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Ágrip 

Þessi ritgerð skoðar mismunandi túlkanir fræðimanna á notkun tákna og 

táknrænar merkingar í listaverkum, og hvernig þau hafa verið útfærð í kennslu. 

Hún fjallar um gagnrýna hugsun út frá þeirri hugmynd að kenna hana í gegnum 

myndtúlkun og samhengið á milli gagnrýninnar og skapandi hugsunar. 

Rannsóknaraðferð fólst einnig í viðtölum við starfandi myndlistarkennara og í  

kennslu fyrir unga nemendur í gagnrýnni hugsun með því að lesa í myndir og 

ólík tákn. Niðurstöður rannsóknarinnar hafa nýst til að þróa námsefni í 

gagnrýnni hugsun sem rúmast í sérsmíðaðri ferðatösku sem ætluð er til kennslu. 

Námsefnið miðar að því að búa til kveikjur hjá nemendum í gegnum heim-

spekilega samræðu og rýni í listaverk, veita frelsi til að vera í sínu eigin flæði og 

gefa þann ramma sem þarf utan um alla gagnrýna og skapandi hugsun. 

Ferðataskan býr til tækifæri fyrir annarskonar upplifun hjá nemendum sem 

gerast könnuðir, rannsaka og vinna verkefni sín út frá því sem töfrast úr 

töskunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This thesis discusses different scholarly approaches to the use and 

meaning of symbols in art and how these approaches have been applied in the 

classroom. It discusses critical thinking from the perspective of visual analysis 

and interpretation, as well as the connection between critical and creative 

thinking. The research method was also based on interviews with working 

artists and teachers and my own experience teaching visual analysis and critical 

thinking to young students. Research results were used to develop a core 

curriculum in visual analysis contained in a custom-made portable suitcase that 

opens up to provide a visual stage for teaching. This curriculum is designed to 

ignite creative sparks and harness the students’ natural curiosity, provide the 

space needed for a creative workflow, and provide a tangible framework that 

fosters critical and creative thinking. The suitcase provides students with 

opportunities for alternative experiences. They become explorers and 

researchers through projects that ‘magically’ appear out of its depths. 
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1. Inngangur  

  Í upphafi skapaði guð himinn og jörð … og hvað svo? 
 
Þessi ritgerð spyr spurningarinnar hvernig og til hvers eigum við að leggja 

markvisst áherslu á að kenna börnum á grunnskólaaldri myndtúlkun?  Ritgerðin 

færir rök fyrir því að góð leið til að kenna börnum að túlka myndir sé að búa til 

tengingar við fyrri reynslu, efla orðaforða þeirra og færni til að spyrja spurninga 

og beita þannig gagnrýnni hugsun. Með því að skapa rými sem til þarf og hafa 

tíma til ígrundunar fá nemendur tækifæri til að komast inn í sitt eigið flæði þar 

sem sjálft ferlið og það að uppgötva verður aðal markmiðið. Nemendur læra að 

horfa og skrásetja það sem þau sjá, hugsa, heyra og skilja í skissubók. 

Grundvallaratriði í myndtúlkun er að staldra við og gefa myndverki gaum, 

tengjast því og eiga við það samtal. Mitt verkefni, sem er kennsluefni í ferðatösku, 

inniheldur verkfæri til að rannsaka, uppgötva og vinna að frjálsri sköpun. 

Ferðataskan er hugsuð sem markviss kennsla í að lesa í myndir. Hún er auðveld í 

notkun, handhæg og hægt að taka hana með sér hvert sem er, eins og t.d. út í 

náttúruna, á listasafn, kaffihús, kjörbúðina, o.s.frv. Þegar ferðataskan er opnuð 

verður hún eins og leiksvið þar sem ýmislegt getur farið fram. Ef unnið er með 

myndverk, þá eru myndverkin í töskunni og einnig er hægt að notast við iPad. Í 

töskunni eru orðaspjöld með allskyns orðum og hugtökum til að lesa í myndverk 

út frá ýmsum táknum og táknrænum merkingum sem og tilfinningar o.s.frv. Ég 

tel að til þess að samtal geti átt sér stað hjá nemendum við sín eigin verk og verk 

annarra, þurfum við að kenna þeim tungumál myndtúlkunar þ.e. að læra að horfa 

og lesa í verkin út frá orðum og táknrænum merkingum eins og myndbygging, 

dýpt, litir, mynstur, tilfinning o.s.frv.  Ég sé þetta fyrir mér eins og bakstur; allt 

hráefnið til staðar en nemendur nota hráefnið sem kveikju að bakstrinum, 

þannig að útkoman verður alltaf einstök fyrir hvern og einn. Það sama gildir með 

ferðatöskuna; í henni er allt hráefni og við sköpum út frá því.  

Flökkusýning og námsefni frá Listasafni Reykjavíkur er þróunarverkefni, 

ætlað grunnskólum Reykjavíkur. Mig langaði til að prófa þetta námsefni með 

ferðatöskuna í huga. Ég tók viðtal við verkefnastjóra fræðslu á fræðsludeild 

safnsins haustið 2012, til að kynna mér hvernig grunnskólar Reykjavíkur nýta 

sér þessa frábæru þjónustu. Niðurstaða viðtalsins var sú að hún er ekki kynnt 
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nægilega fyrir kennurum og skólum, en ætti að mínu mati að vera í fullri nýtingu 

þar sem fyrirkomulag Listasafns Reykjavíkur er þannig að þau senda hana í 

skólana og sækja aftur. Þetta eru tveir umfangsmiklir sýningarkassar sem 

innihalda íslenska myndlist. Ég fékk hana lánaða í tvær vikur til að prófa með 

nemendum mínum á myndlistarnámskeiðinu. Vinnan var eins og við værum á 

safni og meðfylgjandi námsefni nýttist vel. Þetta er mjög mikilvægt verkefni hjá 

Listasafni Reykjavíkur og synd hversu illa sýningin er nýtt. 

Milli 2012 og 2013 hef ég haldið þrjú myndlistarnámskeið með sex 

hópum og samanlagt ca. 90 nemendum. Á þessum námskeiðum hef ég verið að 

þróa og prófa hugmyndafræði um faglegt tungumál og töfra í myndlistarkennslu, 

og unnið út frá niðurstöðu Anne Bamford um að ábótavant sé að kenna 

nemendum gagnrýna hugsun og tjáningu um sín verk og annarra.  Ég hef notað 

innihald ferðatöskunnar á námskeiðunum, en í stað hennar hef ég verið með 

kassa sem ég hef flutt heiman frá mér og í skólann. Framhaldið er ferðataskan 

sem ég prófaði í lok síðasta námskeiðsins. Sú reynsla studdi við mina framtíðar-

sýn. Nemendur voru einbeittir, vinnusamir og fannst þau vera stödd í öðrum 

heimi. Einn nemandi sagði: „Þetta er eins og leikhús “. Ef við líkjum ferðatöskunni 

við leikhús þá er það leiksviðið sem dregur til sín alla athygli og það er þar sem 

allt fer fram. 

Þegar við lærum að lesa, höfum við það forskot að við þekkjum hljóðin og 

orðin, höfum raunverulegar tengingar og þurfum bara að læra að tengja stafina 

saman til að mynda orð og setningar. Við þekkjum og skiljum orðin og þýðingu 

þeirra. Þegar listaverk og önnur myndverk eru skoðuð og þeim fundin merking á 

sér stað myndlestur. Að vera læs á myndir er því sú hæfni að vera fær um að geta 

rýnt í verk og dregið af því ákveðnar ályktanir til þess að ná fram merkingu eins 

og þegar skrifaður texti er lesinn. Myndlestur er hæfni til að lesa í tákn og raða 

þeim saman. Túlkunin verður persónuleg án þess að vera endanleg niðurstaða. 

Í þessari ritgerð vil ég skoða hvort markviss kennsla í myndtúlkun er 

tímabær í nútíma þjóðfélagi. Ég tel að þörf sé á að kynna fyrir nemendum ólíkar 

skilgreiningar á táknum og rýna í táknrænar merkingar, þar sem við leitumst 

eftir að ná ólíkum markmiðum í þeim tilgangi að ná margs konar ásetningi og 

markmiðum. Með því að spyrja spurninga, gefa tíma og rými til ígrundunar, ýtum 

við undir gagnrýna hugsun, sem ég tel geta haft áhrif á nemendur og þeirra 



 11 

framtíð sem einstaklingar með skapandi hugsun og þannig styrkja þau í sínu 

félagslega umhverfi.  

Það sem rekur mig áfram í að finna leiðir til þess að kenna myndtúlkun og 

gagnrýna hugsun innan skólakerfisins, er bæði nýjar áherslur í aðalnámsskránni, 

útkoma skýrslu Anne Bamford og síðast en ekki síst mín draumasýn sem er sú að 

hinn fullkomni nemandi sé allskonar. Einstakur og sérstakur sem þekkir og hefur 

áhuga á sjálfum sér, öðrum, umhverfinu og hefur sínar skoðanir, langanir og þrár. 

Hann kann að rökræða, og virða sínar skoðanir og annarra. Hann er með sín gildi 

og viðhorf nokkuð á hreinu og öruggur í eigin skinni.  

1.1 Gagnrýnin hugsun og myndmennt 

Í listasögunni lærum við táknrænar merkingar, hvað táknin standa fyrir 

og að horfa gagnrýnum augum á okkar eigin verk og annarra, ásamt myndtúlkun 

sem verður okkar verkfæri til þess að geta stigið út fyrir okkar eigin verk, leyft 

öðrum að gagnrýna án þess að taka því persónulega heldur nýta það verkinu til 

framdráttar. Þess háttar myndlistarkennslu vil ég sjá og upplifa fyrir yngsta stig 

grunnskólans. Ef við gefum nemendum tæknilegan grunn, faglega leiðsögn, 

tengingar og verkfæri sem til þarf í frjálsa sköpun til að vinna úr því einstaka sem 

hver og einn býr yfir, þá fá nemendur frelsi til að vera snillingar. Það var fyrst í 

mínu listnámi sem ég lærði tungumál listarinnar út frá listasögunni; ég lærði að 

horfa gagnrýnum augum á mín eigin verk, verk annarra og einnig út frá 

heimssögunni. Ég tel mikilvægt að mynda þessar tengingar strax á yngsta stigi 

grunnskólans og gefa þannig nemendum verkfæri til að lesa í myndir, en viðhorf 

og hugarfar ásamt færni geta kveikt áhuga til frekari nýtinga, þ.e. að nemendur 

öðlist þann neista og þorsta eftir þekkingu og sjálfstæði sem framhaldsnám og 

nám alla ævina krefst.  

Rannsókn Anne Bamford, Arts and cultural education in Iceland sem unnin 

var fyrir mennta- og menningarmálaráðuneyti Íslands árið 2009 sýnir að þrátt 

fyrir góða kennslu í listnámi á Íslandi er gagnrýninni hugsun í úrvinnslu verka 

ábótavant. Í niðurstöðum skýrslu Bamford var lagt til að auka þyrfti sam-

þættingu skapandi náms í gegnum listir (Bamford, 2009, bls. 17). 
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Byrjunarreitur gagnrýninnar hugsunar er oft efi. Efi getur verið viss leið 

til að kanna og er ekki það sama og tortryggni, þar sem orðið tortryggni er notað 

þegar grunur er um svik eða gabb en orðið efi tengist spurningu, að efast (to 

question). Samkvæmt íslenskri orðabók merkir orðið spurning það að spyrja, 

inna eftir, bera upp vandamál og úrlausnarefni. Orðið spurull merkir sá sem spyr 

mikið, forvitinn og hnýsinn (Árni Böðvarsson, 1996, bls. 944). Við rýnum í og 

skoðum út frá því sem er og myndum okkur eigin skoðanir. Ef við gefum okkur 

að gagnrýnin hugsun sé að spyrja spurninga, þá gera börn það gjarnan. Þau fá oft 

ávítur fyrir það að vera forvitin og sögð snúa út úr. Af hverju snúa börn út úr? 

Hver er viljinn á bakvið það?  Myndu börn læra að beita gagnrýninni hugsun ef 

þau fengju leyfi til að vera gagnrýnin frá upphafi og spyrja spurninga án þess að 

fá fyrir það ávítur. Gagnrýnin hugsun getur þannig verið ferli sem leiðir til 

ákveðinnar færni sem hægt er að læra, ná tökum á og nota. Gagnrýnin hugsun 

getur verið verkfæri sem hægt er að nota til þess að komast að rökstuddri 

niðurstöðu á grundvelli ályktunarferlis. Þetta ferli getur falið í sér ástríðu og 

sköpunargleði, en stýrist af aga, hagkvæmni og mannlegri skynsemi.  

1.2 Hvað er gott líf? 

Ég er frjáls eins og fuglinn, flogið næstum ég gæti. 
Mér er ekkert til ama flest nú eykur mér kæti. 
Alsæll er ég því orðinn, ekki kann ég mér læti 
Ég er frjáls, ég er frjáls. (Pétur Bjarnason, 1969). 
 

Samkvæmt ritröð um grunnþætti menntunar, sköpun er talið að með því 

að einstaklingurinn fái tækifæri til að vera skapandi í störfum sínum og 

tómstundum, finna hæfileikum og sérstöðu sinni farveg, sé líklegt að hann öðlist 

fullnægju og lífsgleði. Það er því mikilvægt fyrir flesta að finna fjölina sína og 

þroska með sér þá hæfileika sem hver og einn býr yfir, sama á hvaða sviði þeir 

eru. Sú óánægja og togstreita sem getur grafið um sig þegar fólk fær ekki að 

blómstra í því sem það gerir best getur leitt til flókinna vandamála. Ef til vill á 

deyfð og depurð stundum rætur sínar að rekja til þess ef fólk finnur ekki það sem 

vekur áhugann og gleðina (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir, 

Torfi Hjartarson, 2012, bls.13). Það er eðli allra að vera skapandi, sama á hvaða 

sviði það er og hver og einn þarf að finna sína leið. Í sköpun felst kraftur sem 
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dýpkar andann og veitir manninum lífshamingju (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 

Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Torfi Hjartarson, 2012, bls.61). 

  Í Uppeldi til ábyrgðar (2008), setur Gossen fram fimm grundvallarþarfir 

fyrir uppbyggingu einstaklingsins, en þær miðast við lífsgildi, ekki reglur. Þessar 

þarfir eru: Öruggt líf (fæði, skjól, öryggi), ást og umhyggja (að tilheyra, vinátta, að 

þykja vænt um), áhrifavald og virðing (mikilvægi, viðurkenning, hæfni og geta), 

gleði og ánægja (að njóta og skemmta sér, að læra og leika), frelsi og sjálfstæði 

(valmöguleikar, sjálfstæði og frjálsræði). Gossen telur mikilvægan hluta upp-

byggingar vera sjálfsmat nemenda þar sem við erum öll að þroskast í skilningi 

okkar á því hvernig við erum og hvernig við viljum vera (O´Brien, 2008, bls. 21, 

33).   

Í bókinni Viðfangsefni í lífsgildum fyrir börn 3-7 ára, hvetja þær Diane 

Tillman og Diana Hsu (2005) kennara um allan heim til að flétta gildi inn í 

daglegt skólastarf og að tengja þau námsskránni (Tillman og Hsu, 2005, bls. 9). 

Þær telja að alheimsgildi sem efla sjálfsvirðingu, gagnrýna hugsun, tilfinninga-

greind og skapandi tjáningu séu nauðsynleg uppspretta hæfileika og geri börnum 

kleift að bregðast jákvætt við í síbreytilegu og fjölbreyttu þjóðfélagi. Samkvæmt 

Tillman og Hsu eru alheimsgildin ellefu: friður, virðing, kærleikur, ábyrgð, 

hamingja, samvinna, heiðarleiki, auðmýkt, umburðarlyndi, einfaldleiki og eining 

(Tillman og Hsu, 2005, bls. 13-14).  

1.3 Mín reynsla og gildi sem kennari  

Tákn eru eins og vísbendingar og jafnvel jafnvægi ólíkra og andstæðra 

tákna. Það er ekkert eitt jafnvægi. Það þarf stundum eitthvað annað að vega á 

móti. Ójafnvægi myndar þannig spennu. Eitt og eitt tákn sem dregst að hvoru 

öðru í leit að samhenginu. 

Verkið Flakkarafiðrildi, væri t.d. hægt að nota í kennslu. Hvaðan kem ég? 

Hvar er ég? Hvert fer ég? Þetta eru opnar spurningar sem bjóða upp á ígrundun 

nemenda. Nemandinn getur kortlagt vörðurnar í sínu lífi. Einnig væri hægt að 

vinna með verkið til dæmis í landafræði, samfélagsfræði og lífsleikni (sjá mynd 

1).  
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Mynd . Flakkarafiðrildi 

 
Sem myndlistarkona hef ég sóst eftir því að vera í samtali við verkið og að 

verkið gefi af sér samtal við áhorfandann. Þegar ég var í mínu myndlistarnámi 

erlendis hafði ég hvorki tæknilegan- né listasögulegan grunn á borð við sam-

nemendur mína. Í listnáminu lærði ég tungumál listarinnar ásamt gagnrýnni og 

skapandi hugsun. Í listasögunni lærði ég að lesa í tákn og táknrænar merkingar 

og eftir þjálfun kunni ég að stíga út fyrir mitt eigið verk, leyfa öðrum að gagnrýna 

án þess að taka því persónulega heldur nýta það verkinu til framdráttar. Ég lít 

svo á að það hafi verið tungumál tákna og skilningur á táknrænum merkingum 

sem gaf mér það verkfæri.  

Undrun, hið háleita og hlutverk ímyndunaraflsins tel ég að eigi að 

einkenna skólastarfið. Ég hef starfað sem kennari í nokkrum skólum. Ég hef bæði 

verið umsjónarkennari í 6 ára bekk og einnig kennt listgreinar á yngsta stigi 

grunnskólans. Mest hef ég kennt í Hjallastefnunni og út frá þeirri hugmyndafræði 

þar sem ramminn er skýr en ómælt frelsi er innan hans, bæði fyrir kennara og 

nemendur.  

Í námsskrá Hjallastefnunnar eru svokallaðar lotur þar sem í hverri lotu er 

unnið með eitt gildi sem kennarar og nemendur vinna með í námsefninu. 

Hjallastefnan þjálfar sína nemendur í öllum mennskum eiginleikum og eru 
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loturnar kennslutækið til þess. Gildin eru agi, sjálfstæði, samskipti, jákvæðni, 

vinátta, og áræðni. Hver lota stendur í fjórar vikur í senn og eru fyrstu þrjár 

loturnar á haustönn og seinni þrjár á vorönn (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2013). 

Rithöfundurinn og menntamaðurinn Dr. Tony Wagner kemur með 

kenningar um sjö þætti sem nemendur þarfnist fyrir þeirra framtíð í fyrirlestri 

sínum The global achievement gap (Wagner, 2009). Hann telur að við þurfum að 

halda okkur innan þess ramma sem skiptir máli og leggur til þess fram þessi sjö 

kunnáttu- og færni viðmið: 

1. Gagnrýnin hugsun og lausnaleit. 

2. Að verða fyrir áhrifum og spyrja réttu spurninganna. 

3. Skapandi hæfileikar. 

4. Samvinna. 

5. Eiginleiki og aðlögunarhæfni til að öðlast nýja færni. 

6. Að greina það sem er mikilvægt og taka ábyrgð. 

7. Forvitni og ímyndunarafl. 

Wagner veltir fyrir sér hvað sé virkilega mikilvægt að nemendur kunni 

eftir þeirra skólagöngu. Hann telur að of mikið sé lagt upp úr prófum, þar sem 

nemendur læra utanbókar til að muna fyrir próf en engar tengingar myndast 

þannig að það sem þau læra gleymist fljótt. Hann telur að nýja kynslóðin vilji hafa 

áhrif í samfélaginu og að börn læri mikið af hvort öðru og einnig af kennurum 

sem ekki tala niður til þeirra og sem kunna að tengja við nemendur og þeirra 

áhugasvið. Wagner veltir því fyrir sér hvað það er sem veldur því að nemendur 

verði minna forvitnir þegar líður á skólagöngu þeirra. Hann tekur dæmi þar sem 

kennari býður nemendum að horfa í gegnum smásjá og lýsa því sem þau sjá. Einn 

nemanda spyr: Hverju á ég að leita eftir? Hvað á ég að sjá? Kennarinn svarar: 

Lýstu bara því sem þú sérð. Þetta gátu nemendur ekki gert (Wagner, 2009). 

Mín gildi í kennslu eru m.a. þau að allir einstaklingar eru einstakir. Fyrir 

mig sem kennara er það mikilvægt að skapa með nemendum áhuga, öryggi, gleði, 

forvitni, áræðni, hamingju, sjálfstæði og vinnusemi. Ég vil að allir fái það frelsi og 

tækifæri til að hugsa: Þetta er mitt líf og ég get allt sem ég vil og ætla mér, þar sem 

ég tel að við viljum öll lifa í betri heimi.   
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Sem myndmenntakennari tel ég það mikilvægt að ég geri mér grein fyrir 

því hvaða þýðingu listir hafa fyrir mig. Þegar ég veit hvaða þýðingu listir hafa 

fyrir mig persónulega, þá tel ég mig betur undirbúna til þess að deila með mér og 

kenna í gegnum listir. Ég tel það mikilvægt að spyrja sig og ígrunda tilganginn 

með listsköpun því að þannig er auðveldara að staðsetja listir inn í námsefnið 

með tilheyrandi rökstuðningi og markmiðum. Að fara inn í sinn eigin 

reynsluheim sem listamaður og koma þaðan út með útfærslur í kennslu býr til 

trúverðugleika sem kennari. Það gefur einnig nemendum fyrirmynd til að fara 

inn í sitt eigið hugsanaferli, finna sinn eiginn drifkraft og kennir þeim að sýna 

verkum sínum og hvors annars virðingu og athygli.  

Lykilatriði í minni kennslu eru: 

1. Að hafa opin verkefni þar sem nemendur fá ákveðið val um eigin verk og ferli. 

2. Að ferlið sé ekki síður mikilvægt en útkoman. 

3. Að hafa nægan tíma til að ræða verk nemenda, þar sem þau lýsa sínum verkum 

og annarra.   

4. Að reyna að sýna nemendum fram á hversu mikilvæg listsköpun þeirra er fyrir 

þau sjálf og samfélagið. 

