá sig á nýjan og óvenjulegan hátt. Þegar ég bið nemendur um að teikna ljóta 

mynd verða þeir oft hikandi og undrandi og spyrja hvort ég sé í alvöru að biðja þá að gera ljóta 

mynd. Þegar það liggur ljóst fyrir er oft eins og losni um einhverjar hömlur og nemendur fara 

að prófa litina og leika sér með þá. Umræður við nemendur í kjölfarið snúast síðan um hvort 

myndirnar séu í raun og veru ljótar og hvort allir þurfi að hafa sömu skoðun á því. Það sem 

einum finnst ljótt getur öðrum fundist fallegt. Við tölum líka um liti og tilfinningar og hvernig 

sé hægt að túlka það í mynd hvernig manni líður. Hjá yngri nemendum er algengt að þeir taki 

alla litina og byrji að „krassa“ á blaðið af miklum móð en einstaka sinnum hafa nemendur líka 

teiknað mynd af „ljótum kalli“. Þá er hægt að velta því fyrir sér hvort myndin sé ljót eða hvort 

þetta sé flott mynd af ljótum kalli.  Með slíkri nálgun fæ ég gleggri sýn á nemendur. Ég sé 

hverjir eru tilbúnir að tjá sig og hverjir sitja hjá. Ég fæ einnig tækifæri til að meta hvort nem-

endur geta hlustað á skoðanir annarra og tekið tillit til þeirra. Það er alltaf jafn gaman að 

fylgjast með viðbrögðum nemenda og sjá hvernig óöryggi breytist í gleði og áræðni þegar þeir 

fá staðfestingu á því að það sé leyfilegt að gera alls konar myndir og að þau geti sagt það sem 

þeim býr í brjósti án þess að fá neikvæð viðbrögð á skoðanir sínar. Önnur leið til að að hjálpa 

nemendum að aðgreina sig frá öðrum en um leið að auka víðsýni þeirra og skilning á því að 

það eru ekki allir eins er að láta þá gera sjálfsmyndir. Með því móti þurfa þeir að skoða útlit 

sitt og hvað er líkt og ólíkt með þeim og öðrum og fyrir yngstu nemendurna er það oft merki-

leg uppgötvun. Þegar þeir fá það verkefni að teikna sig sjálfa fer af stað skemmtilegt ferli með 

37. Sjálfsmyndir nemenda á ýmsum aldri. 
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miklum vangaveltum um stærðina á nefinu eða hvernig augun séu á litin. Nemendur fara líka 

að skoða hvað margir eru með sítt hár og hvort eyrun á öllum séu eins. Eldri nemendur þurfa 

að velta fyrir sér persónueinkennum og mismunandi áhugmálum og hver staða þeirra er innan 

hópsins og utan. Þessi sjálfskoðun nemenda er því liður í að hjálpa þeim að gera sér grein fyrir 

sérstöðu sinni en líka hvað þau eiga sameiginlegt og spegla sig í umhverfinu og stöðu sinni 

inna þess. 

Listir og náttúra 

Grafarholtið þar sem Ingunnarskóli er staðsettur er ungt hverfi í útjaðri borgarinnar og stutt 

að fara frá skólanum í könnunarleiðangra, tína ber og leika sér í ævintýraleikjum þar sem í-

myndunaraflið fær að njóta sín. Umhverfið býður því upp á einstakt tækifæri til skoðunar á 

náttúrunni og að kenna nemendum að umgangast hana með varúð og virðingu. Ég hef nýtt 

mér þessa nálægð meðal annars í verkefnum sem samþætta listgreinar og náttúrufræði og 

reynt þannig að tengja nám nemenda við raunverulegar aðstæður. Markmiðið er þá að opna 

augu nemenda fyrir umhverfi sínu og náttúru en einnig að kynna þeim hvernig listaverk getur 

orðið til. Tilgangurinn er ekki eingöngu að miðla þekkingu til nemenda heldur að þeir geti nýtt 

þær upplýsingar sem þeir fá eða afla sér sjálfir til að byggja upp og þekkingu og hjálpa þeim að 

þróa færni sem nýtist þeim við lausn verkefna af ýmsu tagi í nútíð og framtíð.  

Dæmi um slíkt verkefni er plöntuskoðun og greining í náttúrufræði og skissuvinna, 

jurtalitun og myndvefnaður í listgreinum. Í stuttu  máli má lýsa verkefninu þannig: Nemendur 

safna og greina nokkrar íslenskar plöntur sem vaxa í nágrenni skólans og nota þær síðan til að 
38. Jurtalitun og vefnaður. 
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lita ullargarn. Þeir teikna skissur úti í náttúrunni sem verða grunnur að mynd sem ofin er úr 

jurtalitaða garninu í ramma sem nemendur smíða sjálfir. Þetta verkefni er unnið í nærum-

hverfi nemenda en það er auðvelt að tengja það við aðrar aðstæður og nýta það til að dýpka 

skilning þeirra á mörgum sviðum. Þarna er samþætting hugar og handar við sköpun og þekk-

ingaröflun nýtt til að kenna nemendum  að umgangast náttúruna og hvað megi skapa úr efni-

við í nánasta umhverfi.  

Listsköpun getur líka gert nemendur næmari fyrir umhverfinu og hjálpað þeim að sjá 

heiminn á nýjan hátt. Ég reyni að haga kennslunni þannig að listin hafi áhrif á ímyndunarafl 

þeirra og gefi þeim tækifæri og efnivið til að fást við margvísleg verkefni á listrænan hátt og 

sjá nýja möguleika í útfærslum á hugmyndum sínum. Eisner (2002) bendir á að í gegnum 

listina „getum við lært að sjá það sem við hefðum annars ekki tekið eftir, að finna fyrir því sem 

annars hefði ekki snert okkur og tileinka okkur listrænan hugsunarhátt sem leiðir til endur-

sköpunar á okkur sjálfum (bls. 12). Við gerð myndar 39 leitaði nemandinn að fegurðinni í 

einhverju einföldu í anda Georgia O´Keefe, skemmtilegri litablöndun eða spennandi línum. 