5. Að prófa ólíkar leiðir í listsköpun með ólíkum miðlum og efnivið. 

6. Að fá hugmyndir hjá nemendum að verkefnum, útfærslum og efniviði. 

7. Að nemendur noti eigin skissubækur og hafa alltaf hjá sér í tíma. 

8. Að vinna með myndtúlkun, fara á sýningar og hafa aðgang að listaverkabókum 

í tímunum. 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Í þessari ritgerð mun ég leitast við að nálgast kennslu í gagnrýnni hugsun 

út frá samræðutækni barnaheimspekinnar, notkun tákna og táknrænna 

merkingar við lestur mynda. Táknfræðin er fræðasvið sem færir heim táknanna í 

ákveðið form, en í þessari ritgerð mun ég ekki taka fyrir fræðilega umfjöllun um 

táknfræði, heldur mun ég einblína á tákn og táknrænar merkingar í litum, línum 

og almennari hugmyndir um tákn tengd myndtúlkunum, myndbyggingu og læsi í 

form, liti, tilfinningar, samfélagið og félagslegt umhverfi. 

Í kafla tvö og þrjú fer ég yfir þróun fræðilegra rannsókna á gagnrýnni- og 

skapandi hugsun, helstu kenningar og ólíkar nálganir í kennslu. Ég rýni í erlendar 
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námsskrár sem og aðalnámsskrá grunnskóla til að sýna fram á mikilvægi gagn-

rýninnar og skapandi hugsunar í lærdómi ungra nemenda. Ég skoða einnig læsi í 

víðara samhengi til þess komast að því hvernig best væri að kenna gagnrýna 

hugsun í gegnum notkun tákna í myndmennt til að dýpka skilning og auka 

sjálfstæði nemenda í túlkun og tjáningu. Í þessum fræðilega hluta er horft til 

skrifa heimspekinga eins og Páls Skúlasonar, Hreins Pálssonar og Oscar Brenifier 

sem skrifa um mikilvægi samræðna og opinna spurninga í kennslu ungra 

nemenda. Hugmyndir Bandaríska heimspekingsins Matthew Lipman um 

námsefni í heimspekilegum samræðum og gagnrýnni hugsun fyrir unga 

nemendur voru einnig hafðar til hliðsjónar. Jafnframt er fjallað um áhrifamátt 

gagnrýninnar hugsunar í myndmenntarkennslu í hugmyndafræðum Project Zero 

hópsins og kenningum Eisners um  fagmiðaða myndlistarkennslu þar sem fagur-

fræði og heimspeki er blandað saman. Myndtúlkun er einnig gerð að umræðuefni 

í víðum skilningi þar sem helst er litið til kenninga og hugmynda Mieke Bal, 

Anders Marner, Gillian Rose og Susan Sontag sem velta fyrir sér hlutverki 

tungumáls, hugtaka og notkun tákna við lestur mynda. Fræðilegur grunnur 

kennslunnar og gerð námsefnis er einnig unnið í anda Eisners og fagmiðaðrar 

myndmenntakennslu, þar sem ferlið er aðal markmiðið. Kafli þrjú inniheldur að 

auki viðtöl við starfandi myndmenntakennara sem vinna með myndtúlkun en 

þau nýtast sem þarfagreining í kennslu gagnrýninnar hugsunnar í mynd-

menntakennslu. Kaflar fjögur og fimm lýsa ferðatöskunni og myndlistar-

námskeiði fyrir grunnskólanemendur 6-9 ára í frístundaskóla Hjallastefnunnar 

þar sem ferðataskan var þungamiðja kennslu. Kaflar sex og sjö lýsa niðurstöðum, 

bæði í beinum skilningi og í víðara fræðilegu samhengi.  
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2. Gagnrýnin hugsun 
 

Takið eftir því sem þið takið eftir. Hvað er það fyrsta sem ykkur dettur í hug 

í kjölfarið? Skráið, og svo auðvitað, skemmtið ykkur vel. Ef þetta verkefni væri lagt 

fyrir nemendur sem eru að hefja sín fyrstu skref í myndmennt, er ekki öruggt að 

mörg svör kæmu frá þeim. Líklegt er að þau myndu fyllast óöryggi og missa 

sjálfstraustið þar sem þau vita ekki hvers er ætlast til af þeim. Þau hafa ekki 

fengið þjálfun í þessu samtali og halda að þau ein viti ekki réttu svörin. Ef þessir 

nemendur væru búnir að fá þjálfun í að lesa í og túlka sín eigin og annara 

myndverk væri  kominn gagnrýninn samræðu grundvöllur út frá þeirra eigin 

hugmyndaflugi og sannfæringu.  

Gagnrýnin hugsun á rætur sínar að rekja til heimspekilegrar hugsunar.  

Samkvæmt íslenskri orðabók merkir orðið gagnrýninn „að vera skarpur í 

gagnrýni sinni, athugull á allar hliðar máls eða að vera aðfinnslusamur“. Að 

gagnrýna merkir að finna að og setja út á. Gagnrýnandi er sá sem gagnrýnir, 

metur og dæmir t.d. rit, listaverk, listflutning, smíðisgrip eða framleiðslu (Árni 

Böðvarsson, 1996, bls. 262). Á vísindavef Háskóla Ísland skrifa þau Elsa 

Haraldsdóttir og Henry Alexander Henrysson, heimspekingar í grein sinni; Hvað 

er gagnrýnin hugsun, að gagnrýna er oft notað í neikvæðum skilningi sem getur 

leitt til þess að orðið gagnrýnin hugsun verði þá fremur neikvætt fyrirbæri. Það 

að vera athugull á allar hliðar máls, er sú merking sem þau telja að eigi best við 

þegar fjallað er um gagnrýna hugsun, en vinsælt er að halda því fram að það að 

rýna til gagns sé skýring á orðinu gagnrýnin hugsun, en ekkert bendir þó til þess 

(Elsa  Haraldsdóttir, Henry A. Henrysson, 2013). 

  Henry Alexander Henrysson skrifar í grein sinni; Skoðanir, siðferði, 

samfélag, að skortur sé á gagnrýnni hugsun í íslensku samfélagi þó svo að 

umræðan hafi verið mikil undanfarin ár og hafi meðal annars náð inn í nýja 

aðalnámskrá.  aunin er hins vegar su  að  egar na msefni og kennsluaðferðir eru 

skoðaðar er alls ekki ljo st hvað a tt er við með gagnry nni hugsun og  aðan af 

s  ður hvernig eigi að kenna hana. Hann telur einnig að skilningi á þessu hugtaki 

sé ábótavant og teflir fram þeirri hugmynd að jákvæð og skapandi hugsun sé 

nauðsynlegt mótvægi við gagnrýna hugsun. Hann telur að skapandi meðferð og 
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notkun tungumálsins geti leitt til þess að gagnrýnin hugsun verði einmitt jákvæð, 

skapandi og uppbyggileg (Henry Alexander Henrysson, 2013, bls. 1-5).  

 Einkenni gagnrýninnar hugsunar samkvæmt Elsu og Henry (2013) eru 

rökvísi, ígrundun og sköpun. Rökvísi felur í sér beitingu rökhugsunar og hugar að 

orsakatengslum, athugar forsendur en jafnframt er talið nauðsynlegt að gæta að 

skilningi sem lagður er í mikilvæg hugtök. Þau telja að ígrundun feli í sér 

forsendu þess að beita gagnrýnni hugsun, að staldra við og gefa sér tíma til að 

hugsa og setja ólíkar niðurstöður í samhengi til að skoða allar hliðar máls. Að 

sköpun og skapandi hugsun, feli í sér víðsýni, að nota ímyndunaraflið og leyfa sér 

að hugsa út fyrir rammann og að taka ekki öllu sem gefnum hlut eða gera ráð 

fyrir mögulegum afleiðingum þess að breyta í samræmi við sínar eigin 

sannfæringar og skoðanir. Að þeirra mati eru markmið gagnrýninnar hugsunnar 

bættur sjálfskilningur, skilningur á öðrum og veruleikanum, leið að sameiginlegri 

eða ásættanlegri niðurstöðu í skoðanamyndun og þekkingu sem á að nýtast bæði 

fyrir einstaklinginn og samfélagið í heild sinni. Að markmiðið sé því að stuðla að 

betra samfélagi og bættum lífsgæðum (Elsa Haraldsdóttir, Henry Alexander 

Henrysson, 2013). Dewey leggur einnig áherslu á þjálfun hugsunar og færni og 

taldi að engin hugsun væri án ályktunar (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir 

og Matthildur Guðmundsdóttir, 2005, bls. 16). 

2.1 Er hægt að kenna gagnrýna hugsun? 

Í skýrslu Anne Bamford kemur fram að nemendur í íslenskum grunn-

skólum eiga ekki gott með að tjá sig eða ræða á gagnrýninn hátt um listir. Hún 

telur að notkun tungumálsins sé mikilvæg því það gefur nemendum orð og þar af 

leiðandi möguleika til að tjá sig um eigin listframleiðslu, verk annarra og 

listflutning almennt. Börn þroska þennan eiginleika með sér í gegnum hvetjandi 

spurningar frá kennaranum, listamanninum og einnig með samræðum við önnur 

börn um listræna upplifun (Bamford, 2011, bls. 93).  

Páll Skúlason veltir því fyrir sér hvað gagnrýnin hugsun sé og hvort hægt 

sé að kenna hana.  Páll vill meina að hugsanir okkar séu viðkvæmar verur í 

þessum heimi og til að þær geti lifað og dafnað þá þurfi eigandi þeirra að hlúa að 

þeim.  Að hugmyndir og skoðanir séu bæði efniviður og verkfæri hugans sem 

vert er að hirða vandlega um og nota til þess að breyta, njóta og bæta þankagang 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=7078


 20 

okkar. Hann telur að út frá sjónarhóli kennslu og skólastarfs skipti svarið einnig 

sköpum vegna þess að eitt höfuðmarkmið kennslu sé að gera nemendur 

sjálfstæða og hæfa til að leysa vandamál af eigin rammleik. Páll segir að þetta 

markmið sé óraunhæft nema að nemendum sé kennd gagnrýnin hugsun, en hann 

skilgreinir einnig gagnrýna hugsun sem hæfileika (Páll Skúlason, 2011, bls.1).   

John Dewey (2000a) taldi að skólastarf ætti fyrst og fremst að snúast um 

að þjálfa nemendur í rannsakandi hugsun en lagði líka áherslu á að það væri 

aðeins hægt að gera með óbeinum hætti með því að skapa þeim námsumhverfi 

sem kallar þá til vitsmunalegra átaka. Að rannsaka, ígrunda og gagnrýna sprettur 

af vitsmunalega krefjandi athöfnum sem nemandi tekur þátt í og af við-

fangsefnum sem vekja forvitni hans sem leiðir til skilnings á því efni sem verið er 

að glíma við (Dewey, 2000a, bls. 313).  

Í lokaskýrslu til nýsköpunarsjóðs námsmanna, skrifar Elsa Haraldsdóttir 

(2011) um eflingu gagnrýninnar hugsunar og siðfræði í íslenskum skólum. Elsa 

leggur áherslu á mikilvægi samræðunnar við kennslu þessara greina. Að mikil-

vægt sé að kenna börnum og ungmennum hvernig hugsanir tvinnast saman og 

þróast áfram í samræðu. Nemendur þurfa ekki að hafa neina fyrirfram þekkingu 

á heimspeki til að geta tekið þátt í heimspekilegri samræðu en ákjósanlegt væri 

ef kennarinn sé lærður í samræðulist með börnum. (Elsa Haraldsdóttir, 2011, bls. 

3-5).  

Brynhildur Sigurðardóttir heimspekingur og kennari við Garðaskóla, 

veltir fyrir sér orðinu hugsun og hvort hægt sé að kenna börnum að hugsa betur.  

Þar á hún við að hugsun sé ákveðin tækni eða færni sem við beitum í lífinu, og 

með því að vera gagnrýninn í hugsun og beita ímyndunaraflinu sé hægt að finna 

lausnir, skoða málin frá ólíkum hliðum og taka sjálfstæðar ákvarðanir. Hún telur 

að með betri hugsun sé einstaklingurinn virkur í að víkka stöðugt sýn sína á 

heiminn og nýti betur þá möguleika sem hugur hans býr yfir. Að hennar mati er 

mikilvægt að sýna börnum hvers virði það er að hugsa betur, þó að líklega þurfi 

ekki að kenna þeim þessa hugsun því það búa allir yfir þessum hæfileika 

(Brynhildur Sigurðardóttir, 1998a, bls. 29-30). Eins og Elsa telur hún að hægt sé 

að þjálfa börn í betri hugsun með því að virkja þau í heimspekilegri samræðu 

(Brynhildur Sigurðardóttir, 1998b, bls.15-17).  
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2.2 Gagnrýnin hugsun og heimspekileg 
samræða 

Franski heimspekingurinn Oscar Brenifier nálgast gagnrýna hugsun út frá 

samræðum. Hann ferðast um heiminn þar sem hann skipuleggur og heldur 

námskeið m.a.  fyrir börn, fullorðna, kennara, í fangelsum, í fyrirtækjum, á kaffi-

húsum og á geðsjúkrahúsum. Brenifier lýsir þessum námskeiðum sem samræðu-

list unnin út frá spurningum með það að leiðarljósi að fá fólk til að hugsa, taka 

þátt í umræðum, skilja hugmyndir og koma þeim á framfæri. Þegar Brenifier 

vinnur með börnum, fær hann þau til að skoða sjálf sig og verða meðvituð, öðlast 

sjálfsstjórn og verða sjálfstæð (Brenifier, 2013).  

Bandaríski heimspekingurinn Matthew Lipman, var sannfærður um að 

vöntun væri á gagnrýnni vídd í menntun barna og ungmenna. Lipman þreifaði 

fyrir sér hvaða nálgun hentaði best til að virkja þau til gagnrýninnar, skapandi og 

umhyggjusamrar hugsunar. John Dewey hafði áhrif á hugmyndavinnu Lipmans 

en Dewey lagði áherslu á að ræktun hugans yrði að njóta forgangs fram yfir 

þekkingaráfyllingu minnisins og að menntastofnanir ættu að fá nemendur til að 

ástunda sjálfstæða hugsun. Lipman þróaði námsefni til að koma heimspekinni í 

jarðsamband og ná henni niður úr ofurháfleigum og tæknilegum hugsunum með 

því að beina sjónum sínum að hversdagslegu tali og greiningu á hversdagslegum 

hugtökum (Hreinn Pálsson, 1998b). Lipman gekk út frá því að heimspekilegar 

vangaveltur væru börnum eiginlegar frá unga aldri. Markmið hans var ekki að 

innræta börnum ákveðnar skoðanir eða kenningar um heiminn heldur að efla 

leikni þeirra í gagnrýninni og skapandi hugsun. Í þessum efnum telur hann að 

rökræður veiti í senn fyrirmynd og þjálfun. Í viðtali sem birtist árið 1988 í 

Educational leadership,  komst Lipman svo að orði: 

„Við gerum okkur æ betur grein fyrir því að margt af því sem börnum er 

kennt í skólum býr þau ekki undir framtíðina þar sem núverandi þekking er fljót 

að úreldast og það mikilvægasta sem við getum gert fyrir börn er að kenna þeim 

að hugsa skýrt. Það verður að taka heilshugar á þessu verkefni ef við viljum í 

raun kenna börnum að hugsa skýrar. Það verður að veita nemendum þjálfun í 

rökræðum og virkja þau í samræðum sem taka til hugtaka sem varða allar 

námsgreinar, það gengur ekki að einbeita sér einungis að hugtökum innan 
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einstakra námsgreina. Það er engin leið til að taka almennilega á þessu verkefni 

nema heimspekinni verði beitt til þess“ (Hreinn Pálsson, 1998a). 

Hreinn Pálsson telur einnig að markmið þess að stunda heimspeki með 

börnum sé að vekja og efla þau til sjálfstæðrar, rökréttrar og skapandi um-

hugsunar. Þegar þau hafa náð valdi á samræðutækninni læra þau að hlusta á 

hvert annað og tjá sig skipulega (Hreinn Pálsson, 1998a). Í hugmyndafræði 

Barnaheimspekinnar er leitast eftir því að kennarar beiti spurnaraðferðum sem 

innihalda réttu spurningarnar. Þaðan koma þær hugmyndir um að heimspeki-

menntaðir kennarar leiði slíka kennslu. (Elsa Haraldsóttir, 2011, bls. 3-5). Þar af 

leiðandi mætti kenna gagnrýna hugsun og myndtúlkanir af fagmenntuðum 

myndlistarmönnum sem nýta tungumál og orðræðu listarinnar. Leiðandi 

spurningar gætu verið fagleg hugtök myndlistarinnar í formi tæknilegra orða 

eins og myndbygging, heitir- og kaldir litir, þrívídd o.s.frv. Ef fagurfræðilegum 

gildum og heimsspeki er blandað saman gæti það stutt nemendur í að öðlast 

aukinn skilning á hvað er listaverk og hvaða gildi það hefur fyrir listamanninn og 

samfélagið.   

2.3 Gagnrýnin- og skapandi hugsun 

Eins og fram kemur í umræðu hér að ofan eru sterk tengsl á milli 

gagnrýnnar og skapandi hugsunar. Samkvæmt aðalnámsskrá 2011 er mikilvægt 

að nemendur þroski með sér gagnrýna og skapandi hugsun í gegnum sjónlistir. 

Slík þjálfun styrkir nemendur í að bera kennsl á vandamál samfélagsins og finna 

lausnir á þeim (Aðalnámskrá, almennur hluti, 2011, bls. 148). 

Þegar kennsla inniheldur gagnrýna hugsun, felst hún í því að hvetja 

nemendur til að undrast, vera forvitnir og leyfa ímyndunaraflinu að þroskast  en 

forðast að læra allt utanbókar. Hópur fræðimanna við Harvard Háskóla sem kalla 

sig Project Zero hópurinn, hefur þróað aðferð við þjálfun gagnrýnnar og skapandi 

hugsunar sem kölluð hefur verið Visual thinking.  Þessi aðferð felur í sér 

ákveðnar leiðir til að skýra hugsun nemenda, meðal annars með gagnrýnum og 

opnum umræðum (Richart og Perkins, 2008, bls. 57-58). 

 Guðmundur Heiðar Frímannsson prófessor í heimspeki við kennaradeild 

Menntaskólans á Akureyri, leiðir einnig saman gagnrýna hugsun og skapandi í 

grein sinni; Hugarfar gagnrýninnar hugsunar. Hann telur að gagnrýnin hugsun 
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þurfi að uppfylla kröfur rökhugsunar en að skapandi hugsun felist stundum í að 

brjóta einmitt gegn þessum kröfum. Gagnrýnin hugsun snýst því um að fylgja 

reglum, greina sundur en hún skapar ekki eitthvað nýtt. Guðmundur telur að 

skapandi hugsun sé ekki bundin neinum fyrirfram gefnum reglum, hún geti 

miðað að því að skapa eitthvað nýtt og þurfi ekki að gagnrýna eitthvað sem fyrir 

er. Hann telur engu að síður að því sé oft haldið fram að gagnrýnin hugsun og 

skapandi hugsun séu andstæður og að maður þurfi ekki annað en að átta sig á því 

að ímyndunaraflið er nauðsynlegur þáttur gagnrýninnar hugsunar til að sjá að 

þessi skarpa skipting gengur alls ekki upp. „Ímyndunaraflið er óhjákvæmilega 

mikilvægasti þáttur skapandi hugsunar þar sem bæði gagnrýnin og skapandi 

hugsun reiða sig á ímyndunaraflið“ (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2011).  

Ímyndunarafl og landamæraleysi hugans er einnig viðfangsefni Hrundar 

Gunnsteinsdóttur þróunarfræðings í grein sinni Farðu vel með þig. Ef hugsun á að 

vera skapandi og búa til nýjar tengingar, draga fram það sem ekki hefur verið 

dregið fram áður, þarf að ríkja ákveðið landamæraleysi í huganum. Hún telur að 

með því að flokka og greina allt til hlítar kæfi það listræna ástríðu og komi í veg 

fyrir að eitthvað óvænt geti átt sér stað og loki á grunnþátt skapandi hugsunar, 

sem er hið óþekkta ( rund  unnsteinsdo ttir, 2012). 

 Kristín Hildur Sætran framhaldsskólakennari lítur hinsvegar svo á að vel 

kannaður grunnur sé grundvöllur þess að nýjar hugmyndir fæðist. Gagnrýnin 

hugsun er þannig mikilvæg fyrir alla skapandi einstaklinga, því með henni 

greinum við, drögum í efa, skyggnumst á bak við framhliðina og undir yfirborðið. 

Við það fæðast oft nýjar hugmyndir og lausnir. Í þessum skilningi eru skapandi 

hugsun og gagnrýnin, í raun tvær hliðar á sama fyrirbærinu (Kristín Hildur 

Sætran, 2010, bls. 56–57). 

Þorvaldur Þorsteinsson myndlistamaður, rithöfundur og kennari notar 

orðið “víðhygli” til að lýsa gagnrýnni og skapandi hugsun. Hann hafði 

skemmtilega sýn í menntamálum og í skrifum sínum ávarpaði hann spurningar 

eins og t.d. hvort eigi að leiðrétta börn þegar þau setja fram hugmyndir, hvort 

skóli eigi að kenna rétt svör eða að ýta undir rannsóknarhæfileika þeirra?  

Honum var hjartans mál að nemendur ættu að fá að vera þau sjálf og þroskast í 

núinu því að manneskja sem lærir að einblína í sífellu fram á veginn í leit að því 

sem vantar upp á til að hún verði eitthvað án þess að kynnast sjálfri sér sem 
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mesta ævintýrinu, verður einfaldlega aldrei nógu góð (Þorvaldur Þorsteinsson, 

2013, bls. 5-6). Þegar Þorvaldur vann leikverk fyrir Möguleikhúsið lét hann þessi 

orð falla: „Það er háskalegt að tapa víðhyglinni í samskiptum okkar við orðin, 

táknin, viðhorfin, lögmálin, reglurnar, bloggið og börnin. Ekkert er alveg svart 

eða hvítt. Ekkert er bara svona eða hinsegin. Enginn er allur þar sem hann er 

séður. Ekkert er gjörsamlega eitthvað. Ekkert gerðist nákvæmlega svona eða 

hinsegin“ (Þorvaldur Þorsteinsson, 2013). 

2.4 Fagmiðuð myndlistarkennsla 

Þegar lesið er yfir skýrslu Anne Bamford, kemur í ljós að enn sé þörf fyrir 

því að auka stórlega skapandi starf í öllum hefðbundnum námsgreinum, ekki 

bara í listgreinum. Fram kemur að stjórnendur og kennarar verða að finna nýjar 

skapandi leiðir í kennslu á bóklegum greinum. Það virðist einnig brenna á að 

auka kennslu í tjáningu nemenda svo að þeir finni meira öryggi í að koma fram 

fyrir hóp af fólki og standa fyrir sínu (Bamford, 2009). 

Samkvæmt áfangamarkmiðum eldri aðalnámskrár grunnskóla, eða frá 

2007 fyrir 1.-4. bekk í myndmennt er lögð áhersla á ríka tjáningarþörf nemenda 

á þessum aldri. Áhersla er lögð á fjölbreytt vinnubrögð við myndfrásögn og að 

nemendur læri um lögmál myndlistarinnar, þau grunnhugtök sem nýtast til að 

fjalla um myndlist og eiga nemendur að öðlast færni í að setja hana í félags- og 

sögulegt samhengi (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar, 2007, bls.11)  

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 er fjallað um myndmennt á 

sambærilegum nótum en þar kemur fram að mikilvægt er að nemendur læri að 

lesa og greina í allt það sjónræna áreiti sem er í umhverfinu og að sjónlistir henti 

vel til þess, því í myndmennt er unnið markvisst með skynjun, greiningu og 

túlkun sem veitir nemendum forsendur til að sjá það sem þeir horfa á, heyra það 

sem þeir hlusta á, finna það sem þeir snerta og skapa út frá reynslunni.  

Anne Bamford vill hinsvegar meina að á Íslandi sé óljós greinarmunur 

gerður á listfræðslu, skapandi námi og menningarfræðslu sem er oft skilgreind í 

mjög víðu samhengi (Bamford, 2011, bls. 17). Viðfangsefni rannsóknar Bamford 

beindist að spurningunum: 

a. Hvað er gert innan listfræðslu og hvernig er það gert? 
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b. Hver eru gæði listfræðslu á Íslandi? 

c. Hvaða möguleikar liggja í listfræðslunni nú og í framtíðinni og hverjar eru 

helstu áskoranirnar? (bls. 15). 

Í niðurstöðum skýrslunnar kemur fram að listkennsla er almennt góð á Íslandi ef 

miðað er við alþjóðlegan mælikvarða og stuðningur almennings, foreldra og 

samfélags nægur til að hægt sé að veita góða listfræðslu, en að efla þurfi og þróa 

skapandi starf í skólum með aukinni áherslu á skapandi kennsluaðferðir þar sem 

íslenskir nemendur eru leiknir og sjálfsöruggir í listiðkun sinni en síður leiknir 

og öruggir í framsetningu, kynningu, gagnrýni og umfjöllun um listiðkun sína. 

Þetta þjálfunarleysi í að kynna og koma fram gæti háð skapandi starfi í listum og 

menningu á Íslandi og þarf að efla og fá aukna áherslu í námskrá á öllum 

skólastigum (Bamford, 2011, bls. 8-10 og 86). 

Í grein Rósu Kristínar Júlíusdóttur; Að vinna með kenningar Elliots Eisners, 

segir að í fagmiðaðri myndlistarkennslu sé lögð áhersla á að þroska hæfileika 

nemenda til þess að meta list og sjónræn form. Hún opnar nýjar víddir í skrifum 

sínum og segir að þó fæstir nemendur verði listamenn geti allir lært slíkar 

aðferðir, og með því að blanda heimspeki saman við fagurfræðileg gildi fái 

nemendur aukinn skilning á því hvað listaverk er, skilja aðferðir og hugsun 

listamanna betur, sérstaklega ef þeir fá að vinna listaverk með sömu aðferðum og 

efnum og þeir gera. Þannig ganga nemendur í gegnum sama ferlið og auka þar 

með skilning sinn. Þeir læra líka um hvenær og hvernig listaverk verða til, hver 

sé höfundur þeirra, um tilgang verka og um gagnrýni listfræðinga (Rósa Kristín 

Júlíusdóttir, 1998, bls.11-15).  

Mikilvægi þess að kennari sé fyrirmynd um tæknilega færni og 

hugtakanotkun fyrir nemendur er stór þáttur í kenningum Elliott W. Eisner. Með 

því að nota faglegan og viðeigandi orðaforða og sýna tæknilega færni í 

sýnikennslu gefst nemendum tækifæri til að líkja eftir því sem þeir sjá og öðlast 

sömu færni.  Mikilvægt er að kennarinn geti metið verk og vinnuferli nemenda og 

rætt þau á uppbyggilegan hátt, bæði út frá persónulegum og fagurfræðilegum 

forsendum (Eisner, 2002, bls. 52-56). Að mati Eisner er rýni í sjónræn form góð 

leið til gagnrýnnar hugsunar. Unnið er með opnar spurningar þar sem svarið er 

ekki aðalatriðið heldur leiðin að svarinu. Kennarinn verður gegnsær og stjórnar 
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ekki umræðunni heldur kemur með lykil hugtök fyrir nemendur (Eisner, 2002, 

bls. 47).   

Í viðtali sem Guðrún Geirsdóttir, Guðrún Helgadóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson tóku við Eisner um listir og skólamál veltu þau fyrir sér 

spurningunni hvort hætta væri á að sköpunargáfa barna myndi glatast við þessa 

aðferð, þ.e.a.s. þegar fagmiðuð myndlistarkennsla kemur í stað barnslægrar 

kennsluaðferðar. Eisner sagði að auðvitað væri hætta á að það gæti gerst en 

fagmiðuð myndlistarkennsla ætti ekki að skilja neinn þátt kennslu eftir, hún 

miðast við að vera heildstæð. Samkvæmt honum eru fjórar hliðar á fagmiðaðri 

myndlistarkennslu. Þessir fjórir þættir væru að skapa myndlist, sjá hana og skilja, 

setja hana í sögulegt samhengi og að lokum meta hana á fagurfræðilegan hátt. 

Þessi aðferð við kennslu myndlistar ætti að víkka út nám nemenda og forða þeim 

frá að stífla sköpunargáfu sína. Þessi aðferð var þróuð með það í huga að mynda 

samhengi í kennslunni sem oft vill vanta í barnslægri kennsluaðferð (Guðrún o.fl.,  

1998, bls.6-10).   

Í fagmiðaðri myndlistarkennslu er lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð 

nemenda. Slík nálgun er notuð af hópi listamanna og listgreinakennara sem 

stofnuðu samtökin TAB (Teaching for artistic behavior) en þau byggja á 

hugmyndafræði Choice-based art program. Sú hugmyndafræði er unnin í anda 

skapandi atferlisstefnu (e. artistic behavior) sem leggur áherslu á sja lfst ði og 

val nemandans    na mi s  nu    gegnum skapandi vinnu ro gð (e. choice-based art 

education). Í bók sinni Engaging learners through artmaking skrifa þau Katherine 

M. Douglas og Diane B. Jaquith um mikilvægi þess að kennarinn skapi tækifæri 

fyrir nemendur til að vinna að sinni listsköpun eins og starfandi listamaður. Hér 

er áhersla lögð á að þau vinni út frá skapandi ferli hvers og eins nemanda. 

Sjálfsprottin sköpun sprettur upp úr faglegri þekkingu og frjálsri sköpun. 

Nemendur fá verkfæri í formi kennslu um efnið ásamt tækni og fá til þess tíma og 

rými til að skapa sitt eigið ferli. Nemendur uppgötva í ferlinu og áhersla er lögð á 

að þau hafi sjálf val um útfærslur út frá sínum eigin hugmyndum. Þegar 

nemendum er treyst fyrir eigin sköpun þá fyllast þau sjálfsvirðingu og þora að 

taka áhættur (Douglas og Jaquith, 2009, bls. 2-3).  
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2.5 Gagnrýnin hugsun og læsi 

Hugtakið læsi (literacy) er komið úr latínu og merkir táknsetning með 

bókstöfum. Merking þess er víðtæk, en það vísar allt í senn til lesturs, ritunar og 

lesskilnings. Það að vera læs felst í því að einstaklingar geti nýtt sér lestur, les-

skilning og ritun í daglegum viðfangsefnum. Læsi byggir í meginatriðum á 

lestækni, lesskilning, ritun og stafsetningu (Freyja Birgisdóttir, Steinunn Torfa-

dóttir, 2013).  

Læsi samkvæmt Dakar-áætlun samtakanna Unesco, er bundið tungu-

málinu en tengt félagslegri færni í samfélaginu. Af þessari skilgreiningu er 

reyndar ekki að fullu ljóst hvað nákvæmlega felst í því að vera læs. Í umræddri 

áætlun er bent á að margs konar óformleg menntun í ýmsum leikniþáttum komi 

ekki í stað læsis, sem er eini varanlegi grundvöllur framfara í samfélögum 

(Unesco, 2000, bls. 13). Í skrifum Baldurs Sigurðssonar á lesvef Háskóla Íslands, 

kemur fram að menntastefna sem leggur áherslu á hefðbundið læsi gerir ráð fyrir 

að tungumálið sé lykill að hugrænni úrvinnslu þekkingar og þar með grundvöllur 

að ályktunarhæfni og öllum dýpri skilningi á veruleikanum. Hinsvegar segir hann 

að samkvæmt stefnu Unesco og Dakaráætlunarinnar um eflingu menntunar í 

heiminum, geri menntastefna sem leggur nýja merkingu í læsishugtakið í 

rauninni ekki upp á milli þeirra leiða til skilnings og tjáningar sem börn vilja nota, 

svo fremi þau fylgi viðtekinni sátt samfélagsins um merkingu. Í þeirri merkingu 

hugtaksins eru allir möguleikar til skilnings, tjáningar og miðlunar jafngildir og 

mestu skiptir að allir fái að nota þær leiðir sem þeim henta best. Það að ná tökum 

á lestri og ritun í hefðbundnum skilningi verður þá jafngilt því að geta tjáð sig 

með talmáli, myndmáli, í leiklist, tónlist, kvikmynd eða dansi. Þetta er mjög 

róttæk breyting frá hefðbundnum skilningi læsishugtaksins. Notkun tungumáls 

og ritmáls er þar af leiðandi, ekki lengur undirstaða allrar menntunar, heldur 

sambærileg við aðra menntun og færni, eða aðrar tegundir læsis (Baldur 

Sigurðsson, 2013). 

Samkvæmt ritröð um grunnþætti menntunar, læsi, telur Stefán Jökulsson 

að hefðbundið læsi tengist kunnáttu og færni sem fólk þarfnast til þess að geta 

fært hugsun sína í letur og skilið prentaðan texta. Læsi í víðum skilningi vísar 

hins vegar til þess að nemendur nái tökum á ýmsum táknkerfum og miðlum; 
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kunni til dæmis að búa til vef og stuttmynd eða þjálfist í að leggja mat á margs 

konar efni, til að mynda fréttir og auglýsingar. Tungumálið er jafnmikilvægt og 

áður en er nú í sambýli við aðra tjáningarmiðla sem gegna afar mikilvægu 

hlutverki í námi, starfi og lýðræðisþátttöku fólks (Stefán Jökulsson, 2012, bls.1)  

Í almennum hluta aðalnámsskrár (2011) kemur fram að gagnrýnin 

hugsun er lykilþáttur í læsi og sköpun. Í sköpuninni felst hagnýting hugmynda og 

mótun viðhorfa, gildismats og hæfni. Vinnubrögð í listsköpun og vísindum 

einkennast oft af sköpunargleði, frumkvæði og frumleika. Þannig vinnubrögð er 

æskilegt að sjá í öllu námi og skólastarfi. Sköpun snýst ekki eingöngu um það 

sem er nýtt og frumlegt heldur og hagnýtingu þess sem fyrir er. Hún snýst þannig 

um lausnir viðfangsefna og leit að nýjum möguleikum. Þetta fléttast vel saman 

við menntun til sjálfbærni og læsi í víðum skilningi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, 2011.bls.24). 

Höfundar byrjendalæsis, þær Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir 

og Þóra Rósa Geirsdóttir (2011) hafa þróað og sett fram aðferðir í heilsteyptu 

námi í lestrarkennslu á Íslandi sem  er samvirk kennsluaðferð ætluð til lestrar-

kennslu barna í 1. og 2. bekk. Við samsetningu byrjendalæsis var stuðst við 

ýmsar kenningar og leitað til fræðimanna um læsi. Ennfremur var litið til 

NRP2000 rannsóknarinnar þar sem kemur fram mikilvægi þess að unnið sé eftir 

heildstæðum áætlunum. Formleg lestrarkennsla í grunnskólum hefur beinst að 

umskráningarfærni og hefur árangur miðast við fjölda lesinna atkvæða á minútu, 

oft án tengsla við lesskilning. Hljóðaaðferðin (Bottom-up approach) gengur út á 

það að kenna frá staf til stafs og orði til orðs án þess að gefa svigrúm til 

gagnvirkni eða annars sveigjanleika. Eins og þessi aðferð er oftast kennd þykir 

skorta þætti sem vekja áhuga nemenda og þar af leiðandi skilar kennslan ekki 

nægum árangri. Málheildaraðferðin (Whole language approach) gengur einnig í 

eina átt, þ.e. frá merkingu til ritháttar. Samvirk nálgun (Interactive approach), 

fellur mitt á milli hljóðaaðferðar og málheildaraðferðar, og tekur það besta úr 

báðum þar sem margvísleg greining fer fram á ritháttarlegum einkennum 

varðandi stafi, stafasambönd og orð. Til þess að vinna með skilning þarf 

lesandinn að leggja með sér sína fyrri þekkingu. Þannig á sér stað gagnvirkni í 

úrvinnslu ritmáls og merkingu þar sem lesskilningur er talinn vera blanda af 

hraða og sjálfvirkni við endurþekkingu orða, krefjandi hugsun og ályktunarferli 
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þar sem lesandinn ber hugmyndir í textanum saman við eigin hugmyndir um lífið 

og tilveruna þar sem samræða um efni textans skiptir miklu máli. Það sem gerir 

samvirka nálgun aðlaðandi er hin jafna áhersla á merkingu og ritmál þar sem 

börn venjast því frá upphafi að njóta innihalds texta. Byrjendalæsi gerir ráð fyrir 

því að hægt sé að kenna börnum sem hafa ólíka færni í lestri hlið við hlið og því 

er lögð áhersla á hópvinnu um leið og einstaklingsþörfum er mætt þar sem 

áhersla er lögð á aukið sjálfstæði nemenda, frá stýringu til sjálfstæðis (Jenný 

Gunnbjörnsdóttir, Rósa Eggertsdóttir, Þóra Rósa Geirsdóttir, 2011, bls. 5-8). 

Stefán Jökulsson telur að til þess að við getum ráðið í texta verðum við að 

fara inn í hann með alla lífsreynslu okkar í farteskinu og flétta hana saman við 

efni hans þannig að úr verði nýir skilningsþræðir. Læsi felst þannig í því að við 

notum lestur og ritun til þess að skapa merkingu sem gagnast okkur í tilteknu 

félagslegu samhengi (Stefán Jökulsson, 2012, bls.15-16). Ef við skoðum læsi í 

þeim skilningi að geta lesið í myndverk út frá þessum forsendum byrjendalæsis 

mætti gefa sér að alveg eins og einstakir stafir mynda orð, og orð mynda 

heilstæðan og merkingabærann texta sem leiðir til skilnings, geta einstaka tákn 

myndað röð tákna sem hægt er að túlka á heilsteyptan hátt í myndverki sem 

síðan leiðir til dýpri skilnings.  

2.6 Að lesa í og túlka myndir 

Erfitt getur verið að skilgreina muninn á hugtökunum myndlæsi og 

myndtúlkun, hver sé munurinn eða hvort þetta séu kannski tvær hliðar á sama 

peningnum. Er þetta sitthvort hugtakið eða samofið og hvar kemur táknfræðin 

inn í myndina?  

 amkv mt Mieke  al er myndl si hugtak sem n r y ir  a  atho fn að horfa 

a  mynd og  inna henni merkingu.  amkv mt na lgun ta knfr ðinnar er mynd 

 yggð upp af ta knum sem  arf að lesa      al, 1   ,  ls.   - 3 .  ð vera l s a  

mynd getur þá verið hæfileikinn til  ess að sja  og tu lka  au ta kn sem eru    

myndinni til  ess að hu n o ðlist merkingu (Elkins, 2010, bls. 1-9).  

 Samkvæmt Kennsluvef um myndlestur telja þær Inga Ósk Ásgeirsdóttir og 

Úlfhildur Dagsdóttir að myndlæsi felist í  ví að geta “lesið” myndmál til jafns við 

ritaðan texta en það sé menningarlegt fyrirbæri alveg eins og læsi á ritað mál. Til 

að geta lesið ritað mál þarftu að kunna viðkomandi tungumál og lestur á 
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myndum getur verið mjög ólíkur eftir menningarsamfélögum, hópum innan 

menningarsamfélaga og jafnvel einstaklingum (Inga Ósk Ásgeirsdóttir, Úlfhildur 

Dagsdóttir, 2011). Myndlæsi tengist því menningu líkt og læsi hinu ritaða máli. 

Til að geta lesið ritað mál er nóg að þekkja stafina en til þess að skilja innihaldið 

er nauðsynlegt að kunna viðkomandi tungumál. Að lesa í myndir byggist á 

þekkingu í sögu myndlistar og sjónrænnar menningar, þjálfun í að skilja, greina 

og túlka myndlistarverk og annað sjónrænt efni frá ólíkum tímum og í 

mismunandi þjóðfélögum.  

Samkvæmt Anders Marner professor í Háskólanum í Umeå í kennslufræði 

með áherslur á listgreinar, er mikilvægt að tungumál og hugtök séu til staðar til 

að nota sem millilið á milli listaverka og þátttakenda. Hlutverk kennarans sé að 

kenna nemendum þetta tungumál til að auðvelda þeim að skilja listaverkið og 

auðvelda samtalið (Marner, 1997). 

Breski heimspekingurinn Gillian Rose (1947-1995) fjallar einnig um 

mikilvægi þesss að geta lesið í myndir. Hún nefnir þrjú grunnatriði í slíkri 

nálguni:  

1. Myndir skal taka alvarlega. Rose segir algengt að menn gefi sér ekki nægilegan 

tíma í að grandskoða myndina sem slíka. Margir geri ráð fyrir að hún endurspegli 

einfaldlega samfélag og tíðaranda listamannsins. 

2. Hafa ber í huga félagslegt umhverfi og áhrif myndarinnar. Í hvaða samhengi eða 

umhverfi birtist myndin og hvaða áhrif hefur það á myndlesturinn? Víst er að 

málverk sem er innrammað á stóru listasafni hefur önnur áhrif á áhorfandann 

heldur en eftirprentun verksins í kennslubók. það sama má segja um verk sem 

sýnt er á samsýningu annars vegar og eitt og sér hins vegar. 

3.  Áhorfandinn hefur sitt eigið sjónarhorn og þarf að vera meðvitaður um það. 

Hvað færir áhorfandinn myndinni? Félagslegur bakgrunnur, þekking og reynsla 

hefur áhrif á túlkun hans. Styrkur myndar felst í tjáningarmætti hennar, bæði 

hvað varðar fagurfræði og merkingu. Í áhrifaríkri mynd styrkir form og merking 

hvort annað. Það sem áhorfandinn færir henni ætti svo ennfremur að efla hana, 

því myndin er ekki til nema í huga áhorfandans, hún er samtal hans við höfund 

hennar (Rose, 2001, bls. 15-16).  

Susan Sontag veltir fyrir sér hlutverki tungumáls í hugleiðingum sínum 

um listir og gagnrýni, hvernig sé hægt að lýsa, gagnrýna og umorða listaverk og 
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ræða það til hlítar án þess að mergsjúga það. Hún telur einnig að þörf sé á 

orðaforða sem er lýsandi fremur en forskrift þannig að sú rýni gefi raunverulega, 

nákvæma, skarpa og ástríðufulla lýsingu á útliti listaverks. „Gagnsæi er æðsti og 

mest frelsandi eiginleiki lista sem og listrýni. Gagnsæi merkir að upplifa ljóma 

hlutarins í sjálfu sér eins og þeir eru“  (Sontag, 2005, bls. 32). Hún telur einnig að 

það skipti mestu í dag að endurheimta skilningarvitin með því að læra að sjá 

meira, heyra meira og skynja meira (Sontag, 2005, bls. 31-33).  

2.7 Samtal milli verks og áhorfanda  

Mikilvægt er í sköpunarferli nemenda að geta tekið skref til baka og 

skoðað verk sín í margs konar samhengi og beitt gagnrýnni hugsun. Í sliku ferli 

getur einstaklingurinn átt í samtali við sjálfan sig og aðra til þess að geta þróað 

verk sín og hugmyndir. Í gegnum samræðu og ígrundun þjálfast nemandinn í að 

mynda sér gagnrýnar og sjálfstæðar skoðanir á sínum eigin verkum, verkum 

samnemenda sinna og síðast en ekki síst samfélagi sínu. Umræður um gildi verks 

geta byggst á hugboði, innsæi, tilfinningum eða rökrænni þáttum þar sem 

samanburði er beitt, samhengi skoðað, hliðstæður fundnar, gagnsemi eða kostir 

tekin fyrir (Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jóhannsdóttir, Torfi 

Hjartarson, 2012, bls.23-24).  

Samkvæmt John Dewey  skerpir  listin skilningarvit, sjónarhorn og við-

horf einstaklingsins og hjálpar honum að skilja mannlegt eðli og samfélag. Sá sem 

rýnir í og upplifir listaverk þarf að skynja, reyna að skilja og túlka verkin og sú 

reynsla getur vakið upp spurningar, nýja þekkingu og breytt viðhorfi.  Þannig 

getur áhorfandinn orðið fyrir áhrifum frá listaverkinu sem getur gefið af sér 

merkingu og gildi sem fyrir hann hefur áhrif á lífið (Jackson, 1998).  

Á heimasíðunni Fugl, félag um gagnrýna list, skrifar Hlynur Helgason 

myndlistarmaður og heimspekingur á sviði listmiðlunar um sambandið milli 

listaverks og áhorfanda:  

„Til þess að listaverkið geti gefið áhorfandanum eitthvað þarf hann að 

vera móttækilegur og tilbúinn til að staldra við. Verkið verður þá að ná til hans, 

grípa hann og tengja eigin tilfinningar og þrár sem oft eru persónulegar, við 

verkið. Oft eru þetta einfaldir þættir í táknum sem leiða þetta af sér, eru hvatar 

þess að dýpri merking og tilgangur verður til í samspili áhorfanda við verkið. 
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Lestur áhorfandans á verkinu býr til þetta samhengi, hvernig áhorfandinn finnur 

sig knúinn til að fylla verkið einhverjum tilgangi og merkingu. Til þess að 

tilbúningar hafi áhrif verða þeir að vera settir á fínlegan hátt inn í fagurfræðilegt, 

skynrænt og tilfinningalegt samhengi þar sem áhorfandinn er á einhvern hátt 

rifinn úr sínu hversdagslega öryggi og er tilbúinn til þátttöku í verkinu. Þetta 

samtal er grundvöllur listaverksins“ (Hlynur Helgason, 2010). 