Með þessu móti kynntust nemendur þekktum listamanni en fengu jafnframt að prófa þær 

áhrifaríku aðferðir sem O‘Keefe notaði og áttu þannig auðveldara með að skilja tjáningu 

hennar og túlkun. Ekki er ólíklegt að vinna af þessu tagi hafi áhrif á nemendur, að þeir fari í 

kjölfarið að horfa öðruvísi í kringum sig og sjá betur fegurðina í því smáa í umhverfi sínu. Ef 

okkur tekst að hjálpa nemendum að öðlast dýpri skilning á því sem þeir upplifa í gegnum 

39. Verk nemanda unnið í anda Georgia O´Keefe. 
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If the intension of education is to prepare stu-
dents for personal fulfillment and to construc-
tively contribute to society, then art education 
must deal with newly emerging issues, prob-
lems, and possibilities that go beyond the 
constraints of learning offered by a discipline-
based curriculum and standardized forms of 
assessment. 

Freedman 2004 

listina, má vænta þess þeir verði færir um að horfa gagnrýnum augum á hlutina og átta sig á 

mikilvægi lista í mótun menningarinnar, samfélagsins og eigin sjálfsmyndar. 

Listir og menning  

Freedman (2003) telur að tengingin milli sjónmenningar (e. visual culture) nútímans og for-

tíðarinnar sé nauðsynleg til að nemendur geti þroskað skilning sinn á margbreytileika þess 

sjónræna heims sem þeir lifa í og nýtt sér hann á skapandi hátt. Ég hef alltaf litið svo á að listir 

og handverk séu órjúfanlegur hluti af menningu okkar og að verkmenningunni eigi að gera 

hærra undir höfði í skólastafi. Mynd 40 sýnir nemanda sem er að læra um „Ísland áður fyrr“ 

spinna á halasnældu. Námsefnið tengist íslenskri menningarsögu og fjallar um búskaparhætti 

og aðstæður fólks um aldamótin 1900. Hluti af þessari sögu er verkmenningin sem þróast 

hefur í gegnum aldirnar og við byggjum enn á. Halasnældu eða rokk notum við ekki dags dag-

lega en ullarband er í grundvallaratriðum enn unnið á sama hátt og áður var. Nú eru það yfir-

leitt stórvirkar vélar sem sjá um vinnsluna en ullin hún kemur jú enn af kindum. Með því að 

leyfa nemendum að kynnast þessum gamalgrónu aðferðum getum við stuðlað að varðveislu 

menningararfs og málnotkunar sem annars væri eingöngu til í sögum.  

Í dag virðist sem viðhorf fólks séu að breytast og vaxandi áhugi sé á gömlu handverki 

og vinnubrögðum. Hönnuðir og listamenn eru óhræddir við að nýta menningararfinn sem 

efnivið til nýrrar sköpunar. Þessi þróun undirstrikar mikilvægt þess að nemendur kynnist 

verkmenningu fortíðarinnar ekki síður en bókmenntaarfinum svo þeir skilji betur hvar rætur 

okkar liggja. Að fortíð skal hyggja er framtíð skal byggja, segir í máltækinu. Þó smíðar, bæði í 
40. Nemandi spinnur á halasnældu. 
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tré og járn, og ullarvinnsla séu ekki lengur hluti af daglegu lífi Íslendinga er sjálfsagt að nem-

endur fái að kynnast þeim af eigin raun. Þannig fá þeir innsýn í hvernig hlutir í kringum þá 

verða til og hvernig vinnubrögðin hafa þróast í gegnum aldirnar. Með því að þekkja okkar eigin 

sögu erum við einnig færari um að þróa hugmyndir okkar og gera þær breytingar sem nauð-

synlegar eru til að mæta daglegum kröfum. 

Það má tengja listir og menningu á ýmsa vegu hvort heldur er á sviði verkmenningar 

eða bókmennta. Vorið 2011 kom upp sú hugmynd meðal listgreinakennara í Ingunnarskóla að 

vinna saman að verkefni um Hávamál. Einn kennarinn hafði farið á námskeið um Hávamál og 

hafði mikinn áhuga á að vinna verkefni í tengslum við þau með nemendum. Ákveðið var að 

sækja um styrk til verkefnisins því fyrirsjáanlegt var að það yrði talsverð vinna að skipuleggja 

það. Í umsókn segir meðal annars að markmið þess sé að:  

- Nemendur kynnist inntaki Hávamála og þeim hugmyndaheimi sem þau eru 
sprottin úr 

- nemendur geti skoðað samtíma sinn í ljósi þeirra grundvallarviðhorfa sem 
fram koma í Hávamálum 

- nemendur beiti listrænum aðferðum til að skilja tengsl Hávamála við sitt 
eigið líf og það samfélag sem þau lifa í 

- auka fjölbreytileika og samþættingu í námi nemenda  

- efla barnamenningu í Grafarholti 

- ýta undir gleði og samkennd í skólasamfélaginu og fá foreldra og aðra íbúa 
hverfisins til samstafs við skólann 

Þegar farið var að kynna þessa hugmynd innan skólans kviknaði áhugi hjá öðrum 

kennurum að taka þátt í því og ákveðið að verkefnið yrði hluti af dagskrá tíu ára afmælis-

Vini sínum  
skal maður vinur vera  
og gjalda gjöf með gjöf. 
Hlátur með hlátri 
helst skal borga 
en launa fals með lygi. 

Hávamál 2011 

41. Verkefni tengd vinnu með Hávamál. 
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hátíðar skólans næsta skólaár. Einkunnarorð Ingunnarskóla eru virðing, ábyrgð og vinsemd, 

hugtök sem koma mjög við sögu í Hávamálum. Kennararnir voru sammála um að verkefnið 

fæli í sér einstakt tækifæri til að skapa umræður um samfélagslega stöðu okkar. Leitað var 

eftir samstarfi við Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur myndlistakonu og Þórarinn Eldjárn (2011) 

rithöfund en þau voru einmitt að vinna að bók þar sem Þórarinn „endurorti“ Gestaþátt þessa 

forna kvæðis og færði yfir á auðskilið nútímamál og Kristín Ragna myndskreytti. Áður höfðu 

þau tekið Völuspá svipuðum tökum í bók sem kom út 2006. Kristín Ragna var líka sýningar-

stjóri og hönnuður sýningarinnar Ormurinn ógnarlangi sem opnuð var í Gerðubergi 31. 

október 2010 en þar gátu gestir upplifað söguheim norrænnar goðafræði.   