 Í bókinni The Arts and the creation of mind, fjallar Elliot W. Eisner (2002) 

um hlutverk lista og um nauðsyn þess að einstaklingurinn þroskist af reynslu 

með hjálp skynfæranna. Hann telur að listgreinar geti hjálpað nemendum að 

skynja heiminn með öllum skynfærum. Eisner telur að nemandinn þroski dóm-

greind sína í gegnum listir, þar sem listir fela ekki í sér ákveðin svör verður 

nemandinn að byggja á eigin mati. Hann telur einnig að nemendur uppgötvi í 

gegnum listir að margar lausnir geti verið á sama vandamálinu og spurningar 

geta haft fleiri en eitt rétt svar. Þannig telur Eisner að þekkingarleit í gegnum 

listir feli í sér sveigjanleika og fjölbreyttar leiðir sem leiða til rannsókna og 

óvæntra útkoma. Þá telur hann að listir hjálpi okkur í samskiptum og að deila 

menningu (Eisner, 2002, bls. 1-3). Ingibjörg, Elísabet og Torfi, telja að skapandi 

nám snúist einnig um að þjálfa nemendur í að skoða, hlusta, muna og skilja 

umhverfið og að leyfa því að gerjast innra með hverjum og einum. Að skapandi 

nám styrki skilning nemandans á heiminum með því að þjálfa nákvæma athygli 

hans og að sköpun snúist um samtal við umhverfið (Ingibjörg o.fl., 2012, bls.26). 
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3. Myndmennt og áherslur í víðara samhengi 

 Á Íslandi tökum við menntun sem sjálfsögðu fyrirbæri. Allir eiga og geta 

menntað sig án þess að þurfa að hugsa um það né hafa jafnvel skoðun á því hvað 

maður vill mennta sig í. Fyrsta námsskrá Íslands, Lýðmenntun, kom út 1903.  

Höfundur hennar, Guðmundur Finnbogason (1873-1944), vildi meina að 

menntun væri eina vopnið sem myndi duga til sóknar og varnar í lífsbaráttunni í 

hinum stóra heimi. Þessa sýn rökstyður hann með því að fjalla um og athuga í 

hverju menntun væri fólgin. Svar hans var að menntun væri fólgin í þroskun og 

 róun manneðlisins. „Menntun er samstofna við maður og að menntast ætti því 

að þýða það að verða að manni“ (Guðmundur Finnbogason, 1903, bls.9). 

Guðmundur er í þessari fyrstu námsskrá á Íslandi farinn að tala um hve 

skilningur og hið skapandi ímyndunarafl er mikilvægt í menntun þar sem 

menntunin geti ekki verið fólgin í einhliða æfingu vissra krafta, hún verður að 

efla manneðlið í heild sinni. Guðmundur taldi að: „ Menntun hvers manns verður 

að metast eftir því hve hæfur hann er til að lifa og starfa í mannlegu félagi, lifa og 

starfa þannig að líf hans verði með hverjum degi meira virði fyrir sjálfan hann og 

aðra. Enginn getur orðið að manni nema í samfélagi annarra manna“  

(Guðmundur Finnbogason, 1903,bls. 28). Hann taldi að fjörugt ímyndunarafl geti 

leitt til þess að maður leiti að aðalatriðinu og þannig finni sinn sannleika. 

„Skynsemi mannsins og ímyndunarafl ummyndar meðvitund okkar og skapar 

hugmyndakerfi sem veita okkur vald yfir hlutunum sem er þá hin ummyndandi 

skapandi hugsun“. Hann taldi einnig að: „menntaðir menn eru þeir sem skoða 

hvert atriði frá ýmsum hliðum, samlíkja og sundurliða, álykta og leiða rök, mæla 

og meta hverja hugmynd og setja hana í samhengi við aðrar hugmyndir. 

Ímyndunarafl þeirra er sívakandi og bregður stöðugt upp í hug þeirra mynd af 

því sem gæti verið og vera ætti í mótsögn við það sem er“ (Guðmundur 

Finnbogason, 1903,bls.24-25). 

Fræðimenn leggja vaxandi áherslu á skapandi greinar, ekki aðeins til 

stuðnings við annað nám heldur sem sjálfstæðar greinar sem stuðla að þroska og 

skilningi rétt eins og hefðbundnar greinar. Breski menntunarfræðingurinn Sir 

Ken Robinsson (2011) hefur um árabil talað fyrir endurskoðun viðhorfa til 

menntunar. Í bók sinni Out of our minds: Learning to be creative segir hann 
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almennt viðurkennt að hlutverk menntakerfisins sé að undirbúa nemendur undir 

þátttöku á vinnumarkaði. Hinsvegar telur hann að einhliða áherslur til að svara 

eftirspurn vinnumarkaðs valdi því að nemendur fari á mis við dýrmæta reynslu 

og að námsgreinar sem virðast nytsamlegar í þessu samhengi fá meira vægi en 

aðrar. Þá bendir hann á að það sé ekki sjálfgefið að nemandi fylgi línulegu ferli 

frá menntun til starfsframa. Hann telur einnig ómögulegt að spá fyrir um hvernig 

aðstæður á vinnumarkaðnum og í efnahagslífinu verði í framtíðinni. Í þessu 

samhengi bendir hann á að á tímabili hafi meirihluti enskra útskriftarnema í 

landafræði farið að starfa í fjármálageiranum (Robinson, 2001, bls. 86-87). 

Fræðimenn hafa bent á menntandi reynslu sem manneskjan nýtur af 

sköpun og listum, fært rök fyrir samfélagslegu gildi lista í kennslu, og áhrif 

hennar á einstaklinginn (Dewey, 1938; Eisner, 2002; Þorvaldur Þorsteinsson,  

2009; Robinsson, 2001). Ken Robinson er umhugað um skapandi þáttinn og að 

hans mati er áhersla á akademískt nám eins og t.d. málvísindi og raungreinar oft 

á kostnað skapandi náms. Skapandi áherslur eru því ekki teknar alvarlega. 

(Robinson, 2001, bls. 6-7, 61-66, 80). 

Í skýrslu starfshóps um listgreinakennslu í grunnskólum Reykjavíkur 

(2009) er fjallað um kosti og galla listgreinakennslu    grunnsko lunum. Til að 

athuga viðhorf til listgreinakennslu í Reykjavík var rætt við forsvarsmenn þeirra 

skóla sem útskrifa listgreinakennara. Það voru þær Arnþrúður Ösp Karlsdóttir og 

Kristín Valsdóttir frá Listaháskóla Íslands og  elga  ut  uðmundsdo ttir lektor    

to nmennt a  Menntav  sindasviði  a sko la   slands sem voru fengnar til að r ða 

y msa   tti sem varða listgreinakennslu    grunnsko lum.  elstu umr ðuefnin 

voru aðalna msskra , kostir og gallar listgreinakennslu    grunnsko lum, na msefni og 

sam  tting listgreinakennslu við o nnur fo g. Þegar aðalna mskra in var r dd var 

fjallað um hversu yfirgripsmikil hu n v ri og kom  að fram að  að hefði s  na kosti 

og galla. Rætt var um að frja lsr ðið henti ekki o llum og  að yrðu að vera o l  kir 

kostir     oði.  elstu kostir  ess v ru  eir að hu n g  i mikið frelsi til sja lfst ðrar 

skipulagningar kennslunnar, en gallarnir v ru  eir að hu n g ti verið sumum 

ofviða og  a  se rstaklega reynslulausum kennurum. Þa  voru   r ekki sa ttar við 

hversu o ljo s t  maskiptingin var a  milli faga    listgreinakennslu en voru samma la 

um að kennsla v ri o  lug a    slandi og  a  se rstaklega hja  yngsta- og miðstigi og 

 að v ri mjo g ja kv tt að kennararnir v ru  lestir se rmenntaðir    s  nu fagi. 
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Gallarnir sem helst voru nefndir voru tengdir na msefni og að  að vanti aukið 

fram oð  ess    o llum listgreinum. Þo  kom fram að na msefnið  tti ekki að vera 

heftandi fyrir frja lsr ði    kennslu heldur einungis leið einandi (Menntasvið 

Reykjavíkur, 2009, bls. 22-26).   

Í nýrri námskrá Bretlands (2013) í listgreinum, er lögð áhersla á að 

nemendur fái kennslu í að þróa sköpunargáfur sínar og hugmyndir og auka færni 

í framkvæmd þeirra. Þeir ættu að þróa gagnrýninn skilning á listamönnum, 

arkitektum og hönnuðum og tjá rökstudda skoðun sína sem getur stutt við þeirra 

eigin verk. Nemendur eiga að öðlast færni í aðferðum til að yfirfæra hugmyndir 

sínar og athugasemdir í skissubækur, einnig frá  tímaritum og öðrum fjölmiðlum 

sem grundvöll fyrir því að kanna hugmyndir sínar. Að nota ólík svið tækni og 

fjölmiðla til að auka færni sína í meðferð mismunandi efna og að greina og meta 

eigin vinnu og annarra í því skyni að styrkja sjónræn áhrif eða notagildi í starfi 

sínu. Lögð er áhersla á að nemendur þekki listasöguna, handverk, hönnun og 

arkitektúr, þ.á.m. tímabil, stíl og helstu hreyfingar frá fornöld fram á okkar dag 

(National Advisory Committee, 2013, bls. 1-2). 

Samkvæmt Dewey einskorðast reynsla ekki við einangrað atvik, hún 

verður til í samfellu (e. continuity). Reynsla vísar til þess hvernig við bregðumst 

við breytilegum aðstæðum í framtíðinni þar sem viðhorf, tilfinningar og gildi 

mannsins mótast. Hún felur í sér upplifanir, athafnir og virkni í samskiptum 

einstaklingsins við umhverfi sitt, bæði efnislegt og félagslegt. Með hverri nýrri 

reynslu byggir einstaklingurinn ofan á fyrri reynslu sem gerir honum mögulegt 

að vaxa í þekkingu, þroska og skynsemi (Dewey, 2000b, bls. 55-57). Dewey taldi 

að nemendur yrðu að þróa með sér lífsviðhorf sem hjálpar þeim að sjá út fyrir 

sinn eigin hugarheim og að kennarinn þurfi að hjálpa nemandanum til að sjá 

þarfir annara, þar á meðal skólans, samfélagsins, þjóðarinnar og alls heimsins 

(Myhre, 2001, bls. 170-175). Hann hélt því fram að í barnseðlinu væru m.a. fjórar 

hvatir og atferlishneigðir sem eru félagshvötin, rannsóknarhvötin, sköpunar-

hvötin og listhvötin. Þetta segir hann vera ónotaða möguleika nemenda sem eigi 

að virkja með því að haga aðstæðum þannig að nemandinn hitti á heillandi 

viðfangsefni til að spreyta sig á. Hann taldi það hlutverk kennarans að skapa 

aðstæður og veita nauðsynlega leiðsögn, þannig að hæfileikarnir þroskist, 
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nemandanum og samfélaginu til góðs. Til að framkvæma slíkan gjörning taldi 

Dewey nauðsynlegt að: 

 Skapa náttúrulegar aðstæður þar sem áhugaverður vandi kemur upp. 

 Nemendur afli sér upplýsinga sem geri þeim kleift að fást við vandann á 

skynsamlegan hátt. 

 Nemendur komi með tillögur til lausnar sem þeir ræða. 

 Nemendur fái tækifæri til að prófa tilgátur sínar og kanna hvort þær séu 

haldbærar (Myhre, 2001, bls. 174). 

 

Viðtökuviðhorf til náms er hugtak sem Hafþór Guðjónsson (2012) kynnir 

til sögunnar í grein sinni Kennaramenntun og skólastarf í ljósi ólíkra viðhorfa til 

náms. Viðtökuviðhorf segir hann vera viðhorf til náms sem hefur mótað starfs-

hætti kennara í skólum og í kennaramenntun en jafnframt haldið okkur föngum í 

þeirri þröngu sýn að það að læra þýði að taka við því sem aðrir hafa hugsað. 

Hann telur hugsmíðahyggju (e. constructivism) og hugtak sem hann kallar 

aðstæðuviðhorfið (e. the situative view) vera mótsvar við viðtökuviðhorfinu. 

Hafþór segir hugsmíðahyggju beina athygli að hæfileikum fólks til að hugsa og 

móta sér hugmyndir. En aðstæðuviðhorfið beini athyglinni að ytri aðstæðum, 

hvernig þær móta hugsun okkar og gerðir, en líka að þátttökunni, mikilvægi 

samstarfs og samræðu. Hann telur aðstæður markast m.a. af orðræðunni og því 

hvernig kennari talar við nemendur, samvinnu, viðhorfum, samskipti og gildum, 

námsumhverfi og þeim verkfærum sem nemendur fá í hendurnar. Aðstæðu-

viðhorfið bendir á mikilvægi orðræðu kennarans og þess að nemendum séu 

skapaðar fjölbreyttar aðstæður og tæki til náms þar sem reynt er að koma til 

móts við fjölbreyttar þarfir þeirra. Nemendur eru í stöðugu samspili við umhverfi 

sitt, móta það og mótast af því. Hafþór telur að ef þessi tvö viðhorf séu lögð 

saman þ.e.a.s. hugsmíðahyggja og aðstæðuviðhorfið, verði til kraftmikil sýn á 

nám sem ætti að auðvelda okkur að þróa nýja og betri starfshætti í skólum 

almennt (Haþór Guðjónsson, 2012, bls. 1-5).   
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3.1 Greind og námsmat 

Mælingar á greind eiga uppruna að rekja til upphafs tuttugustu aldarinnar 

þegar franski sálfræðingurinn Alfred Binet (1857-1911) var beðinn um að útbúa 

mælitæki sem spáir fyrir hvaða nemendur komi til með að standa sig í skólum 

Parísarborgar (Gardner, 1983, bls 5). Robinsson (2001, bls 61-62) segir hug-

myndina um greindavísitölupróf byggjast á því að greind sé mælanleg, þ.e. að 

hægt sé að reikna hana út frá svörum við nokkrum skriflegum prófspurningum. 

Þannig sé gefið til kynna hvernig viðkomandi komi til með að reiða af í námi. Ein 

veigamesta gagnrýni Robinsson er að greindarvísitala er oft talin gefa mynd af 

vitsmunalegri getu einstaklingsins. Afleiðingarnar eru það sem Howard Gardner 

(1983, bls 6) kallar einsleita sýn eða viðhorf (e. uniform view) í skólastarfi þar 

sem nemendur fylgja eftir ákveðnum föstum kjarna. Skrifleg próf eru notuð til að 

raða nemendum upp eftir getu og þeir sem hafa bestu einkunnirnar komast í 

„ estu skólanna“. Í grein Þorvaldar Þorsteinssonar  200   „ ð sjá dögg á vatni“ 

telur hann að við séum orðin svo háð sannanlegum mælingum sem próf eru í eðli 

sínu að við séum tilbúin að fórna gleðinni, ævintýrinu, sköpunareðlinu og 

uppgötvuninni (Þorvaldur Þorsteinsson, 2009,bls. 5-6 ).   

Hugmyndir fólks hafa verið að taka breytingum frá tímum Binet. 

Kenningar Howard Gardner (1983) um fjölgreindir (e.multiple intelligences) 

hafa átt nokkurri hylli að fagna, ekki síst meðal framsækinna kennara. Gardner 

hefur staðhæft að mannshugurinn getur tekið á sig margar og ólíkar myndir og 

telur mikilvægt að við leggjum rækt við mismunandi greindir sem í okkur búa. 

Hann telur mennina ólíka vegna þess að greindir þeirra eru mismunandi. Þessar 

kenningar komu fyrst fram í útgáfu bókar hans Frames of mind árið 1983 

(Howard Gardner, 1983). Þar segir hann greindirnar vera sjö: 1) málgreind 2) 

rök og stærðfræðigreind 3) rýmisgreind 4) líkams og hreyfigreind 5) tónlistar-

greind 6) samskiptagreind 7) sjálfsþekkingargreind. Hann útilokaði þó ekki að 

rannsóknir myndu leiða í ljós frekari möguleika á flokkun greindarsviða og síðar 

bætti hann við þeirri áttundu, umhverfisgreind. Ennfremur hefur hann velt fyrir 

sér möguleikanum á níunda sviðinu, sem hann kallar tilvistargreind (Armstrong, 

2001, bls. 14-15 ). Samkvæmt þessu þá lesum við, túlkum, sundurgreinum og 

flokkum skilaboð á mjög mismunandi hátt. Þetta minnir á að hefðbundið nám 
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sem byggir á lestri fræðibóka henti einstaklingum misvel og að nauðsynlegt er að 

beita fjölbreyttum aðferðum við kennslu til að ná til sem flestra. Gardner (1983, 

bls. 6) leggur einnig til að skólinn þurfi að horfast í augu við að nemendur hafa 

ólík áhugasvið, hæfileika og ekki læri allir á sama hátt.  

Robinson (2011) heldur því fram að nemendur sem eru sterkir á bóklega 

sviðinu nái oft ekki að rækta aðra hæfileika sína. Þeir nemendur sem ekki eru 

sterkir á þann hátt eru oftar en ekki sterkir á öðrum sviðum, en vita hreinlega 

ekki af því. Þeir fara hugsanlega í gegnum allt skólakerfið án þess að vita nokkurn 

tíma hvar helsti styrkur þeirra liggur (Robinson, 2011, bls. 107-108). Í ljósi þess 

má spyrja um stefnumótun í íslensku skólakerfi og hvort skapandi þættir séu í 

raun hafðir að leiðarljósi eins og margir eru sammála um að sé æskilegt. 

3.2 Myndmenntakennsla á Íslandi 

Samkvæmt niðurstöðum Anne Bamford (2009) á list-og menningar-

fræðslu á Íslandi sem unnin var fyrir Menntamálaráðuneytið, hefur skapandi 

kennsluháttum á íslandi ekki tekist að miðla mikilvægi listmenntunar, þó að ekki 

sé  að  ó alsl mt. „Ef við viljum gott menntakerfi verðum við að hlúa að 

sköpunarkraftinum“ (Bamford, 2009, bls. 94). Í skýrslunni kemur m.a. fram að 

auka þurfi kjark og hvetja til að nýir hlutir séu reyndir, að okkur vanti nýjar 

hugmyndir og sterka sjálfsmynd fyrir listir. Við þurfum einstaklinga með skilning 

á skapandi hugsun og við þurfum að auka skapandi vinnu í skólum og skapandi 

aðferðir í námi, þar á meðal í listgreinum (Bamford, 2009, bls 161-163). Ný  

menntastefna sem birt er í aðalnámskrá grunnskóla, greinasvið (2011), er byggð 

á sex grunnþáttum menntunar, sem eru: 

1. Læsi 

2. Sjálfbærni 

3. Heilbrigði og velferð 

4. Lýðræði og mannréttindi 

5. Jafnrétti 

6. Sköpun 

Þar kemur fram að grunnþættir menntunar snúast um læsi á samfélag, 

menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig 
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upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. 

Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn, getu og vilja til að hafa áhrif og 

taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það. 

Grunnþættirnir eru samfélagsmiðaðir; þeim er ætlað að stuðla að auknu jafnrétti 

og lýðræði og að vinna að því að samfélagið fái vel menntað og heilbrigt fólk, 

bæði til þátttöku í að breyta samfélaginu til betri vegar og til þeirra starfa sem 

unnin eru í samtímanum. Grunnþáttunum er ætlað að undirstrika meginatriði í 

almennri menntun og stuðla að meiri samfellu í öllu skólastarfi (Aðalnámskrá, 

almennur hluti, 2011, bls. 16).  

Samkvæmt hæfniviðmiðum fyrir sjónlistir (2011) er lögð áhersla á að 

þegar nemendur skapa sjónræn verk vinna þeir ýmist út frá eigin rannsóknum 

og greiningu eða með virkjun ímyndunaraflsins þar sem þeir tengja við fyrri 

reynslu, menningu og umhverfi. Í umræðum um myndlist skapast tækifæri til að 

þjálfa orðaforða myndlistar, samkennd og umburðarlyndi í tengslum við 

gagnrýna umræðu um upplifun nemenda á völdum listaverkum og eigin verkum. 

Með því að tengja við eigin reynslu þjálfast nemendur í læsi á eigið umhverfi og 

vinna með skapandi- og gagnrýna hugsun, tengja við menningu og umhverfi sitt 

út frá því að rannsaka, skapa og greina. Hugmyndir og verk nemenda verða ekki 

virk nema þeim sé miðlað á einhvern hátt. Fjallað er um að sjónlistir hafi alltaf 

haft félagsleg, fagurfræðileg og tilfinningaleg áhrif á fólk og það að rýna í 

listaverk hjálpi okkur að skilja sögu, menningu og samfélagið í heild á sama tíma 

og það hjálpar okkur að eflast sem persónur. Í myndmennt geta nemendur ýmist 

unnið á gagnrýnin hátt með málefni daglegs lífs, byggt á rannsóknum á 

raunveruleikanum eða með töfrum ímyndunaraflsins, og fá tækifæri til þess að 

læra og tjá sig án orða (Aðalnámskrá, almennur hluti, 2011, bls. 148 ). Að taka 

þátt í að skapa, greina og njóta listar stuðlar að því að nemendur þjálfist í að 

upplifa list jafnframt því að þróa með sér samkennd, umburðarlyndi og 

gagnrýninn skilning á heiminum.  

Með markvissri myndmennt er þannig hægt að viðhalda og þróa þann 

hæfileika sem börn nota frá unga aldri, að segja sögu myndrænt. Til þess að svo 

megi verða þurfa kennarar að veita nemendum tækifæri til að taka áhættu til að 

stuðla að þróun skapandi hugsunar og ímyndunarafls (Aðalnámskrá, almennur 

hluti, 2011, bls. 148).  
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Markmið aðalnámskrá grunnskóla í listgreinum er að hlúa að gagnrýnni 

og skapandi hugsun.  Þar segir að gagnrýnin hugsun sé mikilvæg vegna þess að 

hún er öguð, fylgir ákveðnum reglum í ályktunum sínum og nær þar með árangri 

sem hægt er að leggja skýrt mat á. Meginreglan er sú að hugsunin skýrist af 

rökum. Þessi aðferð felur í sér ákveðnar leiðir til að skýra hugsun nemenda og 

draga hana fram í dagsljósið, meðal annars með gagnrýnum og opnum 

umræðum. Þegar kennsla inniheldur gagnrýna hugsun, felst hún í því að hvetja 

nemendur til að undrast og vera forvitnir en forðast að læra allt utanbókar. Gott 

ímyndunarafl skiptir líka máli og þannig verður nám afleiðing hugsunar 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, listgreinar, 2007, bls. 11).   

Samkvæmt áfangamarkmiðum fyrir 1.-4. bekk í myndlist er lögð áhersla á 

ríka tjáningarþörf nemenda á þessum aldri. Áhersla er lögð á fjölbreytt vinnu-

brögð við myndfrásögn og að nemendur læri um lögmál myndlistarinnar, þau 

grunnhugtök sem nýtast til að fjalla um myndlist og eiga nemendur að öðlast 

færni í að setja hana í félags- og sögulegt samhengi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

listgreinar, 2007, bls. 11).  

3.3 Sköpun, flæði, tungumál og töfrar 

Þorvaldur Þorsteinsson  (2009), segir í grein sinni Að sjá dögg á vatni, að 

sköpunareðli okkar sé hvorki valgrein né smekksatriði, afþreying, markaðsvara, 

sniðugheit, hæfileiki fárra eða áþján þjakaðra listamanna, heldur að sköpunin sé 

eiginleg hverjum manni, sjálfsögð og lífsnauðsynleg, rétt eins og tjáningin, 

snertingin og kynhvötin. Hún býr að baki margfalt fleiri hugtökum og er forsenda 

samskipta okkar, tungumáls og líkamstjáningar. Hún er sagnamennska, 

táknmyndir, tengingar, innsæi, húmor og útsjónarsemi. Hún er forsenda allrar 

samfélagsmótunar og kveikja hvers framfaraspors sem stigið er í nafni 

mennskunnar (Þorvaldur Þorsteinsson, 2009, bls. 5-6). Í ljósi þess getur sjálft 

ferlið þar sem rannsókn nemenda og gagnrýninni hugsun er beitt leitt til nýrra 

hugmynda og frjálsrar tjáningar. 

 Ken Robinsson (2011   endir a  mikilv gi sko punar og heldur  v   fram að 

 að að vera skapandi se  meðf ddur eiginleiki okkar allra en sko punarga fan se  

 v   miður oft drepin    sko laker inu.    sko laker inu eru margir skapandi 

einstaklingar sem njo ta s  n ekki    hefð undnu sko lasamfe lagi og  r  fast  v   
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misvel    sko lanum en  u a y ir o tru legustu h  ileikum a  sviði lista og sko punar 

(Robinsson, 2011, bls. 6-7, 61-66, 80).  

 Í þemahefti aðalnámskrár grunnskóla um sköpun kemur fram að sköpun 

feli í sér áskorun, spennu og leit. Hún færir sér í nyt en jafnframt brýtur 

hefðbundið mynstur, reglur og kerfi og veitir nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar 

hugmyndir. Sköpun byggist jafnframt á gagnrýnni hugsun, rannsókn og ótal 

aðferðum sem opna nýjar leiðir. Vinnubrögð í listsköpun einkennast af 

sköpunargleði, frumkvæði og frumleika (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir, Torfi Hjartarson, 2012, bls. 1).   

Það er  ekkt fyrir rigði    listum að  egar fo lk n r mikilli ein eitingu se  

talað um flæði, sem a  se r stað  egar einstaklingurinn er svo niðursokkinn og 

gagntekinn af viðfangsefni s  nu að hann gleymir stað og stund og o llu o ðru en 

viðfangsefninu sja lfu (Csikszentmihalyi, 1990, bls. 115). Að því leiðir að æskilegt 

væri ef stundatöflur í skólum væru þannig byggðar upp að gefinn væri tími og 

rými þar sem nemendur og kennarar vilja ekki hætta í sínu sköpunarferli. 

Samkvæmt  ritröð um grunnþætti menntunar, sköpun, er flæði skilgreint sem 

hugarástand sem verður til þegar nemandinn öðlast áhuga á viðfangsefni sínu og 

nær svo sterkum tengslum við það að hann gleymir stund og stað. Nokkrar 

forsendur eru mikilvægar til að ná flæði, sama í hvaða námsgrein það er. Ein 

forsenda er skýr tilgangur sem er í samhengi við löngun og áhuga, að verkið vaxi 

og dýpki eftir því sem lengra er haldið og að framvinda sé skýr. Þá næst 

fullkomin einbeiting og hugsunin verður algjörlega bundin viðfangsefninu. 

„Leiðin að markmiðinu er það sem gefur gleðina fremur en markmiðið sjálft “ 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Torfi Hjartarson, 2012, 

bls.26-27).  

 Í áðurnefndri skýrslu Anne Bamford kemur fram að viðhorf til listfræðslu 

á Íslandi er að ferlið sé jafn mikilvægt og útkoman og að börn eigi að fá tækifæri 

til þess að njóta þess að skapa og gleyma sér í hinu skapandi ferli þar sem 

undirliggjandi er sú trú að listfræðsla gefi eitthvað meira en þekkingu og færni í 

listum. Ef of mikil áhersla er lögð á verk sem lokaniðurstaða getur það verið 

letjandi og hamlað forvitni og viljanum til að taka áhættu í sköpunarferlinu, en 

skapandi ferli, tilraunastarf og þor til að taka áhættu er oft mikilvægara en 

aðlaðandi og söluvænlegt verk (Bamford, 2011, bls. 91). 
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 Bamford telur einnig að með því að læra tjáningarform listanna geti fólk 

betur talað um listir og tjáð tilfinningar og upplifanir sínar af listum. Niðurstaðan 

sýnir að nemendum vantar aukna meðvitund um listir sem tungumál og að læsi 

og færni í tungumáli lista sé nauðsynlegt í samtímanum og í náinni framtíð 

sérstaklega vegna hraðra breytinga í upplýsingatækni. Að efla þurfi áherslu á 

sjónlæsi, fagurlæsi, hljóðlæsi o.s.frv. Samræða og rökræða um sköpun virðist lítið 

þróuð í íslenskum skólum en tungumálið skiptir miklu máli því það gefur 

nemendum orð og möguleikann til að tjá sig. Börn þroska þetta orðfæri í gegnum 

hvetjandi spurningar frá kennaranum eða listamanninum og einnig með 

samræðum við önnur börn um listræna upplifun og víkka þannig út svið 

tilfinningalegrar tjáningar (Bamford, 2011, bls. 91-93). Því er hægt að álykta að 

ef tungumálið gefur hugsun og tilfinningum merkingu, mætti kannski segja að 

hugsun og tilfinningar gefi tungumálinu merkingu, einkum þegar skipst er á 

skoðunum í samræðu sem leidd er af kennara, með gagnrýnu- og skapandi 

hugarfari.  

3.4 Þarfagreining unnin út frá viðtölum við 
starfandi myndlistarkennara 

3.4.1 Aðdragandi og aðferðir 

Uppspretta að viðtölum við starfandi myndlistarkennara var áðurnefnd 

skýrsla Anne Bamford, Arts and cultural education in Iceland, sem unnin var fyrir 

mennta- og menningarmálaráðuneyti Íslands árið 2009. Hún  sýnir að þrátt fyrir 

góða kennslu í listnámi á Íslandi er gagnrýnin hugsun í úrvinnslu verka 

ábótavant. Í þessu sambandi hafði ég sérstakan áhuga á að rýna í yngsta stigið 

þar sem nemendur byrja að læra stafina, að lesa og skrifa. Margir skólar vinna 

með byrjendalæsi, sem er heildstæð aðferð í lestrarkennslu. Til þess að vinna 

með skilning tekur lesandinn með sér sína fyrri þekkingu sem leiðir til 

gagnvirkni í úrvinnslu ritmáls og merkingu textans. Ég lagði upp með þá hug-

mynd að jafnvel væri hægt að kenna myndmennt á sömu forsendum og 

byrjendalæsi.  

Í viðtölunum leita ég svara við því, hvort og hvernig mynd-

menntakennarar séu að þjálfa nemendur  á yngsta stigi í grunnskólum Íslands í 
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að lesa í myndverk og þá jafnvel í gegnum gagnrýna hugsun. Spurningarnar sem 

ég lagði fyrir viðmælendur mina, miðast við að komast að því hvernig við skiljum 

hugtakið myndlæsi og hvernig árangursríkast sé að kenna það.  

Fjórar spurningar voru lagðar fyrir viðmælendur: 

1.  Hvað finnst þér myndlæsi fela í sér? 

2. Hefur þú eitthvað verið að vinna með myndlæsi með ungum krökkum? 

3. Getur þú sagt mér frá einhverju verkefni þar sem þú hefur verið að vinna 

með myndlæsi með yngsta stiginu / ungum börnum? 

4. Hefur þú unnið með myndlæsi á samtímalist og samtímann? 

Ég valdi viðmælendur mína út frá því að þau eru myndlistarmenntuð og 

starfa einnig sem myndmenntakennarar.  Aðferðin við val á viðmælendum er 

markmiðaúrtak (e. purposive sampling) (Flick, 2011, bls. 74), þar sem ég hafði 

fengið ábendingar um það að þau væru öll líklega að vinna með myndlæsi og 

myndtúlkun í sinni kennslu.  

Viðtölin voru tekin frá 24.04 – 03.05. 2013, ýmist á vinnustað viðmælenda 

eða í LHÍ í Laugarnesi. Ég mun ekki nota nöfn viðmælenda minna. Viðtöl rann-

sóknarinnar voru öll hljóðrituð og skrifuð upp orðrétt. Að því loknu var hljóð-

upptökunum eytt. Í viðtölunum var lögð áhersla á að viðmælendur fengju að 

túlka sinn veruleika, komast að þýðingu sinnar eigin reynslu og setja í stærra 

samhengi innan þess ramma sem lagt var upp með. Viðtölin voru í formi 

samræðna þar sem lagðar voru fram spurningar en hver og einn fékk einnig 

tækifæri til að bæta við ef þau hefðu eitthvað fleira að segja. 

Ég hef stuðst við úrvinnslu úr viðtölunum í kennslunni í vetur og prófað 

mig áfram bæði út frá mínum hugmyndum um skapandi- og gagnrýna hugsun í 

gegnum kennslu í myndtúlkun, áhuga mínum á barnaheimspeki og almennri 

samfélagsvitund. Sameiginlegur áhugi viðmælenda minna á hugtakinu myndlæsi 

hefur verið hvetjandi til frekari rannsókna á markvissri kennslu í gagnrýnni 

hugsun og myndtúlkun.  

3.4.2 Umræður og niðurstöður  

Viðtölin veittu innsýn inn í kennsluaðferðir viðmælenda, þeirra viðhorf til 

kennslu í læsi í víðum skilningi. Það kom fram að þau kenna slíkar aðferðir á mis-



 44 

munandi hátt og út frá þeirra áhugasviði jafnvel innan myndlistarinnar. Einnig 

koma fram hvað þeim finnst mikilvægt og hvað þeim finnst vanta upp á til að 

mennta nemendur í gagnrýnni hugsun og skapandi tjáningu.  

Það kom sterkt fram í öllum viðtölum að viðmælendur mínir eru að 

einhverju leiti að vinna með læsi í myndrænum skilningi þó þeir noti ekki 

endilega ákveðin hugtök eða vinni með þau markvisst. Það kom einnig skýrt fram 

hve eðlilegt það er fyrir þeim að nota myndtúlkanir, þó að þau noti ekki endilega 

markvisst tákn og táknrænar merkingar og að kennslan spretti frekar úr listinni. 

Samstaða um skilgreiningu á hugtakinu myndlæsi var sú að það tengist mynd-

rænni túlkun á einhvern hátt og það hvort viðkomandi sé fær um að horfa, greina 

myndir, skapa merkingu og að hann sé fær um að túlka niðurstöður. 

Viðmælendurnir eru öll með listrænan bakgrunn og eru meðvituð um 

samtímalist og hugsunarhátt myndlistarmanna og vita hve mikilvægt allt ferli og 

rannsóknarvinna er.  

Þegar á viðtalinu stóð komu viðmælendur mínir sér á óvart þar sem þau 

fengu tækifæri til að skoða sína kennsluhætti og voru öll sammála um mikilvægi 

kennslu í myndlæsi, myndtúlkun og gagnrýnni hugsun. Sum komust  að því að 

þau eru að kenna myndtúlkun oft ómeðvitað en hafa einnig áhuga og telja það 

brýna nauðsyn að gefa rými og tíma fyrir þetta samtal og meira markvisst notkun 

tákna og rýna í táknrænar merkingar sem nýtist einnig í samfélagslæsi og 

umhverfislæsi. 

„Ég hef ekki unnið með myndlæsið markvisst og fókuserað sérstaklega á það, en 

ég held þegar þú spyrð mig þessarar spurninga að kannski er það eitthvað sem 

maður ætti að gera meira af, því það krefur þau um að skoða gagnrýnið og horfa 

og túlka eitthvað sem ber fyrir augun og kannski þarf maður einmitt að vinna 

markvissara með það í kennslu, af því að ef þú færð þessa þjálfun þá hlítur þú að 

beita henna allsstaðar annarsstaðar“ (Viðmælandi 1, 24.04.2013). 

Viðmælendurnir voru öll mjög jákvæð í garð myndlæsiskennslu og töldu 

að þeir myndu vilja kenna meira gagnrýna hugsun og markvisst myndlæsi. 

„Myndir eru vanmetnar, og sagt er að mynd útskýri 1000 orð en svo er látið kjurt 

liggja og enginn rýnir í myndina með gagnrýnum augum“ (Viðmælandi 5, 

03.05.2013). 
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Það kom einnig fram að ef nemendur myndu fá meiri þjálfun í 

samræðulistinni þá væru þau betur undirbúin fyrir allar námsgreinar og fyrir 

lífið.  Lítið virðist vera um myndlestur á samtímann og samtímalist og fer það oft 

á tíðum eftir tímaskorti vegna annarra kennslustunda, s.s. heimsóknir á söfn og 

gallerí. 

Viðmælendur veltu fyrir sér hugtakinu myndlæsi og fram kom að þau 

lögðu margvíslegan skilning í það. Þau töldu mikilvægt að nemendur geti lesið úr 

myndum og umhverfinu, túlkað, tjáð sig og útskýrt það sem þau eru búin að vera 

að gera. Að horfa á mynd og lesa í skilaboðin sem geta verið tákn, litir eða það 

sem viðkomandi upplifir. Einn viðmælenda telur grundvöll fyrir myndlæsi geta 

verið sameiginlegur skilningur á einhverju og að þáttakendur hafi forsendur til 

að skilja það og skapa því merkingu. Að geta lesið rétt úr mynd og skilaboðunum 

sem sett eru fram, þ.e.a.s. að hugmynd er yfirfærð yfir í mynd með þeim hætti að 

einhver annar geti skilið hana einsog hún var sett fram (Viðmælandi 5, 

03.05.2013). 

„Ég tel myndlæsi vera fyrst og fremst hvernig maður er fær um að greina 

myndir og skapa merkingu. Mér finnst myndlæsi vera tengt myndrænni túlkun á 

einhvern hátt og hvernig maður er fær um að túlka“ (Viðmælandi 4, 02.05.2013). 

Viðmælandi 5 taldi einnig að lestur á myndverkum virtist byggja á 

þessum sameiginlega skilningi og almennri skynsemi sem gæti verið skilningur á 

mannlegu plani sem felst í því að trúa ekki öllu sem þeim er sagt eða sjá. Það rísi 

upp úr mannlegu samfélagi og siðferðisvitundinni sem virðist vera sameiginlegt 

öllum mönnum. Hann telur að þessi almenna skynsemi geti verið sá flötur sem 

við getum byggt myndlæsi á (Viðmælandi 5, 03.05.2013). 

Viðmælendur voru sammála um að gott sé að kenna gagnrýna nálgun á 

myndverk með því að tengja það við nemendurna sjálfa og þeirra umhverfi. Að 

vinna í gegnum leik og út frá myndverkum og þá jafnvel í grunninn þeirra eigin 

verkum þar sem mikilvægt sé að þau læri að horfa  og velta því fyrir sér hvað er í 

myndinni. Þá er kominn grundvöllur til þess að benda þeim á hlutföll, liti, 

myndbyggingu, og táknin sem er í myndverkinu. Viðmælendur nota gjarnan 

myndir sem kveikjur að verkefnum. Þau vinna með myndtúlkun þar sem 

nemendur velta fyrir sér ýmsu sem þau sjá og upplifa. Að vinna með gagnrýna 

hugsun út frá samræðum og spurningum sem kvikna í sjálfu vinnu ferlinu og 
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einnig út frá auglýsingum og öðru í umhverfinu. Einn viðmælenda vinnur með 

umhverfið og náttúruna þar sem nemendur skoða umhverfið sitt með tilliti til 

þess, hvernig þau vilji vinna umhverfislistaverkið sitt og hvar þau vilji staðsetja 

það. Þarna vinna þau með læsishugtakið þ.e. samfélagslæsi eða náttúrulæsi, og  

takmarkast ekki endilega við mynd.  Annar viðmælenda vinnur gjarnan út frá 

leik þar sem t.d. nemendur vinna með tilraunir og tilviljanir í litafræði. Þriðji 

viðmælandinn vinnur gjarnan óhlutbundið og út frá tilfinningum þar sem 

nemendur glíma við myndflötinn á meðan þau raða upp mismunandi litaflötum á 

ólíkan hátt. Þau eiga í samtali í vinnuferlinu og verða fær um að tjá sín skilaboð. 

Viðmælandi númer fjögur vinnur gjarnan út frá kveikju sem getur verið 

myndverk eða verkefni, eins og t.d að teikna ljóta mynd þar sem nemendur eiga í 

samræðum og kennarinn bendir á ýmislegt. Þegar verkefnið er búið er farið yfir 

og rýnt í til að leita að formum, línum, litum, tilfinningum o.f.l. Þetta verkefni fær 

nemendur til að horfa á annan hátt en þau eru vön. Viðmælandi fimm kennir ekki 

ungum nemendum myndlist en hann kennir út frá skynjun og skilningi fremur en 

sagnfræðilegu eðli myndlistarinnar og listasögunnar. Hann notar gjarnan 

samræðuaðferðina og telur að það væri vel hægt að vinna með þessum hætti 

með verkum nemenda þ.e. að láta nemendur vinna verkefni og túlka það og láta 

hópinn vinna í gagnrýnni samræðu með það. 

Viðmælendur hafa sameiginlegan áhuga á nýrri menntastefnu þar sem 

þau reyna að vinna með grunnþættina sex.  Þau sjá fyrir sér læsi í víðari 

samhengi og nefna gjarnan læsi, samfélagslæsi, umhverfislæsi og myndlæsi í 

samhengi. 

„Það er þessi gagnrýna greining á því sem þú sérð og hvort þú takir það til þín 

eða ekki. Ég vinn mikið úti í náttúrunni og með þetta læsishugtak og hvort það sé 

kallað umhverfislæsi, samfélagslæsi eða myndlæsi veit ég ekki“ (Viðmælandi 1, 

24.04.2013). 

„Ég tel að þegar við rýnum í orðið myndlæsi þurfum við að byrja á því að skoða 

orðið læsi. Hvað þýðir læsi? Hvaða forsendur eru þar á bakvið og það hlýtur að 

þýða að það sé einhverskonar grundvöllur sem gæti verið sameiginlegur 

skilningur á einhverju. Til þess að ég geti sett eitthvað fram þá þurfa aðrir að hafa 

forsendur til að skilja það og ég held að það sama eigi við um myndlæsi að það 
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þurfi að vera einhverskonar samkomulag og samhljóða álit fyrir merkingu“ 

(Viðmælandi 5, 03.05.2013). 

Viðmælendur báru einnig kennsl á mikilvægi þess að nýta samtímalist við 

kennslu í myndlæsi þar sem nemendur eru móttækileg og samtíminn stendur 

þeim næstur, hefur merkingu fyrir þeim og er hluti af þeirra raunveruleika.  

„Ég tel það mjög mikilvægt að kenna ungum nemendum myndlæsi á samtímalist. 

Við vanmetum unga krakka því að þau hafa nefnilega til að bera þessa almennu 

skynsemi sem er svona sameiginlegur skilningur á mörgu í hinu mannlega 

samfélagi. Á vissum tímapunkti fyllast þau fordómum en þau eru gríðarlega frjó 

og skapandi og þess vegna tel ég mikilvægt að áður en þau fyllast fordómum 

þurfi að fjalla um samtímann því að hann stendur þeim næstur. Hlutirnir verða 

að hafa merkingu fyrir þeim, þetta verður að vera hluti af þeirra raunveruleika til 

þess að þau hafi yfir höfuð einhvern áhuga á því að pæla í því. Þetta er líka 

samfélagsfræði, félagsfræði og almennur skilningur“ (Viðmælandi 5, 

03.05.2013). 

Samantekt á viðtölum sýnir þrjá grunnþætti sem viðmælendur telja 

mikilvæga hvað varðar kennslu í myndlestri og þjálfun í gagnrýnni hugsun: 

a. Að kenna markvisst að lesa í myndir út frá táknum og fræðilegri 

uppbyggingu: 

„Myndlæsi krefst vangaveltna. Það eru svona hugmyndir, tákn og tengingar við 

samfélagið. Ég held að það sé nú ágætt að skerpa meðvitundina aðeins meira um 

þetta þá sérstaklega í sambandi við táknheiminn og táknin og taka myndlæsið 

sem svona fyrirbæri, að það gefi okkur einhver skilaboð um einhvern heim eða 

einhverjar hugmyndir. Það er auðveldara fyrir mig að hugsa um myndlæsi sem 

svona áherslu á skilaboð og hvernig þú byggir myndina þína upp“ (Viðmælandi 4, 

02.05.2013). 

b. Að kenna að lesa í myndir út frá myndtúlkunum nemenda: 

„Ég tel myndlæsi vera fyrst og fremst hvernig maður er fær um að greina myndir 

og skapa merkingu. Mér finnst myndlæsi vera tengt myndrænni túlkun á 

einhvern hátt og hvernig maður er fær um að túlka“ (Viðmælandi 4, 02.05.2013). 
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c. Að kenna gagnrýna hugsun út frá heimspekilegri samræðu: 

„Með því að nota samræðu aðferðina og opna á það að nemendur tjái sig þá er í 

rauninni verið að virkja nemendur og þau kölluð til ábyrgðar gagnvart 

kennslustundinni, og gagnvart sjálfum sér, þar sem þú ert í rauninni að taka 

myndina og efast um hana og þá ertu komin með einhverskonar forsendur fyrir 

einhverskonar skilningi, dýpri skilningi sem fæst á því að takast á um það sem 

blasir við. Að vinna með ungum nemendum og verkum þeirra með þessum hætti 

þar sem þau túlka og hópurinn vinnur í gagnrýninni samræðu mætti gera í ríkari 

mæli bæði innan myndlistakennslunnar og bara í öllum námsgreinum“ 

(Viðmælandi 5, 03.05.2013). 