Ákveðið var að skipta helstu gildum sem fram koma í Hávamálum milli aldurshópa. Á 

hverju svæði var unnið með ákveðin gildi og spakmæli í tengslum við þau. 1., 2. og 3. bekkur 

vann með  vináttu og vinsemd og einkunnarorð þeirra voru „Vini sínum skal maður vinur vera 

og gjalda gjöf með gjöf“. Gestrisnin var það gildi sem 4.- 5. bekkur vann með og leiðarljósið 

þeirra var „Auðugur þóttist er annan ég hitti, maður er manns gaman“. Nemendur í 6.-7. 

bekkur einbeittu sér að visku og varkárni og máltækið þeirra var „Af visku sinni veri enginn 

montinn en stilltur í geði og gætinn“. Það þótti vel við hæfi að unglingarnir ynnu með hófsemi 

og þar áttu tvö þekkt máltæki vel við „Veit ekki sá er veit ekki neitt, að margur verður að 

aurum api“  og „Einn skal vita annar ekki, þjóð veit ef þrír vita“. 

Verkefnin í listgreinum sem tengdust Hávamálum voru af ýmsum toga. Í 2.-3. bekk 

voru búnar til brúður úr endurnýttum blöðum sem stigu Vináttudans í anda Vikivaka. Í 4.-5. 

43. Hvert svæði fékk sitt máltæki til að vinna með. 

42. Saumað út í „viskustikki“. 
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bekk réð gestrisnin ríkjum og búnir voru til myndarammar sem nemendur hönnuðu og völdu 

sér speki úr Hávamálum til að vinna út frá. Í 6.-7. bekk voru saumuð viskuorð úr Hávamálum á 

„viskustykki“ og einnig unnu nemendur teiknimynd þar sem þeir völdu sér gildi úr Hávamálum 

til að túlka. Verkefnið í 8. bekk tengdist líkamanum þar sem reynt var að finna út hvernig hægt 

er að tjá boðskap Hávamála með líkamstjáningu. Umsjónar kennarar í yngri bekkjum og 

kennarar í unglingadeild unnu líka fjölmörg verkefni. Varla er hægt að hugsa sér betri út-

gangspunkt í lífsleikni og íslenskukennslu en Hávamál. Þau eru endalaus uppspretta fyrir 

vangaveltur og túlkun og vel til þess fallin að auka orðaforða og efla málvitund nemenda. Á tíu 

ára afmælishátíð Ingunnarskóla í byrjun desember 2011 var síðan hluti af afrakstrinum til 

sýnis en áfram var unnið með nokkur verkefni fram á vorið og þau sýnd á Barnamenningar-

hátíð.  

Þetta verkefni sem unnið var út frá Hávamálum tel ég að sýni vel hvernig hægt er að 

dýpka kennslu í listgreinum og tengja hana bæði fortíð og nútíð til að hjálpa nemendum að 

skilja samhengi milli listar og menningar. Listsköpun í hvaða formi sem er á oftast rætur í 

menningunni og er afspengi þess samfélags sem listamennirnir lifa í.  

Listir og samþætting    

Eisner (2002) leggur áherslu á að kennarar hugi að samþættingu námsgreina þegar þeir skipu-

leggja kennsluna þannig að nemendur fái tilfinningu fyrir tengslum. Þemanám felur í sér að 

nemendur vinna að heildstæðum þverfaglegum viðfangsefnum bæði sem einstaklingar og í 

hópum. Nálgunin getur verið mjög fjölbreytt og felst meðal annars í öflun upplýsinga og 

44. Bókastoðir með túkun viskuorða Hávamála. 
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miðlun niðurstaðna til annarra með ýmsum hætti. Strax fyrsta starfsárið hófst undirbúningur 

að þemavinnu í Ingunnarskóla. Námsgreinar eins og kristinfræði, samfélagsfræði, lífsleikni og 

náttúrufræði voru skipulagðar í þemum og samþættar við aðrar námsgreinar eins og íslensku, 

stærðfræði, upplýsingatækni og listgreinar og hefur svo verið allar götur síðan  Áhersla er á 

leitarnám, samvinnunám og fjölbreytta verkefnavinnu ásamt vettvangs- og skoðunarferðum. Í 

Ingunnarskóla eru þemaverkefnin og mat á þeim skipulögð af þeim kennurum sem að þeim 

koma hverju sinni og þeir skipta með sér ábyrgð og framkvæmd verkefna. Þemavinna er 

mikilvægur þáttur í skólastarfinu og með því reynt að stuðla að heildstæðu og merkingarbæru 

námi. Samþætting og þemavinnan hefur frá upphafi verið fastur þáttur í listgreinakennslunni. 

Frá upphafi settum við okkur þau markmið að efla þátt listgreina í skólastarfinu, tengja saman 

listgreinakennslu og þemanám og stuðla að fjölbreytni í kennsluháttum. Listgreinakennslan er 

skipulögð með tilliti til þessa og taka listgreinakennarar þátt í þemaverkefnum um það bil 

þrisvar sinnum á ári á hverju svæði. Hér fyrir neðan má sjá hvaða verkefni hafa verið sipulögð, 

en vegna samkennslunnar er skipulagið til tveggja ára í  senn.  

 

Þemaskipulag – listgreinar 2004-2005 

Bekkur  1.önn 2.önn 3.önn 

1.- 2. 
Vinátta    
3.10-25.11          

Risaeðlur 
13.2-17.3          

Merkisdagar    
24/4-26.5          

3.- 4. 
Köngulær 
30.8-18.9       

Ísland áður fyrr              
16.11-21.2         

Inúítar 
8.3-15.5          

5.- 6. 
Náttúra Íslands        
30.8-18.9           

Náttúra Íslands         
8.11-11.12          

Snorri Sturluson 
14.2-23.4         

45. Verkefni um mismunandi lifnaðarhætti Inúíta eftir 
árstíðum.  



68 
 

Þemaskipulag – listgreinar 2005-2006 

Bekkur  1.önn 2.önn 3.önn 

1.- 2. 
Ævintýri     
3.10-25.11 

Land og þjóð       
13.2-17.3 

Fuglar             
24.4-26.5 

3.- 4. 
Reykjavík   
24.10-9/12 

Afríka               
23.1-28.2 

Flýgur fiskisagan  
13.3-31.3 

5.- 6. 
Vatnið        
29.8-14.10 

Pláneturnar           
4.1-3.2 

Landnámið                 
8.5-1.6 

 

Vorið 2002 skipulögðum við í fyrsta skipti þemaverkefni um Inúíta. Þetta verkefni 

tengist markmiðum í náttúrufræði og samfélagsfræði í 3.-4. bekk. Við kennararnir sem að 

þessu verkefni komum, umsjónarkennari, smíðakennari og listgreinakennari, settumst niður 

og ræddum hvernig hægt væri að auka skilning nemenda á lifnaðarháttum fólks sem býr við 

allt aðrar aðstæður en þeir eiga sjálfir að venjast. Þegar ákveðið var að listgreinakennarar 

tækju þátt í þessu þema fór ég að velta fyrir mér hvernig best væri að tengja það myndlist eða 

textíl.  Ég hafði kynnst þrykklist Inúíta og datt í hug að hægt væri að samþætta kynningu á 

henni við myndlistarkennsluna og þá sérstaklega þrykk og grafík. Smíðakennarinn ákvað að 

nemendur myndu búa til lágmynd sem lýsti mismunandi lifnaðarháttum Inúíta að sumri og 

vetri. Bekkjarkennari skipulagði margs konar verkefni sem tengdust meðal annars ritun, tölvu-

vinnu, lestri og túlkun á texta og gerð veggspjalda eða bæklinga. Öll þess verkefni kröfðust 

þess að nemendur legðust í rannsóknarvinnu til að geta leyst þau og einnig var mikið um 

samvinnu og hópvinnu nemenda. Þessi vinnubrögð voru í samræmi við hugmyndir kennara og 

þá sýn skólans að mikilvægt væri að skapa samfellu í náminu og samþætta námsgreinar til að 

Inúítaþema – markmið í listgreinum 

 Þekki hugtökin jákvætt og neikvætt rými og 
beiti þeim í myndgerð, s.s. þrykki og mótun. 

 Vinni myndverk á mismunandi tegundir 
pappírs, s.s. þrykk og klippimyndir auk 
teiknunar og málunar. 

 Þekki grunnformin og verkun þeirra í um-
hverfinu með skoðun á þeim og úrvinnslu í 
myndgerð. 

 Þekki einfalda myndbyggingu og mun á for-
grunni, bakgrunni og miðrými ásamt kyrrð og 
hreyfingu í byggingu mynda. 

 Viti að ýmsir þættir í menningu þjóða, t.d. 
þjóðsögur, ævintýri og goðsagnir, hafa áhrif á 
myndrænar frásagnir. 

 Viti að ekki er til einn raunveruleiki eða sann-
leikur í sköpun listamanna. 
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auðvelda nemendum að tengja mismunandi þætti og fá þannig heildstæðari sýn á viðfangs-

efni.  

 Til að nemendur kynntust menningu og list Inúíta skipulagði ég verkefni þar sem þeir 

áttu að myndskreyta gamlar þjósögur Inúíta með einföldum grafíkmyndum og síðan búa til 

bækur þar sem myndskreytingar nemenda prýddu hverja sögu. Með þessu móti gat ég lagt 

áherslu á að nemendur kynntust menningu og list Inúíta og þá sérstaklega þrykki og sagna-

hefð og að þeir lærðu sjálfir nokkrar tegundir þrykks og notuðu tréristur til að myndskreyta í 

sameiningu Inúítasögu. Til að ná markmiðum mínum byrjaði ég á kynna fyrir nemendum verk 

listakvenna frá Cape Dorset í Kanada (http://capedorsetprints.com/), en frá því um 1950 hefur 

bærinn verið nefndur höfuðborg Inúítalistar. Nemendum var síðan skipt í þriggja til fimm 

manna hópa og átti hver þeirra að skoða saman eina sögu og ákveða hvernig hún yrði mynds-

kreytt og skipta síðan með sér hver gerði hvaða mynd. Ferlið krafðist þess að hópurinn læsi 

söguna saman og gerði sér grein fyrir hver væru aðalatriðin í henni og hvernig best væri að 

túlka þau með myndum. Í gegnum þessa vinnu þurftu nemendur að setja sig í spor sögumanns 

og reyna að skilja þann menningarlega bakgrunn sem sögurnar voru sprottnar úr. Þetta var 

ekki auðvelt því margar af þessum sögum komu nemendum spánskt fyrir sjónir og ollu þeim 

miklum heilabrotum. Til að skilja innihald sagnanna þurftu þeir að læra ný orð, reyna að skilja 

ýmis fyrirbæri sem þeir höfðu ekki kynnst áður og skiptast á skoðunum um hvað átt væri við 

og hvernig best væri að túlka sögurnar í mynd. Hugmyndavinnan knúði þá til að skoða við-

fangsefnið vandlega og túlka það á persónulegan hátt. 

Inúítaþema – matsviðmið 

 Vinnur vel og er fljótur að koma sér að verki.  

 Er hugmyndaríkur og vandvirkur.   

 Getur notað þær aðferðir sem kenndar eru 
upp á eigin spýtur og sýnir góðan skilning á 
viðfangsefninu.  

 Hefur frumkvæði og gerir sjálfstæðar tilraunir.  

 Vinnur vel með öðrum og sér til þess að aðrir í 
hópnum vinni vel.  

 Gengur vel um og fer vel með efni og áhöld.  

46. Myndskreyting við söguna um Kiviok. 

http://capedorsetprints.com/
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Chalmers (1996) færir rök fyrir því að fjölmenningarleg listgreinakennsla (e. 

multicultural art instruction) eigi að hafa það markmið að hjálpa nemendum að skilja stöðu 

listarinnar í mismunandi menningarlegu samhengi og kenna þeim að meta ólík menningar-

samfélög í gegnum listina. Ég er sama sinnis og tel að í því fjölmenningarlega og alþjóðlega 

umhverfi sem við lifum sé nauðsynlegt að hjálpa nemendum að víkka sjóndeildarhring sinn. 

Við þurfum að sýna þeim fram á að alls staðar er fólk að fást við sömu vandamál og verkefni 

en bara á mismunandi forsendum eftir því við hvaða aðstæður það býr og úr hvað jarðvegi 

það er sprottið. Verkefnið um Inúíta stóð yfir í sex vikur og krafðist þess að nemendur tækju 

þátt í ákveðinni hugmyndavinnu, sýndu frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og ynnu 

saman. Þeir lærðu líka að beita ákveðinni aðferð myndlistar, tréristu og þrykki, sem krafðist 

vandvirkni og skilnings á viðfangsefninu. Að baki þessu verkefni lá ekki síður sú hugmynd að 

með því að tengja nám nemenda í myndlist við þemaverkefni um Inúíta væri unnt að dýpka 

myndlistakennsluna á þann hátt að hún fælist ekki einungis í því að læra aðferðir, tækni og 

lögmál greinarinnar heldur líka að nemendur öðluðust skilning á samhengi menningar, sam-

félags og lista. Reynsla mín af tengingu listgreinakennslunnar við þemaverkefni hefur hjálpað 

mér að skilja betur hvernig samþætting námsgreina getur auðveldað nemendum að sjá sam-

hengi milli viðfangsefna og nýta þessi tengsl í sköpunarferlinu.  