Niðurstaða viðmælenda var að heppilegt gæti verið að kenna gagnrýna 

nálgun á myndverk út frá myndtúlkunum og samræðum þar sem nemendur og 

kennari rýna í myndverk , túlka og ígrunda en jafnframt noti kennari fagleg 

hugtök þannig að nemendur öðlist þær tengingar sem við viljum að þau hafi til að 

byggja á. Ef unnið er með listasöguna væri jafnvel ákjósanlegt og rökrétt að byrja 

á samtímanum og því sem stendur  nemendum næst og rekja okkur tilbaka til 

upprunans. Hliðstæða við slíka nálgun er t.d. samfélagsfræði í 1. bekk grunn-

skólans þar sem oft er byrjað á verkefni sem heitir Ég og umhverfið mitt, þar sem 

nemendur skoða sjálfan sig í samhengi við sitt nánasta umhverfi sem er þá þau 

sjálf, fjölskylda, vinir, heimili og skóli.  

Viðmælendur töldu einnig að ef við notum ekki fagleg hugtök yfir það sem 

við erum að gera er hættan sú að nemendur haldi áfram í skóla án þess að vera 

meðvitaðir um þá þekkingu sem þeir hafa hlotið þjálfun í, þar sem þeir hafa 

jafnvel ekki verið kynntir fyrir hugtökum yfir það sem þeir hafa lært.  Þar af 

leiðandi er mikilvægt að nota hugtök og orð sem skilgreina það sem er kennt 

hverju sinni.  Viðmælandi 3 telur að það ætti líklega að láta nemendur vita hvað 

þau eru að vinna með, eins og t.d. hér erum við að vinna með myndbyggingu, því 

að þegar nemendur halda áfram í framhaldsskóla eða háskóla og segjast aldrei 

hafa lært neitt um myndbyggingu, þá eru þau búin að vera að læra heilmikið en 

geta bara ekki sagt frá því sem þau hafa verið að læra. Það þarf kannski ekki að 

segja, nú ætlum við að fara í myndbyggingu, heldur væri líklega mikilvægt að 

læða inn þessum orðum þannig að þau þekki þau og geti tengt við það sem þau 

hafa verið að læra (Viðmælandi 3, 02.05.2013). 
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Þessar niðurstöður tel ég geta stutt við rannsóknarspurningu mina, hvort 

grundvöllur sé fyrir því að kenna ungum nemendum gagnrýna hugsun í gegnum 

myndtúlkun og notkun tákna, og að þess háttar aðferð geti verið ábótavant inn í 

heildstæða myndmenntakennslu í grunnskólum á Íslandi eins og vantað hefur 

upp á í lestrarkennslu.  
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4. Ferðataskan Ugla – námsefni í gagnrýnni 
hugsun  

4.1 Ferðataska 

Ferðataskan og innihald hennar er námsefnið. Tilgangur töskunnar er að 

kenna nemendum að lesa í myndverk, þ.e.a.s. myndbyggingu, hlutföll, umhverfið, 

hér og nú, stað og stund og samfélagið. Ferðataskan inniheldur allt sem til þarf í 

hvert verkefni og er lærdómur í gegnum reynslu, skynjun og gagnrýna hugsun. Í 

stað hefðbundinnar kennslubókar eru notaðar kveikjur í formi fyrirmælaspjalda 

sem vísa í táknrænar merkingar og notkun tákna sem miða þannig að samræðum 

og opnum spurningum (sjá mynd 2). 

 

 

Mynd . Ferðataska 

 
Ferðataskan er 60 cm X 42 cm ( ca. A2 ), og þykktin er 14 cm. Hún er 

smíðuð úr 5mm krossviði og lökkuð svört. Hugmyndin er að hún opnist eins og 

leikhús. Í miðjunni er leiksviðið þar sem fram fer kennsla og umræður í 

myndtúlkun, táknrænum merkingum og gagnrýnni hugsun. Inni í hliðunum eru 

verkfærin sem unnið er með. Í miðrýminu þar sem kennslan fer fram, er svart 
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efni sem festist við franskan rennilás. Myndefni og orð sem unnið er með eru 

með franskan rennilás aftan á. Myndefnið getur verið útprentuð verk eftir 

listamenn, verk nemenda, myndefni af alþjóðanetinu, hlutir eða annað sem 

kennari vill beina athygli að og vinna með. Ef við erum t.d. að vinna með hring-

laga myndbyggingu þá veljum við myndverk sem er byggt þannig upp. Ef við 

viljum vinna með endurnýtanlegan efnivið og beina athyglinni að umhverfinu, þá 

veljum við t.d. myndverk sem vekur upp þannig umræðu, eða eitthvað úr 

náttúrunni eins og laufblöð, steina, trjágreinar o.f.l. og notum þann efnivið til 

listsköpunar. Það getur leitt til umræðna og þá orðið kveikja að hugmyndum og 

vinnu nemenda.  

Í töskunni er einnig orðabanki til að vinna með og orð sem hafa táknræna 

merkingu til að lesa í myndir og önnur verk. Orðabankinn samanstendur af 

pokum með plöstuðum miðum þar sem á standa orð til að vinna með (sjá mynd 

3). 

 

Mynd 3. Námsefni 

 

Haft var í huga við smíði töskunnar að hún væri auðveld í notkun, létt og 

ekki fyrirferðamikil. Inni í ferðatöskunni getur verið iPad með rafrænu kennslu-

efni og einnig verkefni í formi leiðbeininga- og fyrirmælaspjalda til að rýna í 

myndverk og listaverk út frá listasögunni, þ.e.a.s. tækni, aðferðir, atferli, mynd-

túlkun o.fl. sem ég tel að geti myndað tengingu á milli nemandans og verksins og 

leitt af sér gagnrýna hugsun.   
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4.2 Skissubók 

Skissubókin er þungamiðjan í vinnuferli með ferðatöskuna. Nemendur 

hafa allir sína eigin skissubók sem þau vinna í og hafa alltaf með sér. Þau 

rannsaka og vinna bæði út frá eigin minni og einnig það sem þau sjá og skynja. 

Þau skrá í skissubók, bæði með myndum og orðum. Lögð er áhersla á eftirtekt og 

túlkun þar sem þau kynnast einnig mismunandi vinnubrögðum til að skrásetja 

hugsanir og hugmyndir. Skissubókin heldur utan um allt ferlið og flæði hugsana, 

og inniheldur einnig teikningar og úrklippur (sjá mynd 4). 

 

 

Mynd 4. Skissubók 

 
Tilgangur og aðalmarkmið skissubókarinnar er að efla eftirtekt hjá 

nemendum og sýna þeim hve mikilvægt það er að safna saman allskonar upp-

lýsingum í eina bók sem er þeirra eigin.  

Reynslan af skissubókarvinnunni í myndlistarnámskeiðunum er sú að 

nemendur bera virðingu fyrir vinnu sinni, þau sjá og uppgötva hvað þau hafa gert 

og halda jafnvel áfram að þróa hugmyndir sínar. Þegar verk nemenda eru öll í 
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einni bók þá heldur hún utan um verkin þeirra og þau eiga því auðveldara með 

að fletta tilbaka og vinna áfram í sínu flæði. Nemendur eru hugrakkari í því að 

gera skissur og tjá sig í skissubókina, þar sem aðal markmiðið er vinnuferlið, og 

þannig uppgötva þau ýmislegt (sjá mynd 5). 

 

 

Mynd 5. Skissubókarvinna 

 

Ferðataskan og skissubókin eru mikilvæg eining sem unnið er með 

saman. Í viðtali við RÚV sagði Þorvaldur Þorsteinsson eftirfarandi: „Vertu með 

skissubók, taktu eftir. Ferðastu, horfðu í kringum þig. Andaðu djúpt, tala minna 

og hlusta meira. Taktu eftir og taktu eftir því sem þú tekur eftir. Skráðu það 

niður. Skoðaðu mikið, skoðaðu fólk og hlustaðu eftir því hvað fólk segir og gerir. 

Að vera sá sem skoðar. Að vera ekki í hlutverki“ (Þorvaldur Þorsteinsson, 2013).  
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4.3 Verkfæri og innihaldslýsing 

 

Teikniblýantar B-HB-H, 16 stk. 

Yddari, 1 stk. 

Trélitir – vatnslita. 

Vatnslitir – kubbar. 

Vatnslitapenslar, 16 stk. 

Stækkunargler, 16 stk. 

Flísatangir, 8 stk. 

Rammar (ólíkir að stærð og lögun), plastað, 16 stk. 

Málband, 4 stk. 

Reglustika, 1 stk. 

Kol, 16 stk. 

Festiefni fyrir kol (Fixative), 1 brúsi. 

Olíukrítar, 16 stk. 

Vaxlitir, 16 stk. 

Lím, 2 stk. 

Skæri, 4 stk. 

Teningar, 16 stk. 

Litahringurinn (color wheel). (Goethe. 2010).  

Orðapokar ( myndlestur og tákn, myndtúlkun, myndlistarstefnur, tilfinningar, 

heimspekispurningar og myndbyggingar). (Sjá útskýringu fyrir neðan). 

Spjaldtölva (iPad) 

Myndverk/listaverk (útprentað og plastað). 

 

Myndbyggingar (græn spjöld):  

Skákborðs grindin, tvískipt myndbygging, þrískipt myndbygging, skálæg 

myndbygging, fjarvídd, þríhyrnings myndbygging, hringlaga myndbygging, 

dreifð myndbygging, form-litir-línur (Hafdís Ólafsdóttir, 2013). 

 

Myndlestur og tákn (appelsínugul spjöld):  

Miðpunktur, miðja, myndbygging, litir, lögun, tilfinning, jafnvægi, bakgrunnur, 
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samsetning, tilgangur, markmið, aðstæður, samhengi, útlínur, andstæða, dýpt, 

sköpunarferli, táknrænn, táknmynd, rými, mynstur, uppbygging, skipulag, miðill, 

hreyfing, stefna, sjónarhorn, hlutfall, taktur, skissa, uppkast, still, endurtekning, 

áferð, samsetning, huglægt, skoðun, álit, ljós, skuggi (Province of Nova Scotia, 

2000, bls. 165-179).  

 

Myndlistarstefnur (hvít spjöld): 

Samtímalist (conceptual art), hugsmíðahyggja (constructivism), kúbismi 

(cubism), expressjónismi (expressionism), impressjónismi (impressionism), 

bliklist (optical art), gjörningur (performance art), deplastíll (pointillism), 

popplist (pop art), rokokóstíll (rococo), súrrealismi (surrealism), nútíma list 

(modern art), raunsæisstefna (realism), samfélagslist (community art). (Province 

of Nova Scotia, 2000, bls. 165-170).  

 

Tilfinningar (gul spjöld): 

Gleði, sorg, kvíði, reiði, gremja, tilhlökkun, leiði, hræðsla, depurð, hamingja, 

hatur, ást, kærleikur, jafnvægi, taugaveiklun, óróleiki. 

 

Myndtúlkun (blá spjöld): 

Þarf listaverk alltaf að vera fallegt? Hvað vill listamaðurinn segja? Af hverju 

heldur þú að listamaðurinn hafi búið til þetta verk? Uppgötvaðir þú eitthvað nýtt 

eða mikilvægt? Rifjaðu upp það sem þú hefur skoðað. Af hverju búa listamenn til 

listaverk? Hvaða tilfinning finnst þér vera í listaverkinu? Sjá allir það sama? Hvað 

er það við þetta listaverk sem þér þykir áhugavert? Athugaðu úr hverju 

listaverkið er búið til. Frásögn. Myndtúlkun. Tilgangur. Veldu listaverk sem þér 

finnst áhugavert. Hvað sérðu í listaverkinu? Tjá listaverk eitthvað sem ekki er 

hægt að segja með orðum? Af hverju heldur þú að þessi efni eða þessir litir séu 

notaðir? 

 

Heimspekispurningar (rauð spjöld): 

Hvað er uppruni? Hver er tilgangur lífsins? Af hverju er ég á Íslandi? Af hverju 

erum við til? Af hverju er himinninn blár? Hvernig varð heimurinn til? Hvers 

vegna varð heimurinn til? Hvað er sannleikur? Hvað er hrifning með sting í 
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maga? Er líf eftir dauðann? Erum við það lítil í alheiminum að við skiptum ekki 

máli? Hvað er hugsun? Er vatn í glasi eða er glasið einungis um vatnið? Hvað er 

lífið? Hvert er lögmál hringsins? Hver er ég? Hvað er hamingja? Er 

heimurinn/tíminn endanlegur? Hvað snýr upp og hvað snýr niður? Hvað er 

spurning? Hvað er fegurð? Hvað er ást? Er ástin aðeins orð? Sjá allar manneskjur 

sömu litina? Hvar endar heimurinn? Ef enginn sér eða skynjar hlutina, eru 

hlutirnir þá raunverulega til? Hvað telst gott og hvað slæmt? Hvað er gott líf?  

Óútfyllt hvít spjöld (plöstuð) til að nemendur geti komið með fleiri hugmyndir í 

orðabankann. 

 
4.4 Kennslufræðileg og fagleg atriði 
ferðatöskunnar 

4.4.1 Kennsluleiðbeiningar 

Kennslustundir geta verið hvar sem er og ferðataskan er undirstaða og 

bækistöð kennslunnar. Hver tími byrjar á frjálsri skissubókarvinnu þar sem 

nemendur fara inn í sitt eigið flæði, skoða það sem þau hafa gert og vinna með 

það eða byrja á einhverju nýju. Nemendur hafa alltaf skissubókina sína við 

hendina og vinna í hana. Nemendur vinna eitt verkefni í hverjum tíma, þar sem 

við vinnum með myndtúlkun og gagnrýna hugsun. Þegar verkefnið hefur verið 

kynnt er gefið rými og forsendur til ígrundunar. T.d. ef við ætlum að vinna með 

orðið fjarvídd, þá ræðum við að þegar við teiknum eitthvað lítið þá er eins og það 

sé langt í burtu, og sérstaklega þegar við teiknum sama hlutinn en í stærri 

hlutföllum við hliðina eða á sömu mynd þá er eins og hann sé mjög nálægt okkur. 

Þau gera t.d. myndverk þar sem þetta tákn fjarvíddar kemur fyrir og svo bætum 

við inn orðinu atburðarás, þ.e.a.s það þarf eitthvað að gerast í myndinni, einhver 

hreyfing og svo bætum við tilfinningu við sem þau geta ákveðið sjálf. Á meðan 

þau vinna í ferlinu, tjá þau sig um verkin sín og verk hvers annars. Ég tel það 

einnig vera mjög mikilvægt að skoða vinnuna okkar í ferlinu, ekki bara loka-

útkomuna. Í ferlinu sjálfu geta þau rekist á mjög áhugaverðar uppgötvanir. 

Fyrirmæli til nemenda eiga að vera skýr svo að ljóst sé í hverju verkefnin 

eru fólgin og hvaða gögn þurfi til að leysa þau. Í aðferðafræði Hjallastefnunnar er 
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grundvallaratriði að vera með skýr skilaboð og orðið kjörnun er mikið notað og 

þýðir einfaldlega að skerpa skilning og skynjun á raunveruleikanum. Kjörnun 

felur einnig í sér að fjarlægja hismið, umbúðirnar og allt sem ekki skiptir máli í 

það skiptið og þannig aðgreina og skoða kjarnann sjálfann (Margrét Pála 

Ólafsdóttir, 1992, bls.16) 

Kennari notar hugtök og táknrænar merkingar í sinni umfjöllun, bæði á 

verkum nemenda og myndverkum úr listasögunni. Kennslumarkmið er að: 

 Nemandinn fái tækifæri til að greina, uppgötva og fá frelsi fyrir skapandi- 

og gagnrýna hugsun og tjáningu. 

 Nemandinn fái að rannsaka og mynda tengsl við menningu og umhverfi 

sitt. 

 Skapa aðsto ðu og na msefni sem styður kennara    að  ro a, nota og miðla 

skapandi- og gagnrýna hugsun, notkun tákna, myndtúlkun og tjáningu. 

 Nemandinn öðlist meðvitund um gildi menningarlegs fjölbreytileika og 

verði þannig færari í að þroska hæfileika sína til að skapa, gagnrýna og 

uppgötva.  Ferðataskan á að ýta undir meðvitund og vangaveltur um 

mismunandi gildi nemenda sem eru allir ólíkir einstaklingar. 

 Námsefnið na lgist ma lefni nemenda fra  y msum a ttum og sjo narhornum 

með orðum og opnum spurningum ferðato skunnar og y ti undir virkni, 

 a ttto ku og samsto ðu meðal nemenda. 

 Gefa kennara tækifæri til að vera rannsakandi með nemendum og finna 

ólíkar leiðir sem t.d. byggja á staðbundinni fræðslu, gildum og áherslum. 

4.4.2 Kennslumarkmið í víðara samhengi  

Námsefninu er ætlað að ýta undir virka samskiptafærni, gagnrýna hugsun 

og árangursríka námstækni. Innihald ferðatöskunnar á að gefa nemendum kost á 

fjölbreyttum og skapandi viðfangsefnum og tækifærum til að fjalla um hugtök og 

upplýsingar sem fram koma, ýmist á eigin spýtur eða í samvinnu við aðra. Lögð 

er áhersla á að búa til tengingar hjá nemendum við listasöguna og samfélagið þar 

sem þeim gefst tækifæri til að lesa í myndir annarra og mynda sér skoðanir út frá 

fagurfræðilegum sjónarmiðum og táknrænum merkingum. Námsefnið á að stuðla 

að því að nemendur leiti annarra heimilda og stundi eigin lausnarleit. Einnig þarf 
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að þjálfa nemendur í að nýta þá tækni sem best hentar til upplýsingaöflunar á 

hverjum tíma og kenna þeim að greina trúverðugleika upplýsinga. 

Orðabanki ferðatöskunnar getur gefið nemendum kveikjur að listsköpun 

þar sem námsefnið byggir á því að vinna út frá orðum, spurningum eða 

myndverkum. Ferlið verður hinsvegar alltaf einstaklingsbundið þar sem hver 

nemandi býr til sínar eigin tengingar og útfærslur. Orðabankanum er einnig 

ætlað að vekja upp forvitni nemenda og búa til orðaforða til að lesa í myndverk 

og túlka. Ef nemandi velur sér, eða dregur t.d. spurninguna, „af hverju heldur þú 

að listamaðurinn hafi búið til þetta verk?“, þá rýnir hann í það verk með þá 

setningu í huga og myndar sér sínar skoðanir á því og uppgötvar ýmislegt fleira í 

leiðinni þar sem hann rýnir í verkin í leit að svari. Í framhaldi getur verkefni 

þessa nemanda verið að setjast fyrir framan það verk sem hann valdi sér, skissa 

það eða teikna sína eigin útfærslu af verkinu. Í yfirferð og umræðum ræðum við 

þetta og nemendur tjá sig um upplifanir sínar og hvað kom þeim á óvart, 

breytingarferli o.s.frv. 

Ferðatöskunni er ætlað að sameina þá þætti hugsmíðahyggju og aðstæðu-

viðhorfs sem geta leitt til nýrrar sýnar á nám, þ.e. hæfileikann til að hugsa og 

móta sér hugmyndir og hæfileikann til að beina athyglinni að ytri aðstæðum, 

hvernig þær móta hugsun okkar og gerðir (Hafþór Guðjónsson, 2012, bls. 1-5).  

Ferðataskan á einnig að aðstoða börn við heimspekilegar umræður, þar 

sem einni spurningu er varpað fram sem nemendur velta fyrir sér. Nemendur 

geta dregið sér heimspekispurningu og velt henni fyrir sér án þess að endilega 

svara henni og síðan unnið skissur eða myndverk út frá umræðum og eigin 

ályktunum eða snúið þessu við og búið til heimspekispurningar og vangaveltur 

út frá myndverki sem unnið er með. Þannig getur ferðataskan verið kveikja að 

skapandi- og gagnrýnni hugsun og tjáningu nemenda.  
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5. Myndlistarkennsla í Barnaskóla 
Hjallastefnunnar í Reykjavík 

Myndlistarnámskeiðin hef ég verið með síðan haustið 2012 í frístunda-

skólanum. Þar hef ég kennt og þróað námsefni í myndtúlkun og gagnrýnni 

hugsun, þar sem við vinnum með gildi og frjálsa sköpun innan ákveðins ramma. 

Myndlistarnámskeiðið hefur rúmast inn í einn kassa sem inniheldur öll efni og 

verkfæri. Þessi kassi hefur síðan þróast út í ferðatösku. Ég mun nota orðið 

ferðataska þegar ég tala um námsefnið þó svo að unnið hafi verið með kassann í 

upphafi. 

5.1 Umgjörð námskeiðs 

Umgjörð og rammi tímans er ávallt hinn sami eða svipaður og svo geta 

verkefnin verið margvísleg. Þegar nemendur koma inn í kennslustofuna er 

ferðataskan opin og verkfærin á borðinu. Hún er þungamiðja þar sem nemendur 

ná sér í verkfæri til að vinna með og er undirstaðan ásamt skissubók nemenda. 

Þau ná í skissubókina sína og byrja að vinna. Þau fletta í gegn um bókina, byrja 

stundum á því að vinna eitthvað sem þau voru að vinna með síðast, skoða 

listaverkabækur eða vinna nýja blaðsíðu. Oft yfirfæra þau eitthvað sem þau hafa 

verið að upplifa nýlega, hvort sem er í skólanum eða heima. Þegar þau eru öll 

komin inn í stofuna og komin í smá vinnuflæði þá setjumst við í hring. Þau geta 

haft skissubókina sína með sér ef þau vilja. Ég byrja á því að spyrja hvort einhver 

vilji sýna okkur eitthvað í skissubókinni sinni eða hvort einhver sé búinn að vera 

að hugleiða eitthvað og vilji spyrja okkur hin. Þegar það er búið legg ég inn 

verkefni tímans og þau vita að þau geta notað öll þau verkfæri sem eru í 

ferðatöskunni nema ég taki eitthvað annað fram. Svo enda þau í skissubókinni 

sinni og yfirfæra gjarnan verkefni tímans í hana og útfæra það og taka það lengra 

(sjá mynd 6). 
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Mynd 6. Vinnuumhverfi 

5.1.1 Áhersla og markmið 

 Að nemendur upplifi frjálsa listsköpun, út frá eigin forsendum. 

 Að nemendur njóti þess að vera skapandi, í flæði og það skili sér inn í 

þeirra líf. 

 Að nemendur hlakki til að koma aftur. 

 Að nemendur finni tilgang skissubókarinnar þar sem sjálfa ferlið er megin 

tilgangurinn.  

 Að nemendur vinni með ýmis gildi og geti ímyndað sér eitthvað sem ekki 

er nú þegar til staðar. 

 Að nemendur geti fjallað um verk sín og útskýrt hugmyndina og hugsanir 

á bak við þau. 

 Að nemendur geti tileinkað sér gagnrýna hugsun og lýðræðisleg vinnu-

brögð. 