Bruner (1996) telur að tilgangur menntunar sé sköpun merkingar og slíkt geti aðeins 

átt sér stað við sérstakar aðstæður þar sem kennurum gefst tækifæri á að vinna náið saman. 

Samvinna kennara eins og hér er lýst getur auðvitað ekki átt sér stað nema vegna eindregins 

… art education seems under theorized in the 
sense that curriculum is often a succession of 
isolated, skill based activities rather than be-
ing based on rich conceptual frameworks. 

Freedman 2003 bls.xii 

47. Nemendurí 4.-5. bekk við vinnu í þemaverkefni. 
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We have known for years that if you treat 
people, young kids included, as responsible, 
contributing parties to the group, as having a 
job to do, they will grow into it - some better 
than others, obviously, but all benefit.  
 

Bruner, 1996, bls. 77 
 

XXX 
Umsögn um verkefni, vinnu í tímum og kynningu 

SSS, XXX og DDD völdu að gera brúðuleikhús um 
fjögur trúarbrögð, Búddatrú, hindúatrú, gyðing-
dóm og íslam. Áður en þau byrjuðu að gera brúður, 
leikmuni og bakgrunn urðu þau að gera handrit. 
Handritin voru vel unnin og nemendur nýttu sér 
upplýsingar úr lesefni þemans. Brúður og bak-
grunnur voru vel unnin og pössuðu við trúar-
brögðin, brúður hefðu þó mátt vera fleiri. Þegar 
þau sýndu brúðleikritið kynntu þau sig fyrst og 
kom leikritið vel út. Þau bjuggu til samtöl fyrir 
brúðurnar og kom það skemmtilega út. Þegar þau 
sýndu hefðu það mátt tala talsvert hærra. 
Samvinnan gekk ágætlega og vann XXX að mestu 
vel. 

Dæmi um umsögn fyrir trúarbragðaþema í 6.-7.bekk 

vilja og áhuga kennara og að aðstæður innan skólans hvetji til þess. Við skipulag verkefnisins 

þurfti að finna tíma til að ræða hvernig útfæra ætti hugmyndina og skoða hvernig hún 

hjálpaði okkur að mæta markmiðum aðalnámskrár á þann hátt sem aðstæður okkur buðu upp 

á og út frá áherslum skólans um teymisvinnu, samkennslu og samþættingu námsgreina.  

Mat á þemavinnu  

Í þemanámi er mikilvægt að meta nám nemenda á heildrænan hátt (e. authentic assessment). 

Í grein sinni Námsmat byggt á traustum heimildum vitnar Ingvar Sigurgeirsson (1999) í Diane 

Hart sem segir: „Námsmat er heildrænt þegar það felur í sér að nemendur kljást við verkefni 

sem hafa raunverulega þýðingu og merkingu og eiga erindi. Slíkt námsmat ber keim af raun-

verulegum viðfangsefnum, en líkist ekki hefðbundnum prófum. Viðfangsefnin reyna á hugsun 

og að beitt sé víðtækri þekkingu“. Öll verkefni, bæði hjá umsjónarkennurum og listgreina-

kennurum, sem tengdust tilteknu þema voru metin með mismunandi aðferðum. Frammi-

stöðumat var notað til að meta vinnu nemenda og ákveðin hæfiviðmið lögð til grundvallar 

sem kennarar og nemendur fóru saman í gegnum eftir hvern tíma. Nemendur mátu líka vinnu 

sína sjálfir eftir sérstökum gátlistum. Í hópavinnu var notað jafningjamat þar sem nemendur 

lögðu mat á vinnuframlag hvers annars. Að síðustu mátu síðan kennara á úrlausnir og fram-

setningu verkefna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Þetta var í samræmi við áherslu okkar á nauð-

syn þess að koma til móts við mismunandi styrkleika nemenda, áhugasvið þeirra og getu og að 

námsmatið væri leiðbeinandi og sýndi stöðu og getu hvers og eins.  
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SE lagði sig fram og vann verkefnin eins og til 
var ætlast. SE sýndi þemanu áhuga, nýtti tíma 
sinn vel og vandaði allan frágang. 

Umsögn fyrir þemaverkefni í 4.-5.bekk 

Námsmat í listgreinum 

Í listgreinum getur verið erfitt að meta verkefni nemenda út frá listrænu sjónarmiði og mér 

finnst hvorki eðlilegt né sanngjarnt gagnvart nemendum í grunnskóla að lagt sé slíkt mat á 

vinnu þeirra. Þeir eiga fyrst og fremst að fá að gera tilraunir og prófa nýja hluti en ekki að sýna 

hvað þeir geta teiknað vel eða hermt eftir fyrirmyndum. En hvernig á þá að meta vinnu 

þeirra? Okkar lausn var sú að þróa frammistöðumat þar sem áherslan var fyrst og fremst á 

hugmyndavinnu, iðni og afköst, verkfærni og vandvirkni, umgengni og framkomu. Matsblað 

með hæfniviðmiðum var prentað út og kynnt fyrir nemendum og var alltaf sýnilegt fyrir þá. 

Mér er minnisstætt þegar ég sýndi nemendum í 5.-6. bekk matsblaðið í fyrsta skipti, hvað þeir 

urðu sumir undrandi á að það skipti máli hvort þeir væru duglegir að ganga frá. Metið var eftir 

hvern tíma og nemendur fengu strax að vita hvernig hefði gengið og voru líka oft þátttakendur 

í matinu þegar þeir þurftu að segja hvað þeir hefðu gert og hvernig hefði gengið. Þetta hafði 

þau áhrif að nemendur gerðu sér betur grein fyrir til hvers var ætlast af þeim og hvernig þeir 

stæðu sig og kennarinn átti auðveldara með að fylgjast með breytingum á frammistöðu og 

líðan nemenda og grípa inn í ef þörf krafði. Í lok hverrar annar voru umsagnir um nemendur 

síðan byggðar á þessu mati og veittu þannig upplýsingar um námsferilinn.  