 Að nemendur öðlist færni í að vinna með þann efnivið og verkfæri sem er 

til staðar og einnig með verðlaust efni til listsköpunar. 

 Að nemendur tileinki sér að skoða önnur listaverk og listaverkabækur og 

geti notað það sem kveikjur að sínum hugmyndum og rýni í tæknilega 

framsetningu verka. 

 Að nemendur skapi eigin heim og finni nýjar leiðir. 

 Að nemendur skapi verk út frá eigin reynslu og reynslu annarra. 
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5.1.2 Spurningar og kveikjur í vinnuferlinu 

 Hvað er list? 

 Hvaðan koma hugmyndir? 

 Hvaða listaverk eru heima hjá ykkur? 

 Hefur einhver spurt af hverju þessi listaverk hafa verið valin til að hanga 

uppi?  

 Af hverju gerum við mismunandi listaverk? 

 Af hverju valdir þú að vinna þetta myndefni? 

 Hvaðan kemur þessi tækni?  

 Hvað er ég að gera og af hverju? 

 Hverju má bæta við? 

5.1.3 Hlutverk kennara og nemenda 

Hlutverk kennarans er: 

 Að ná fram því besta úr hverjum nemanda með því að benda á og aðstoða 

hann við að rýna í sín verk og annarra til að koma hugmyndum hans 

áfram. 

 Að koma með uppbyggilega og skapandi gagnrýni. 

 Að skapa góðan og uppbyggilegan vinnufrið með því að ýta undir hin góðu 

gildi manneskjunnar. 

 Að koma með þann efnivið og verkfæri sem þarf til frjálsrar sköpunar. 

 Að hvetja nemendur til að fara út fyrir rammann sinn og uppgötva nýja 

hluti og aðferðir. 

 Að hvetja til nýsköpunar og frumlegrar hugsunar. 

 Að koma með spurningar sem ýta undir gagnrýna hugsun. 

 Að gefa rými og tíma fyrir tjáningu á sínum verkum og annarra. 

 Að hlusta, sjá, heyra, skynja og tjá. 

 Að kveikja áhuga og viðhalda honum. 

 Að nota tungumál listarinnar og táknrænar merkingar tákna í umfjöllun 

sinni um verk nemenda og annarra. 
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 Að kynna mismunandi vinnubrögð til að skrásetja hugsanir og 

hugmyndir. 

 Að veita innblástur og örva skynjun. 

Hlutverk nemandans er: 

 Að nýta skissubókina sem rannsóknartæki og til að safna hugmyndum og 

útfæra ólíka tækni. 

 Að vera í sínu flæði í vinnuferlinu og sýna áhuga. 

 Að sýna einbeitingu og vinnusemi. 

 Að bera virðingu fyrir sínum verkum og annarra. 

 Að hlusta, sjá, heyra, skynja og tjá. 

 Að nota tungumál listarinnar og máta það við sín verk og vinnu. 

 Að nota skapandi og gagnrýna hugsun í sinni tjáningu. 

5.1.4 Hæfniviðmið 

 Að nemandinn geti nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem 

byggja   á færni í meðferð lita, formfræði og myndbyggingar. 

 Að nemandinn geti tjáð tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim sinn í 

myndverki á einfaldan hátt. 

 Að nemandinn geti útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá 

hugmynd að myndverki. 

 Að nemandinn geti unnið út frá kveikju við eigin listsköpun.  

 Að nemandinn geti þekkt og notað hugtök og heiti sem tengjast lögmálum 

og aðferðum verkefna hverju sinni. 

 Að nemandinn geti fjallað um eigin verk og annarra. 

 Að nemandinn geti þekkt og gert grein fyrir völdum verkum listamanna. 

Lýst þeim og greint á einfaldan hátt yrkisefnið og lýst þeim aðferðum sem 

beitt var við sköpun verksins.  

 Að menandinn geti greint að einhverju leyti á milli mismunandi aðferða 

við gerð listaverka.  

 Að nemandinn geti greint á einfaldan hátt áhrif myndmáls í nærumhverfi 

hans. 
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5.1.5 Kennslugögn og námsgögn  

Ferðataska, skissubækur nemenda, teikniblýantar, kol, fixative, penslar, 

vatnslitir, olíukrítar, trélitir, vaxlitir, stækkunargler, rammar, lím, skæri, yddari, 

teningar, listaverkabækur, vatnslitapappír, allskonar pappírs afgangar, iPad, 

málband, reglustika, flísatangir, ólíkar myndbyggingar, orðapokar (myndlestur 

og tákn, myndtúlkun, tilfinningar, myndbygging, heimspekispurningar og mynd-

listarstefnur, sjá mynd 7).  

 

 

Mynd 7. Námsefni 

 

5.2 Lýsing á kennslutímum 1-14  

 

Tími nr. 1 (90 mín.): 

Innlögn og umræður: Kynning á námskeiðinu. Við tölum um myndlist, 

tilgang og hvaða væntingar þau hafa. Kynning á ferðatöskunni, verkfærum og 

hvernig við notum hana. Kynning á skissubók, tilgangi hennar og markmiðum. 

Kynning á uppbyggingu tímanna. Viðfangsefni tímans: Hugarkort; hvað er 

myndlist, hvað er ég flínk/flínkur í og hvað vil ég læra? Vinna þetta verkefni í 

skissubók. Vinna forsíðu fyrir skissubókina sína, gera hana persónulega og 

einstaka. 

 

 



 64 

Tími nr. 2 (90 mín.): 

Innlögn og umræður: Umræða um skissubók. Við skoðum allar forsíður og 

hver og einn segir stuttlega frá hugmynd sinni og allir fá að tjá sig. Viðfangsefni 

tímans: Að gera ljóta mynd. Miklar umræður um það hvað er ljót mynd, er hægt 

að segja að eitthvað sé ljótt eða er það persónubundið hvað manni finnst. Er það 

innihaldið eða útfærslan sem gerir mynd ljóta? Niðurstaða umræðna var að við 

gerum fallega ljóta mynd. Skoða, fara yfir og kynna. Er þetta ljót mynd? Af 

hverju? Lesa í myndina, skoða línur, liti, tilfinningar og uppbyggingu (sjá mynd 

8). 

 

 

Mynd 8. Nemandi við vinnu 

 

Tími nr. 3 (90 mín.): 

Innlögn og umræður: Hvað er mikilvægt í lífinu? Hvað þurfum við til að 

lifa?  Viðfangsefni tímans: Klyppimynd og blönduð tækni. Ef heimurinn væri allur 

undir vatni, hvernig lifi ég, hvað þarf ég og hvað vil ég? Fortíðar eða framtíðar-

mynd. 
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Tími nr. 4 (90 mín.): 

Innlögn og umræður: Að horfa er ekki það sama og að sjá. Að rýna í og sjá 

það sem við sáum ekki fyrst. Eitthvað sem vekur áhuga okkar? Við ætlum að gera 

Origami bókverk. Viðfangsefni tímans: Að brjóta blað í fjóra jafna fleti, brotið er 

ósýnileg lína og þú teiknar fyrst eplið heilt í reit nr.1. Notar stækkunargler og 

rýnir í, finnur línur og form. Svo bítur þú einn bita af eplinu og teiknar á flöt nr.2, 

næst nagar þú eplið og býrð til form og munstur í eplið og teiknar í flöt nr.3. Svo 

klárar þú að borða eplið og áður en þú hendir í ruslið þá teiknar þú mynd nr.4. Í 

þessu verkefni notum við stækkunargler og blýant, horfum og sjáum það sem við 

sáum ekki fyrst. Teiknum einnig skugga og vatnslitum (sjá mynd 9).  

 

Mynd 9. Að horfa er ekki það sama og að sjá 

 

Tími nr. 5 (90 mín.): 

Innlögn og umræður: Hvað stýrir því hvaða listaverk við gerum? Hvaðan 

koma hugmyndirnar og hugsanir okkar? Við ætlum að vinna með liti, form og 

tilfinningar. Viðfangsefni tímans: Brjóta blað og búa til gogg. Veljum fjóra liti og 

litum, setjum svo form fyrir innan og tilfinningar innst í gogginum. Vinnum með 

skissubókina og látum gogginn stjórna hvaða litir, form og tilfinningar við setjum 

í myndverkið. Taka gogginn með heim og vinna með hann áfram með fjölskyldu 

og vinum. 
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Tími nr. 6 (90 mín.): 

Innlögn og umræður: Ævintýri, draumar, Salvador Dali og Picasso. Eru 

draumar raunveruleiki?  Viðfangsefni tímans: Ævintýra myndverk þar sem við 

notum tening til að ákveða fjölda í myndinni. Byrja á því að teikna búk og höfuð, 

svo kasta tening fyrir: augu, nef, munnur, eyru, fætur, hendur, puttar og hár. 

 

Tími nr. 7 (90 mín.): 

Innlögn og umræður:  Ljós og skuggi. Að skoða og sjá og uppgötva 

eitthvað nýtt. Viðfangsefni tímans: Það er sól úti og við förum út með 

ferðatöskuna og vinnum með stækkunargler og blýant í umhverfinu þar sem við 

rannsökum, skissum og skoðum skugga og hvaðan ljósið kemur og hvernig það 

fellur á það sem við erum að teikna eftir (sjá mynd 10). 

 

 

Mynd 10. Vinna með ljós og skugga 

 

Tími nr. 8 (90 mín.): 

Innlögn og umræður: Línur og litafletir. Skoðum verk eftir Míró. Að sjá út 

úr línum allskonar mynstur, fígúrur og dýr. Olíukrítar. Viðfangsefni tímans: 

Myndverk. Við sitjum í hring við borð og þau fá eina olíkrít og svo látum við hana 
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ganga (ég tek tímann) þangað allir hafa notað alla litina. Á miðju borðinu eru 

myndverk eftir Míró ( sjá mynd 11). 

 

 

Mynd 11.  Að lesa í myndir 

 
Tími nr. 9 (90 mín.): 

Innlögn og umræður: Draumar, óraunveruleiki og ævintýri. Salvador Dalí. 

Klyppimyndir og blönduð tækni. Viðfangsefni tímans: Myndverk þar sem gilda 

engar reglur. Nemendur vinna út frá hugmyndafræði súrrealismans þar sem 

ekkert er rétt né rangt og blanda saman ólíkum efnum. 

 

Tími nr. 10 (90 mín.): 

Innlögn og umræður: Gagnrýnin hugsun? Myndlestur? Myndtúlkun? 

Skoðum nokkur verk eftir samtímalistamenn eins og t.d. Untitlet, ruslapokaverk 

eftir Hrafnkel Sigurðsson. Hvað liggur að baki verkinu? Hvað vill listamaðurinn 

segja? Viðfangsefni tímans: Vinna í skissubókina: hugmyndavinna að verki. 

Skissa og útfæra, hugsa um efnisval, stærð, liti, form og hvað vilt þú segja með 

þessu verki? (sjá mynd 12). 
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Mynd 12. Hugmyndavinna 

 

Tími nr. 11 (90 mín.): 

Innlögn og umræður: Myndtúlkun á verk eftir samtímalistamenn. 

Hrafnkell Sigurðsson, Hulda Vilhjálmsdóttir, nútíma- og samtíma verk unnin út 

frá Monu Lísu (Leonardo DaVinci). 

Viðfangsefni tímans: Hugmyndavinna í skissubókina og gera skissur að verki í 

samtímanum. 

 

Tími nr. 12 (90 mín.): 

Innlögn og umræður: Upprifjun á námskeiðinu og hvað vilja þau ræða.  

Viðfangsefni tímans: Nemendur klára verkefni og skissubókarvinnu. Námsmat 

lagt fyrir nemendur. Munnlegar spurningar sem ég lagði fyrir þau eitt og eitt á 

meðan þau unnu í verkefnum tímans. Tekið upp í hljóðupptöku. 

 

Tími nr. 13 (90 mín.): 

Innlögn og umræður: Skoðum ólík myndverk af Monu Lísu (Leonardo 

DaVinci) og aðra listamenn sem hafa gert myndverk eftir upprunalegu myndinni. 

Nemendur sitja fyrir framan ferðatöskuna og vinna með tilfinningar og 

myndtúlkanir. Þau ákveða sjálf hvaða spjöld eiga við og mynda sér sínar eigin 

skoðanir áður en þau útfæra sitt verk. 
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Viðfangsefni tímans: Nemendur skissa eftir Monu Lisu en gera á sinn hátt, sitt 

eigið verk (sjá mynd 13). 

 

 

Mynd 13. Myndtúlkun 

 
Tími nr. 14 (Vinna á listasafni, 120 mín.): 

Innlögn og umræður: Reglur safnsins og tilgangur með þeim, eru listaverk 

einungis á söfnum, straumar og stefnur, hvað er að gerast í þjóðfélaginu, hvað 

einkennir oft eldri verk á Íslandi? Hestar, landslag, atvinnulífið, lífið og tilveran. 

Við vinnum oft með það sem stendur okkur næst. Þarf listaverk að vera fallegt? 

Hvað gerir verk að listaverki? Hvaða innihald væri í verkunum ef þau væru gerð í 

nútímanum? Væru þau öðruvísi? Göngum saman í gegnum sýninguna og 

stöldrum við nokkur verk, rýnum í og lesum og tjáum okkur. Finnum felumyndir, 

tilgang, tilfinningar og bakgrunn verksins. Hugsum; hvernig hefði ég gert þetta 
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verk? Skoðum einnig tæknina, línur, myndbyggingu, augnaráð og líkamstjáningu 

o.s.frv. (sjá mynd 14). 

 

 

Mynd 14. Vinna á safni 

 
Viðfangsefni tímans: Skissa eftir verkum á sýningunni og einnig vinna 

frjálst en leyfum verkunum að hafa áhrif á okkur. Byrjum á því að finna 

uppáhalds verkið okkar eða það verk sem hefur mest áhrif á okkur. Hver 

nemandi velur fyrir sig og sest fyrir framan það og skissar. Einnig er hægt að 

velja sér það verk sem okkur finnst minnst áhugavert, finna felumyndir í verkum 

og skissa það sem maður sá ekki í fyrstu. Þeir nemendur sem það vilja geta 

skrifað heitið á verkinu, nafn listamanns og ártal. Nemendur áttu einnig að finna 

sér eitt verk og nútímavæða það og setja það inn í nútímann. T.d. konurnar í 

mynd Kjarvals sem standa á bryggjunni og eru að salta fisk, hvað væru þessar 

konur að gera í dag, í nútímanum. Ferðataskan er á einum stað þar sem 

nemendur geta sótt sér verkfæri til að vinna með. Þau geta náð í ramma til að 

ramma inn verk eða ákveðin hluta af verki sem þau vilja vinna með, eins og t.d. 

eitt tré í listaverki, foss, manneskju, form eða litasamsetningu og einnig unnið út 
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frá orðum og tengt við sýninguna og einstök myndverk. Eftir ávaxtastund þar 

sem við setjumst og ræðum það sem við viljum ræða þá endum við tímann á því 

að nemendur gera fjársjóðskort af sýningunni þar sem þau setja inn allskonar 

leynimyndir og sá sem skoðar kortið á að reyna að komast í gegnum kortið með 

vísbendingum sem eru í kortinu (sjá mynd 15). 

 

 

Mynd 15. Einbeittir nemendur 
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6. Úrvinnsla og niðurstöður ferðatöskunnar  

6.1 Hvað virkar í ferðatöskunni? 

Það sem ég hef komist að í þessari kennslu er, hve nemendur eru sólgnir í 

að ræða sín verk og annarra, þ.e.a.s að tjá sig og læra að lesa í verk sín. Þau 

uppgötva sjálf sig einnig út frá myndverkum annarra, þar á meðal listamanna og 

verka úr heimslistasögunni. Myndverk og spjaldtölvan virka því vel sem kveikjur 

að spurningum og umræðum nemenda. Þau nota mikið stækkunargler og 

ramma, sérstaklega til að rýna í og til að vinna sína hugmyndavinnu. Það er 

einnig nauðsynlegt að brjóta upp skissubókarvinnuna með verkefnum sem þau 

þá vinna á vatnslitapappír, kartong og annan efnivið eins og t.d. eitthvað úr 

umhverfinu eða það sem til fellur. 

6.2 Hvað virkar ekki í ferðatöskunni? 

Umræðan um myndlæsi og gagnrýna hugsun í tíma nr. 11 gekk ekki vel. 

Hún virðist ganga betur þegar hún gerist með óbeinum hætti. Umræðan um 

myndtúlkun gekk mjög vel og áttu nemendur auðvelt með að setja sig í spor 

listamannsins og túlka út frá tilfinningum og samfélaginu.  

Einn orðapoki í ferðatöskunni er myndlestur og tákn. Ég tel mikilvægt að 

hafa hann í töskunni þar sem í kennslunni eru þessi orð notuð en ég held ekki að 

það sé sniðugt að vinna út frá einstaka orðum og táknum heldur frekar að nefna 

þau og svo útfæra nemendur á sinn hátt. Annar orðapoki er listastefnur: hann er 

líka mikilvægur í töskunni þó að við vinnum ekki beint með þessi orð heldur 

frekar í töluðu máli og þá út frá myndverkum og listaverkabókum þar sem sum 

verkefni eru unnin í anda ólíkra stefna innan listasögunnar. 

6.3 Hvernig virkar skissubókin? 

Skissubókin hefur ávallt verið stór hluti í allri vinnu nemenda þar sem þau 

bæði vinna frjáls verk, hugmyndavinnu, rannsaka og skoða listaverkabækur og 

teikna eftir þekktum og óþekktum verkum listamanna/kvenna. Skissubókin er 

þeirra persónulega eign þar sem þau geta tjáð hugsanir sínar í myndum og 
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orðum. Nemendur uppgötva gjarnan flæðið og þróunina sem gerist frá fyrstu 

 laðsíðunni og segja gjarnan: „Ég man  egar ég gerði  essa mynd“ o.s.frv. 

6.4 Niðurstaða viðtala og kennslu með 
ferðatösku 

Í úrvinnslu kennslunnar nota ég það sem ég hef skráð niður eftir tímana 

og svo hef ég tekið upp í hljóðupptökur einstaka samræður úr tímum í vetur og 

tekið myndir. 

Eftir að hafa rýnt í viðtölin við myndlistarkennara og eftir kennsluna nú í 

vetur held ég að ég sé að komast að því að árangursríkast sé að nota tákn og 

kynna táknrænar merkingar meðan nemendur vinna og þegar við ætlum að 

vinna með eitthvað sérstakt, en vinna markvissara með myndtúlkun í umræðum 

og gagnrýnni hugsun.  Þegar myndverk er kveikjan í umræðum, hvort sem það er 

listaverk úr listasögunni eða þeirra eigin, er eins og þau hafi meiri tengingu við 

verkið og njóti þess að tjá sig. Hinsvegar virðist vera að þegar tákn eru notuð án 

þess að tengja þau við myndverk eða þeirra eigin vinnu er eins og þau tengi ekki 

né hafi áhuga á þessum orðum.   

Út frá niðurstöðum viðtala virðist vera sem myndlistarkennarar séu að 

nota kennsluaðferðir í myndtúlkun á meðan nemendur vinna verkefnin sín. Það 

mætti hinsvegar kannski vera meira rými fyrir opnar spurningar og tjáningu um 

eigin verk í sjálfu ferlinu þar sem þau eru að vinna út frá kveikjum og 

spurningum sem fá þau til að ígrunda í sjálfu ferlinu. 

Þegar ég spurði viðmælendur mina hvað myndlæsi væri fyrir þeim, þá var 

oft svarið að það væri til þessi klassíska skilgreining sem væri þá myndbygging, 

formfræði og þess háttar en mikilvægast væri að nemendur læri að horfa vel og 

velta fyrir sér hvað er á myndinni. Að þau ígrundi og spyrji spurninga og svo væri 

hægt að benda þeim á myndbyggingu, hlutföll, liti og þess háttar sem ætti við 

myndina. 

6.4.1 Fagleg hugtök listfræði í kennslu 

Ég hef prófað mig áfram í kennslu út frá þeim hugmyndum að kenna ætti 

markvissa myndtúlkun með gagnrýna hugsun að leiðarljósi. Ég hef komist að því 

að þegar ég tek fyrir fagleg hugtök í listfræði í beinni umræðu þá er eins og 
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nemendur tengja ekki alveg við myndverkin og hvert við erum að fara. Þau verða 

óörugg í tímanum og missa fljótt einbeitinguna. Við tókum fyrir nokkur orð í 

einum tíma þar sem við sátum öll á gólfinu og ég sagði þeim að ég ætlaði að fá að 

spyrja þau nokkrar spurningar. Nemendur svöruðu spurningunum, en voru 

áhugalaus og óein eitt. Myndl si, hvað er  að?   vör nemenda voru: „ ð lesa í 

myndir“, „ ð láta manninn tala“, „ vona að teikna einhverja mynd sem er verið 

að lesa inni í myndinni“, „Einhver myndasaga“, „ ð maður getur svona séð 

allskonar út úr listavekinu“.  Þau svöruðu spurningunum en voru frekar áhuga-

laus. 

6.4.2 Að lesa og túlka myndverk í kennslu 

Ég hef komist að því að þegar ég nota táknrænar merkingar gef ég 

nemendum fagleg orð til að nota óbeint eða í samhengi við verkin þeirra sem 

leiðir til þess að  þau verða ófeimin og tjá sig mjög opið um verk sín og annarra. 

Það er mjög fallegt að heyra þau tjá sig og jafnvel uppgötva á meðan þau eru að 

lýsa verkinu sínu og hugmyndinni á bakvið og tæknilegri vinnu. Einnig verða þau 

mjög upp með sér þegar aðrir nemendur lesa í þeirra verk og tjá sína skoðun sem 

er jafnvel og oft á tíðum mjög ólík. Þar koma fram tengingar þar sem samfélagið 

og samfélagsvitundin kemur sterk inn. Þegar við ræðum meira út frá mynd-

túlkun, þ.e.a.s. bakgrunn og sálrænn lestur verka, af hverju ætli listamaðurinn 

hafi unnið þetta verk o.s.frv.  á lifnar yfir  eim og  au tengja;. „Ég fékk hugmynd, 

ég ætla að teikna svona allskonar form á blað þegar ég kem heim og lima svo 

plast í ólíkum litum á formin“.  Þessi nemandi fór strax að skissa formin og 

uppbygginguna í skissubókina sína. 