Olga Dysthe (2004) benti á í fyrirlestri, sem fjallaði um námsmat í ljósi nýrra kenninga 

um nám, að höfuðmáli skipti að meta hugtakaskilning, framsetningu þekkingar, hæfileika til 

að leysa vandamál, samskipti og samvinnu nemenda. Þetta felur í sér, segir hún, meiri áherslu 

á að meta færni en beina þekkingu. Segja má að þetta sé nokkurn veginn það sem við, list-
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greinakennarar í Ingunnarskóla höfum reynt að gera. Taflan hér fyrir neðan undirstrikar þessa 

áherslu. Hún sýnir dæmi um matsblað sem var þróað með það fyrir augum að auðvelda 

kennurum að meta mismunandi færniþætti. Misjafnt getur verið hvaða áherslur eru lagðar 

eftir hverri listgrein fyrir sig og eftir því hvaða verkefni er verið að vinna. 

 
Frammi- 

stöðumat 
 

Hugmyndavinna 
og hönnun 

Iðni og afköst 
Verkfærni 

og vandvirkni 
Umgengni og fram-

koma 

20 stig 
Vinnur sjálfstætt 
og hefur frum-
kvæði. 

Kemur sér fljótt 
að verki og er 
iðin. 
 

Notar þær aðferðir sem 
kenndar eru og hefur 
mjög góðan skilning á 
viðfangsefnum. 

Umgengni mjög góð 
og framkoma til 
fyrirmyndar. 

15 stig 
Áhugasöm og  
leggur sig fram. 
 

Fer eftir fyrir-
mælum og 
vinnur vel. 
 

Getur notað þær að-
ferðir sem kenndar eru 
og hefur skilning á við-
fangsefnum. 

Gengur vel um og  
framkoma góð. 
 

10 stig 

Sýnir áhuga en 
skortir framtaks-
semi.  
 

Þarf hvatningu 
við vinnu en 
hefur tekið 
framförum.  

Stundum óörugg í 
vinnubrögðum og þarf 
oft leiðsögn með við-
fangsefni. 

Umgengni oftast góð. 
Framkoma yfirleitt 
góð en mætti vera 
jákvæðari. 

5 stig 
 

Sýnir oft lítinn 
áhuga og skortir 
frumkvæði.  
 

Vinnur hægt og 
hefur lítið út-
hald. 

Oft óörugg í vinnu-
brögðum og þarf mikla 
leiðsögn með viðfangs-
efni. 

Gengur frá ef henni 
er bent á það. 
Framkoma sæmileg,  
mætti vera já-
kvæðari. 

Námsmatið í listgreinum er í stöðugri þróun og reynt að leita leiða til að bæta það enn 

frekar.  
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When the going gets tough we should 
remember that there are few higher 
compliments that one can assign to an 
individual for his or her work than to say of 
that work it is a „work of art“. 

Elliot Eisner 

Umræður  

Í gegnum vinnu mína við þessa ritgerð hef ég fengið tækifæri til að skoða starfshætti mína í 

Ingunnarskóla með gleraugum ýmissa fræðimanna sem hafa hjálpað mér að skilja betur hvað 

ég var að gera og hvers vegna. Meginmarkmiðið með þessari vinnu var að greina og þróa 

starfskenningu mína sem listgreinakennari. Í þeim tilgangi setti ég fram eftirfarandi rann-

sóknarspurningar: 

 Hvaða hugmyndir hafði ég um listgreinakennslu þegar ég í byrjaði í Ingunnarskóla? 

 Hvernig þróuðust þessar hugmyndir í gegnum starf mitt og samvinnu við aðra kennara í 

Ingunnarskóla? 

 Hvaða augum lít ég listgreinakennslu í dag og hvað vil ég leggja áherslu á?    

Í framhaldinu mun ég leitast við að svara þessum spurningum.  

Hvaða hugmyndir hafði ég um listgreinakennslu þegar ég byrjaði í Ingunnar-
skóla? 

Eins og rakti í öðrum kafla þessarar ritgerðar hef ég, í gengum nám og störf á undanförnum 

áratugum, kynnst ýmsum sjónarmiðum um nám og kennslu. Ég hef þurft að taka afstöðu til 

mismunandi hugmynda og kenninga og mótað mínar eigin skoðanir á því hvað sé mikilvægt að 

kenna og hvernig megi ýta undir þroska og skilning nemenda. Það mætti líkja þessu ferli við 

teppi sem sett er saman af mörgum misstórum bútum sem hver og einn segir sína sögu en 

saman mynda eina heild. 
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Þegar ég hóf nám í Fósturskólanum var ég nítján ára og mjög móttækileg fyrir öllu sem 

ég lærði. Þar opnaðist fyrir mér nýr heimur hugmynda og kenninga meðal annars í sálarfræði 

og félagsfræði sem ég heillaðist af, ég kynntist viðhorfum í uppeldismálum sem ég hafði ekki 

velt fyrir mér áður og síðast en ekki síst fékk ég innsýn í kenningar um myndsköpun barna sem 

mér þóttu sérstaklega spennandi. 

Fyrstu árin í starfi mínu sem leikskólakennari lagði ég sérstaka rækt við myndsköpun 

barna og mikilvægi þess að þau fengju að tjá sig á eigin forsendum og kynnast mismunandi 

efnivið og verkfærum. Þegar á leið og ég kynntist hugmyndum Reggio Emilia fannst mér ekki 

nóg að börnin fengju að tjá sig án íhlutunar fullorðinna heldur yrði að nýta sköpunarkraftinn 

og tjáninguna til að þroska hugsun þeirra og fá þau til að skoða umhverfi sitt með gagnrýnum 

augum. Þetta fékk ég tækifæri til að vinna enn frekar með í Heimspekiskólanum þar sem sam-

starf mitt við heimspekikennara opnaði augu mín fyrir nýjum möguleikum í vinnu með 

börnum.   

Í Myndlistaskólanum lagði ég stund á nám í textíl og varð áþreifanlega vör við „stétt-

skiptinu“ milli þeirra greina sem þar voru kenndar. Nemendur í málaradeild voru klárlega 

meiri  listamenn en þeir sem voru í textíl eða leir. Á sama hátt einskorðaðist listasögukennslan 

við vestræna, og þá aðallega evrópska, málaralist annað var nánast ekki til umræðu. Þetta var 

satt að segja sérkennileg upplifun en kom kannski ekki á óvart. 

Það er engin vafi á því að þau viðhorf sem ég kynntist í námi mínu við listkennsludeild 

UBC í Kanada höfðu mikil áhrif á mig og urðu til þess að styrkja margar af þeim hugmyndum 

48. Það er alls staðar hægt að teikna. 
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sem ég hafði áður en ég kom þangað. Mikil áhersla var þar á tengsl lista og menningar og má 

eflaust rekja ástæðuna fyrir því að einhverju leiti til þess að í Vancouver er mjög fjölbreytt 

menningarsamfélag og íbúar þar frá nánast öllum heimshornum. Í háskólanum var þetta ekki 

síður áberandi og þar kynntist ég fólki frá ýmsum löndum og fékk örlitla innsýn í líf þess og 

bakgrunn. Kennarar við skólann voru líka ötulir talsmenn fjölmenningarkennslu og má þar til 

dæmis nefna Greame Chalmers (1996) sem heldur því fram að markmið listkennslu eigi ekki 

síst að vera að hjálpa nemendum að skilja og virða mismunandi menningarheima og stuðla 

þannig að gagnkvæmu umburðarlyndi. Annað sem vakti athygli mína í UBC var áhuginn á 

greinum eins og textíllist og leirlist en kennararnir við háskólann voru óhræddir við að hampa 

þessum greinum og tala um mikilvægi þeirra í listmenntun. Það var litið á þær sem listgreinar 

en ekki eingöngu sem handverk eða heimilisiðnað eins og ég hafði kynnst í MHÍ á sínum tíma. 

Ég  kynnist líka greinabundinni listkennslu og tel að hún eigi fullan rétt á sér svo framarlega 

sem hún er kennd þannig að nemendur séu ekki einungis að læra aðferðir og tækni heldur séu 

þeir jafnframt að læra um mismunandi listform og menningu og hvernig þeir geta notað 

listina til að tjá hugmyndir sínar.  

Ég hef alltaf litið á list fyrst og fremst sem hugmynd sem má túlka á mismunandi hátt 

með margvíslegum efnivið. Það er ekki til einhver ein algild aðferð eða eitt listform sem er 

öðrum æðra. Listin er nátengd menningu og uppruna fólks og verður ekki slitin úr því sam-

hengi. Þegar ég hóf störf í Ingunnarskóla var ég því ákveðin í því að leggja áherslu á tengsl lista 

49. Nemendur mála á efni í vinnu við Afríkuþema. 
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og menningar og kynna fyrir nemendum mínum fjölbreyttar aðferðir til að vinna með og túlka 

reynslu sína á persónulegan en um leið innihaldsríkan hátt.  

Hvernig þróuðust hugmyndir mínar í gegnum starf mitt og samvinnu við 
aðra kennara? 

Hópurinn sem undirbjó stofnun Ingunnarskóla kom sér saman um helstu atriði sem ganga 

skildi útfrá í hönnun námsumhverfisins og hvaða áherslur skildi leggja við skipulag starfsins. 

Þar voru efst á blaði sterk tengsl við nærsamfálagið og náttúruna, samþætting námsgreina og 

samvinna bæði kennara og nemenda, fjölbreyttir kennsluhættir og sveigjanleiki. Mér þótti 

mjög spennandi að takast á við það verkefni að koma þessum hugmyndum í framkvæmd og sá 

strax að þær gætu fallið vel að þeim áherslum sem ég vildi hafa í listgreinakennslunni. Sam-

þættingin fannst mér áhugaverð og sá mikla möguleika á að vinna með listgreinar í tengslum 

við bæði samfélagsfræði og náttúrufræði.  

Eins og sjá má í kaflanum um listgreinakennslu í Ingunnarskóla hefur hún að miklu leiti 

byggst á þremur meginaðferðum, samþættingu listgreina við aðrar námsgreinar í svokölluðum 

þemaverkefnum, einstaklingsmiðun þar sem nemendur velja sér verkefni eftir eigin áhuga og 

getu, og greinabundinni kennslu þar sem áherslan er á þætti sem tengjast hverri listgrein fyrir 

sig. Þetta skipulag hefur þróast í gegnum árin eftir því sem kennurum og nemendum hefur 

fjölgað og tel ég að allar þessar aðferðir séu nauðsynlegar til að unnt sé að bjóða nemendum 

upp á þá fjölbreyttu möguleika sem listnám hefur fram að færa. Markmiðið hefur alltaf verið 

að hjálpa nemendum að öðlast færni í þeim greinum sem kenndar eru en ekki síður að sýna 

50. Hægt er að vefa skemmtileg form. 
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þeim fram á þá margvíslegu möguleika sem felast í listnámi og hvað skapandi vinna þar sem 

hugur og hönd vinna saman getur verið gefandi. Samþætting lista, menningar og náttúru 

hefur verið stór þáttur í listgreinakennslunni og þannig verið reynt að hjálpa nemendum að 

tengja saman þessa mikilvægu þætti.   

Þegar starfsemi skólans hófst hausið 2001 var strax farið að huga að útfærslum á 

helstu markmiðum svo sem samþættingu námsgreina og einstaklingsmiðuðu námi. Kennarar 

skólans sóttu sér upplýsingar og báru saman bækur sínar um hvernig best væri að bera sig að, 

hvaða kennsluaðferðir hentuðu hverju sinni og hvernig skildi meta verkefni nemenda. Sam-

þætting námsgreina var sett á oddinn og fór mikill tími í að skoða hvaða greinar væri gott að 

skipuleggja með þeim hætti og síðan að búa til verkefni við hæfi. Það var mjög gefandi og lær-

dómsríkt fyrir mig að vinna með umsjónarkennurum að undirbúningi þemaverkefna því oft 

komu upp hugmyndir að nýjum verkefnum og útfærslum sem þróuðust í gegnum samtal og 

samvinnu. Verkefni voru líka í stöðugri endurskoðun og skráð niður hvað þótti ganga vel og 

hvað ekki. Ég tel að með þessu móti hafi listgreinakennsla orðið innihaldsríkari og veitt nem-

endum dýpri skilning á þeim verkefnum sem þeir voru að vinna hvort sem þau tengdust listum 

menningu, náttúru eða samfélagi.   

Frá upphafi hefur í Ingunnarskóla verið reynt að koma til móts við áhuga og getu nem-

enda í listgreinum. Ýmsar leiðir voru reyndar í þeim efnum og hefur þróunin orðið sú að nem-

endur hafa talsverða möguleika á að velja sér verkefni innan hverrar greinar og eldri nem-

endur geta valið hvað listgreinar þeir vilja helst stunda. Með því er reynt að koma til móts við 

51. Risaeðlur eru spennandi viðfangsefni. 
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áhuga nemenda, hvetja þá til að líta í eigin barm og velta fyrir sér hvað hentar þeim en einnig 

að fá þá til að ögra sjálfum sér og prófa nýja hluti. 

Starfið í Ingunnarskóla hefur verið allt í senn gefandi, skemmtilegt, krefjandi og erfitt. 

Þar hef ég fengið tækifæri til að vinna með frábæru fólki sem hefur kennt mér margt, bæði 

sem fagmenn og einstaklingar með fjölbreytta reynslu og áhugmál. Skólastarfið hefur breyst 

og þróast í gegnum árin, oft í óvæntar áttir sem bregðast hefur þurft við með óhefðbundnum 

lausnum en fyrst og fremst hefur samvinna og samræður við aðra hjálpað mér að þróa hug-

myndir mínar og koma mörgum þeirra í framkvæmd. Í gegnum þetta starf hef ég styrkst í 

þeirri trú að með samvinnu kennara og samþættingu námsgreina getum við bætt nám nem-

enda á öllum sviðum og gert það merkingarbærara fyrir þá. Þegar kennarar leggjast á eitt um 

að skapa nemendum ríkt námsumhverfi gerast oft góðir hlutir. Það þykist ég hafa sannreynt í 

Ingunnarskóla.  

Hvaða augum lít ég listgreinakennslu í dag og á hvað vil ég leggja mesta á-
herslu? 

Mér hefur alltaf verið hugleikin nauðsyn þess að hjálpa nemendum að skilja tengslin milli 

menningar og samfélags. Ég lít svo á að þetta eigi að vera meginmarkmiðið í öllu námi og þar 

geti listgreinar leikið stórt hlutverk. Listnám er vel til þess fallið að efla færni nemenda á 

ýmsum sviðum. Í gegnum það öðlast nemendur þjálfun í þeim aðferðum sem tilheyra hverri 

grein fyrir sig en læra einnig að velja sér leiðir sem henta túlkun hvers viðfangsefnis eða  hug-

myndar sem þeir eru að vinna með. Listkennsla á að mínu mati að snúast um það fyrst og 

52. Tilraunir með form og liti. 
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When students develop a deeper understand-
ing of their visual experience, they can look 
critically at surface appearances and begin to 
reflect on the importance of the visual arts in 
shaping culture, society, and even individual 
identity. 

Freedman 2003 

fremst að hjálpa nemendum að sjá tengsl milli hluta og fyrirbæra og greina samhengi menn-

ingar og samfélags og átta sig á þeirri menningu sem þeir eru sprottnir úr og þá um leið hverjir 

þeir eru. Heimurinn hefur á vissan hátt dregist saman og við eigum auðveldara með að nálgast 

ýmsar upplýsingar og ólíkar skoðanir, kynnast ólíkum lifnaðarháttum og menningu fólks. Sjón-

ræn fyrirbæri eru allt í kringum okkur í formi auglýsinga, kvikmynda, tölvuleikja, tónlistar-

myndbanda, gjörninga og myndlistar af ýmsu tagi. Það er því mikilvægara en nokkurn tíma 

áður að nemendur okkar fá innsýn í þessar fjölbreyttu greinar, hvaða áhrif þær hafa á sam-

félagið og menninguna og að þeir verði færir um að skoða þær með gagnrýnum huga. Reynsla 

mín er sú að öflug hugmyndavinna og skapandi starf ýti undir frumkvæði og sjálfstæði nem-

enda og hvetji þá til að leita nýrra leiða og skoða hlutina frá ólíkum sjónarhornum. Þegar 

nemendur fá tíma og tækifæri til að sökkva sér ofan í heildstæð verkefni á borð við þau sem 

ég hef lýst í kaflanum um listgreinakennslu og þróa hugmyndir sínar í gegnum samvinnu og 

þekkingarleit er líklegra en ella að þeir öðlist dýpri skilning á viðfangsefnum og nái að tileinka 

sér vinnubrögð sem þroska með þeim umburðarlyndi, sjálfstæði og frumkvæði, eiginleika sem 

eru nauðsynlegir til að einstaklingurinn geti tekist á við þau fjölbreyttu verkefni sem bíða hans 

á lífsleiðinni. 
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Lokaorð 

Í námi mínu við Listaháskólann og vinnu minni við þessa ritgerð hef ég lært margt. Þessi vinna 

hefur leitt mig inn á nýjar brautir og hjálpað mér að skoða fortíðina með gagnrýnum huga og 

gera mér betur grein fyrir þeim áhrifum sem ég hef orðið fyrir á lífsleiðinni bæði í námi og 

starfi. Ég hef áttað mig betur á því hvernig hugmyndir mínar hafa þróast og af hverju ég vil 

vinna á þann hátt sem ég hef lýst hér. Það er mikilvægt fyrir kennara að hafa sterka sýn á hvað 

þeir vilja leggja áherslu á í starfi sínu, bæði til að kennslan verði markvissari en ekki síður til að 

hún gefi jafnt nemendum sem og kennurum sjálfum möguleika á að þroskast og þróa hug-

myndir sínar. Það hefur verið  mikilvægt að fá að skoða reynslu mína í samtali við ýmsa 

fræðimenn sem hafa hjálpað mér að skilja og skilgreina hvernig ég vil vinna og hver starfs-

kenning mín er.  

Þegar ég lít yfir reynslu mína af starfinu í Ingunnarskóla og þá þróun sem birtist í nýrri 

Aðalnámsskrá tel ég að framtíðin bjóði upp á mörg tækifæri til eflingar listmenntunar í skóla-

starfi. Kennarar þurfa þó að fá tækifæri til að vinna úr reynslu sinni og þróa hugmyndir sínar í 

takt við nýjar áherslur. Listmenntun á að hvetja til samvinnu og samþættingar viðfangsefna og 

ýta undir vinnu við heildstæð verkefni þar sem nemendur fá tækifæri til að nálgast viðfangs-

efni á skapandi hátt á lýðræðislegum grunni. Listgreinakennarar eiga að vera virkir í samvinnu 

innan skóla sem utan og láta að sér kveða í stefnumörkun um menntun þjóðarinnar.  

 
 
 

53. Fuglaþema í 1.-2. bekk. 
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