Það virðist auðveldara fyrir nemendur að tengja við listaverk bæði  

menningarlega og tilfinningalega en í gegnum tákn. Aftur á móti hefur það gefist 

vel að nota orð listfræðinnar, eins og myndbygging, línur, form, litasamsetning, 

dýpt o.s.frv. á meðan þau vinna sín verkefni. Þannig eru þau sjálf farin að spyrja 

út í hitt og þetta í sínum eigin verkum; t.d.hverskonar myndbygging er þetta? Það 

er algengt að heyra setningar eins og: „Ég var að vinna með  etta form,   tti svo 

óvart við þessu striki og sá þá að út úr því varð þetta sem mér finnst vera mjög 

áhugavert og ég get ímyndað mér að …..; um leið og ég setti skugga hér  á sé ég 

hvernig hann situr  etur í umhverfinu…; ég gerði lítið fjall og stórt fjall og  að er 
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komin dýpt í myndina og það er einsog litla fjallið sé langt í burtu; dökku litirnar 

fara eins og inn í myndina og ljósu litirnir koma til manns“. 

Í einu tilfelli notaði ég verkefnið „Að teikna ljóta mynd“ sem einn 

viðmælenda minna notar í sinni myndlistarkennslu hjá yngstu nemendunum til 

þess að opna umræður og spurningar. Það verkefni virkaði mjög vel, kannski 

vegna þess að þau eru mjög upptekin af því að gera fallega mynd og festast því 

oft í sama farinu. Ég leita gjarnan eftir því að ná þeim út úr fastmótuðum 

hugmyndum, læt þau gjarnan teikna línur með lokuð augun og skoða svo og sjá 

allt sem hægt er að sjá út úr línunum. 

Það hefur líka reynst vel að taka yfirferð á meðan þau vinna sín verkefni. 

Þau segja sjálf frá og ég bendi á það sem ég sé og skynja með það að leiðarljósi að 

ná því besta út úr þeim og hvetja þau til þess að hugsa og fara út fyrir ramman í 

sinni listsköpun. Þannig vinn ég mjög gjarnan og hefur það sýnt mér að þannig 

gerast gjarnan töfrarnir, þegar þau fá að vera í sínu eigin flæði og þurfa ekki en 

geta tekið þátt í gagnrýnni hugsun og myndtúlkun hjá sjálfum sér og öðrum 

nemendum. Þegar þau eru að vinna verkefni tek ég gjarnan verkið, lyfti því upp 

og  bendi á eitthvað sem mér finnst geta aðstoðað þau í áframhaldandi vinnu. Þau 

tjá sig og aðrir nemendur einnig. Þannig gefst þeim tækifæri til þess að ígrunda 

það sem þau eru að gera í sjálfu ferlinu og geta tekið ýmsar stefnur og útfærslur 

út frá því.  

Eftirfarandi eru nokkur dæmi um svör og hugleiðingar nemenda þegar 

þau eru að fjalla um sín eigin verk;  

„Þegar ég  yrja svona að gera horn í horn  á dettur mér alltaf eitthvað í hug og 

svo ruglaðist ég og útkoman varð  essi sól“.   

„Ég og mamma mín vorum að  aka og mér finnst gaman að  aka og  egar ég 

gerði svona kassa í myndina þá setti ég kökur ofan á og gerði þær litríkar og 

góms tar“.  

„ Ég byrjaði á því að vera að teikna eitthvað svona eins og hringi, litaði svo inní og 

útkoman varð þetta munstur sem er eiginlega eins og flækja með sveppum á og 

síðan eftir þessa mynd byrjaði ég á nýrri og gerði fleiri svona bara aðeins 

öðruvísi“.  

„Þegar ég var í  ílnum á leiðinni í skólann  á  irtust svona vatnsdropar á 

gluggann og mér fannst  eir vera svona eins og fugl og ég teiknaði  að hér“.   
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Einnig hef ég prófað mig áfram með yfirferð, þar sem þau segja frá 

verkinu sínu og geta einnig sagt eitthvað um verk hvers annars. Það hefur 

stundum gengið en oft tekur þetta of langan tíma sem veldur því að þau missa 

þolinmæðina. Það fer þó algjörlega eftir verkefninu. 

6.5 Námsmat 

Nám, kennsla og námsmat eiga að haldast í hendur. Mikilvægt er að meta 

út frá hæfniviðmiðum. Ferli nemenda og sjálfsmat eru námsmarkmið með tilliti 

til þekkingar, viðhorfs, framför og leikni nemenda. 

Námsmat – sjálfsmat. Munnlegar spurningar, tekið upp á hljóðupptöku og skráð: 

 Viltu sýna mér fyrstu blaðsíðuna eða fyrstu myndina sem þú gerðir? 

 Manstu hvað þú varst að vinna með? 

 Viltu sýna mér síðustu blaðsíðuna sem þú varst að vinna með? 

 Hverjar eru hugmyndirnar á bakvið þetta myndverk? 

 Er eitthvað verk í skissubókinni sem þú ert virkilega ánægð/ánægður 

með? 

 Er eitthvað verkefni sem þú manst sérstaklega eftir? 

 Ef ég finn smápening úti á götu, þá set ég hann í vinstri skóinn minn. Er til 

eitthvað svona sérstakt, venjulegt, skrítið eða skemmtilegt sem vekur 

áhuga þinn? 

6.5.1 Niðurstöður námsmats 

Nemendur vilja gjarnan sýna það sem þau hafa verið að vinna með, og eru 

stolt og skapandi í frásögnum sínum. Það sem ég var mjög sátt við í svörum 

nemenda var að þau notuðu gjarnan það tungumál sem við höfðum notað allan 

veturinn eins og t.d. „Hér er ég að vinna með fjarvíddina, sjáðu stórt fjall og lítið, 

svo lokaði ég augunum og lét blýantinn ráða og svo kom þetta munstur út úr því“. 

Þegar ég fékk þau til að fletta skissubókinni og skoða fyrstu blaðsíðuna og þá 

síðustu þá uppgötvuðu þau gjarnan breytingar og þau vissu alltaf hvað þau höfðu 

verið að vinna með, þó að ég sæi það ekki alltaf. Í þessari yfirferð með hverjum 

og einum nemanda og skissubókinni þá var eins og skissubókin og allt sem er 

inni í henni fengi meira vægi fyrir þau þar sem þau uppgötvuðu margt í 
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spurningarferlinu og fengu áhuga á einstaka verkum til að þróa áfram. 

Nemendur sjá skissubókina sína sem einstakt listaverk, þeirra eigin sköpun og 

útfærslur. Þeim finnst þau hafa verið að uppgötva ýmislegt í ferlinu og það er það 

sem stendur upp úr þessari vinnu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

7. Niðurstöður  

Í þessari ritgerð hef ég aðallega skoðað gagnrýna hugsun út frá þeirri 

hugmynd að kenna hana í gegnum myndtúlkun og táknrænar merkingar. Ég hef 

unnið út frá nýrri aðalnámskrá sem telur gagnrýna hugsun vera miklvægt hugtak 

og einnig niðurstöðum Anne Bamford þar sem kemur fram að gagnrýninni 

hugsun og tjáningu sé ábótavant í grunnskólum Íslands. Henry Alexander 

Henrysson (2013) telur að skortur sé á gagnrýnni hugsun í íslensku samfélagi þó 

svo að umræðan hafi aukist en á sama tíma er ekki til mikið kennsluefni né 

almennileg útskýring á hugtakinu gagnrýnin hugsun.  

Í lausnaleit minni að ákjósanlegum skilgreiningum og kennsluaðferðum í 

gagnrýnni hugsun og myndtúlkun hef ég hitt á ólíka fræðimenn sem vinna með 

gagnrýna hugsun á ólíkan hátt, hvort sem þeir eru heimspekingar, sálfræðingar, 

listamenn, vísindamenn, kennarar o.f.l., þó eru þeir flestir sammála um gagnsemi 

gagnrýninnar hugsunar og hvernig hún getur nýst nemendum í einu og öllu og 

fyrir lífið. 

Þar sem ég miða kennslu í gagnrýnni hugsun við yngstu nemendur 

grunnskóla, sýnist mér skilgreiningar Mieke Bal (1998) ákjósanlegar þar sem 

hún segir að táknrænar merkingar byggjast á því að raða saman táknum svo að 

þau myndi eina heild. Hlynur Helgason (2010) telur að þekking og reynsla sé 

undirstaða þess að koma með bestu ágiskun um merkingu tákna. 

Í kennslunni prófaði ég að vinna eingöngu út frá notkun tákna og síðar 

með myndtúlkanir þar sem við rýndum einnig í tákn. Umræðan um myndlestur  

og tákn gekk ekki nógu vel ein og sér, en sú niðurstaða styður við hugmyndir 

Susan Sontag að ef við gagnrýnum og ræðum verk til hlítar er hættan sú að við 

mergsjúgum það. Aftur á móti gekk mjög vel þegar við unnum með hugtök 

listfræðinnar óbeint út frá myndverki. Í umræðum um myndtúlkun áttu 

nemendur auðvelt með að setja sig í spor listamannsins og túlka út frá 

tilfinningum og samfélaginu. Þegar myndverk er kveikjan í umræðum, hvort sem 

það er listaverk úr listasögunni eða þeirra eigin, er eins og þau myndi frekar 

tengingu við verkið og njóti þess að tjá sig. En þegar orð úr táknfræði og 

myndlæsi eru notuð án þess að tengja þau við myndverk eða þeirra eigin vinnu 

þá er eins og þau hvorki tengi né hafi áhuga á þessum orðum.  
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Anders Marner (1997) skilgreinir myndlestur þannig, að tákn sé 

tungumál fyrir myndir og að ef við viljum eiga samtal um myndir þá þurfum við 

tungumál og hugtök sem tengilið við myndina. Mieke Bal (1998) telur 

myndlestur vera það að horfa á mynd og finna henni merkingu. Ef við tökum 

skilgreiningu  Marner og Bal, getur það verið ákjósanleg leið í kennslu ungra 

nemenda í gagnrýnni hugsun í gegnum lestur mynda, ásamt skilgreiningu Elkins 

(2010), þar sem hann telur að viðkomandi þurfi að skynja, horfa og túlka tákn í 

mynd svo að hún öðlist merkingu. 

Það sem Lipman hefur í huga þegar hann býr til námsefni fyrir börn er að 

nota hversdagsleg hugtök og raunverulegar so gur til að nemendur geti tengt við 

sja lf sig og unnið u t fra  samr ðum.  ann telur einnig að  að sem virðist 

einkenna gagnry nan hugsunarha tt snu ist að einhverju leyti um sja lfsskoðun, 

skilning eða meðvitund viðkomandi a  skoðunum og tilhneigingum. Í minni 

kennslu hefur niðurstaðan verið sú að þegar myndverk er kveikjan í umræðum 

og oft samtímaverk eða þeirra eigin, þá eiga þau auðveldara með að tengja og 

njóta þar af leiðandi þess að fá að túlka og tjá sig. Samt sem áður tel ég mikilvægt 

að þau hafi kynnst táknrænum merkingum og formlegri þekkingu tákna til að 

eiga þetta samtal við mynd. 

Margir af þeim fræðimönnum sem ég hef vitnað í virðast á þeirri skoðun 

að þegar við vinnum með nemendum sé mikilvægt að byggja á þeirra forsendum, 

tengja þau við orðaforða tákna og táknrænar merkingar en á sama tíma leggja 

áherslu á þeirra eigin sköpun og flæði. Út frá minni reynslu og niðurstöðum er ég 

sammála þessum skilgreiningum. 

Rósa Kristín Júlíusdóttir (1998) nýtir kenningar Eisners í því skyni að 

blanda heimspeki og fagurfræðilegum gildum svo að nemendur fái aukinn 

skilning á því hvað listaverk er, skilji aðferðir og hugsun listamanna betur. Í 

síðasta kennslutímanum í myndlist þegar ég opnaði ferðatöskuna og við ræddum 

um verk Leonardo DaVinci af Monu Lísu unnum við með orðaspjöldin 

tilfinningar og myndtúlkun. Miklar umræður urðu um það hvort DaVinci hefði 

verið ástfanginn af Monu Lísu. Þegar nemendur voru búnir að velja tilfinningar 

og myndtúlkanir sem þeim fannst passa við myndina og eiga í margvíslegum 

samræðum þá setti ég upp í ferðatöskuna, heimspekispurninguna: Er ástin aðeins 
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orð? Þannig tókum við umræðurnar aðeins lengra og þau mátuðu spurninguna 

við verkið og sína eigin sannfæringu. 

Hugmyndafræði TAB samtakanna sem vinna í anda choice-based art 

program falla vel að hugmyndum um ferðatöskuna og kennsluna þar sem 

nemendur vinna eins og listamenn, með sínar skissubækur, vinna 

hugmyndavinnu, rannsaka og útfæra ásamt því að fagleg þekking á hugtökum 

gefur þeim meiri dýpt í frjálsa sköpun og tjáningu. 

Námskeiðin í Frístundaskóla Hjallastefnunnar og kennsluefnið hafa 

þróast í þá átt að nemendur læra að meta, horfa og rýna í list. Ég hef heyrt 

nemendur tala um list út frá orðaforða sem þau læra í ferlinu, orð sem ég læði 

inn í kennsluna.  Eisner telur það einmitt mikilvægt að kenna nemendum að 

meta, rýna í list og tjá sig. Hann sér það sem góða leið til gagnrýninnar hugsunar 

þar sem leiðin að svarinu er mikilvægari en svarið. 

 e rhver aðferð    listfr ðslu verður að hafa umhver i og menningu 

nemandans sem u tgangspunkt. Þroskuð sja lfsmynd, með r tur    dju pri virðingu 

fyrir eigin menningu, er  esti hugsanlegi u tgangspunkturinn  egar kanna a  og 

virða menningu annarra.  jarni  essa viðhorfs er meðvitundin um sto ðuga  ro un 

menningarinnar og gilda hennar,   ði so gulega og    samt  manum.  

Hugmyndir og aðferðir sem ég hef vitnað í og skrifað um hér á undan, 

styðja að mínu mati við það hve mikilvægt það er að koma myndtúlkun og 

gagnrýnni hugsun inn í myndmenntakennslu á yngsta stig grunnskólans. 

Umræðan um gagnrýna hugsun og mikilvægi hennar hefur aukist í íslensku 

samfélagi en það er ekki alltaf auðvelt að skilgreina og skilja hugtakið gagnrýnin 

hugsun og hvaða tilgangi það geti þjónað eða hverslags umgjörð er kjörin til að 

efla hana hjá nemendum. 

Ef ummæli viðmælenda minna eru dregin saman virðast viðhorf 

listgreinakennara gagnvart kennslu í gagnrýnni hugsun gegnum myndtúlkun og 

notkun tákna vera ja kv ð.  ver og einn kennari velur s  nar aðferðir    kennslunni 

en  eir telja sig vera að e la gagnry na hugsun. Miðað við ja kv ð viðhorf  eirra 

samr ðna,   grundunar og meðvitund  eirra um tengingu lista og gagnry ninnar 

hugsunar ma  segja að  að se u ekki aðferðirnar sja lfar sem skipta o llu ma li heldur 

viðhorf og na lgun    kennslu sem og að gefa samr ðunni t  ma innan ramma 

kennslustundarinnar. 
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Í heimspekilegri samræðu með börnum er kapp lagt á að vinna með 

þeirra eigin spurningar (Hreinn Pálsson, 2002). Þátttakendur fá sjálfkrafa 

fyrirmynd og þjálfun í gagnrýnni og skapandi hugsun sem eflir dómgreind þeirra 

og undirbýr þá til virkrar þátttöku í lýðræðissamfélaginu einnig utan 

kennslustofunnar. Heimspekilegar samræður eiga það sameiginlegt með öðrum 

samræðum að þær krefjast þess að þátttakendur hlusti hver á aðra og spinni við 

það sem aðrir hafa að segja. Hreinn Pálsson hefur einnig fjallað um það hvernig 

sögur, myndir o.fl. geta þjónað sem stökkpallur inn í heimspekilega samræðu en 

skilyrði fyrir slíkri samræðu sé að í henni séu ráðgátur og kveikjur sem bjóði 

þátttakendum að velta hlutum fyrir sér án þess að tilgangurinn sé eingöngu að 

uppfræða nemendur. 

Ég tel að ef börn á yngsta stigi grunnskóla frá 6 ára aldri fá tækifæri til að 

vinna með fagleg hugtök og táknrænar merkingar út frá listasögunni, læri þau að 

tjá sig um eigin verk og annarra án þess að nokkuð sé rétt eða rangt. Hér getur 

verið nytsamlegt að nota í stað hefðbundinnar kennslubókar kveikjur í formi 

fyrirmælaspjalda sem vísa í tákn og túlkun þeirra og miða þannig að samræðum 

og opnum spurningum.  

Við lærum að horfa og veita athygli sjónrænu samspili hluta og taka eftir 

því sem annars færi óséð, og teygjum okkur út fyrir mörk eigin getu með því að 

kanna með leik og tilraunum án þess að gefa okkur neitt fyrir fram og læra af 

mistökum. Því tel ég að ef nemendur hafa það verkfæri frá upphafi að kunna að 

rýna í og nýta listasöguna til að lesa í myndverk sín og annarra og vera í 

ígrunduðu ferli í sinni listsköpun, læra þau að það er ekki endilega samasem 

merki á milli þess að horfa, sjá og rýna í, og með því að nemendur fái þjálfun í að 

rýna í og skoða gaumgæfilega fyrirmyndir sem þeir vinna eftir, eigin verk og verk 

samnemenda sinna og annarra listamanna, öðlast þau einnig færni í að greina 

flókin form og blæbrigði lita ásamt ólíkum formum og línum. Með því að lýsa 

eiginleikum verka, stemmningu þeirra, tjáningu og myndbyggingu geta kennarar 

og nemendur hjálpast að við að taka eftir fleiri hlutum.  Kennarinn spyr opinna 

spurning til þess að gefa nemendum tækifæri til að þjálfa færni sína með því að 

ræða það sem fyrir augum ber og verða snillingar.   

Ég hef leitast við að finna hliðstæður í hugmyndafræði læsis og reynt að 

ímynda mér samskonar kennsluhugmyndir og túlkanir í myndmennt. Ég hef 
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reynt að kryfja hugtakið læsi í víðara samhengi og þá einnig út frá allskonar læsi. 

Í þessu ferli hef ég mátað orð tengd myndum og myndtúlkunum við orð tengd 

læsi, s.s. stafur og tákn, orð og táknröð, setningar og myndlestur, saga og 

myndtúlkun. Ég hef sjálf þurft að glíma við þessi orð táknfræðinnar og reynt að 

finna þeim merkingu hjá mér ásamt kennslufræðilegum möguleikum.  

Mikilvægasti þáttur námskeiðanna var flæðið þar sem nemendur vinna í 

anda kenningu John Dewey Learning by doing og í anda Eisners og fagmiðaðar 

myndmenntakennslu þar sem ferlið er aðal markmiðið. Með því að nemendur 

hefji tímann á því að vinna í skissubókinni sinni komast þau strax inn í sitt eigið 

flæði og einbeitingu, og þau finna öryggi í því að tímarnir byrji alltaf eins, þau 

vita að hverju þau ganga og hvert er þeirra hlutverk.   

Umhverfi listnámsins er einnig mjög mikilvægt fyrir kennsluna, þar sem 

nemendur gerast könnuðir að eigin uppgötvunum og læra í gegnum ferðalag.  

Piaget lagði áherslu á samspil milli einstaklings og umhverfis og að nemendur og 

kennarar væru samverkamenn þar sem ríkti gagnkvæm virðing. Einnig taldi 

hann mikilvægt að vanda til námsumhverfis og kennslugagna þar sem nemendur 

vinna með margvíslegan efnivið og handfjatli hluti og geri tilraunir (Árdís, Hafdís 

og Matthildur, 2005, bls. 16). 

Mikilvægi umhverfisins kom berlega í ljós þegar við unnum á listasafni. 

Nemendur voru einbeittir allan tíman og nutu þess að vinna innan um listaverkin 

og mannlífið á safninu. Þau voru hissa þegar foreldrar komu að sækja þau og 

tvær klukkustundir voru liðnar. Þau voru mjög sjálfstæð í vali sínu á listaverkum 

og einnig í umræðum um einstaka verk. Nemendur höfðu mikið að segja frá og 

vildu mjög gjarnan tjá sig um verkin á sýningunni. Það gerast töfrar að vinna með 

nemendum á safni. Að sjá þau skissa eftir listaverkum, skoða, rýna í og tjá sig um 

verkin alveg ófeimin og fordómalaus. Þarna átti sér stað fullkomið flæði þar sem 

nemendur gleymdu stað og stund þar sem gleðin fólst í vinnuferlinu. Þegar 

nemendur voru að fara kom eitt foreldri til mín og sagði mér að drengurinn sinn 

hefði sagt að þetta hefði verið besti dagur lífsins. 

Það er mjög líklegt að við höfum öll áhrif á það sem við tökum okkur fyrir 

hendur. Kennarar eru þar engin undantekning. Viðhorf og menningarlegur bak-

grunnur getur mótað starf okkar og viðhorf til kennslu. Þar af leiðandi tel ég að 

val á námsefni og námsaðferðum tengist persónulega hverjum og einum.  Mín 
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niðurstaða og það sem ég hef lært í þessu ferli er, að til þess að kenna börnum 

gagnrýna hugsun í gegnum myndmennt er mikilvægt að þrír þættir séu til staðar 

í kennslu, þ.e. kveikjur (samræður, listaverk) flæði, og skýr rammi utan um 

námsefni og kennslu. 

Myndlistarnámskeiðin munu halda áfram að þróast með ferðatöskunni. 

Mín framtíðarsýn er sú að við leggjum áherslur á það sem skiptir máli í lærdómi 

nemenda. 
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8. Lokaorð 

Hinn fullkomni nemandi er hann sjálfur. 
 
Sagan segir að ekkert sé nýtt undir sólinni. Við veltumst um með sömu 

hugtökin og tilfinningarnar, en alltaf er gott að leggja merkingu í hlutina, hvort 

sem þeir eru gamlir eða nýjir, velta þeim fyrir sér og framkvæma. 

Það sem ég velti fyrir mér er hvað það er í rauninni sem skiptir máli þegar 

kemur að lærdómi barna. Hvað er það sem situr eftir, hvernig lærum við, 

upplifum og búum til tengingar. Þegar ég lagði upp með þessa ritgerð hafði ég í 

huga hversu mikilvægt það er að mynda sér skoðanir, læra eitthvað nýtt og 

spennandi og að lifa gildishlaðnu og lifandi lífi. Hvað er æskilegt að þau hafi með 

sér áfram í þekkingarleit sinni? 

Ég hef þá trú að með því að æfa börn í gagnrýnni hugsun séum við að gefa 

þeim svigrúm til að rannsaka og leyfa ímyndunaraflinu að leiða þau á ókunnar 

slóðir. Ég tel að með því að búa til tengingar hjá börnum gefi það þeim fleiri 

möguleika til þess að mynda sér skoðanir, tjá þær og hugrekki til að framkvæma. 

Þegar ég opnaði ferðatöskuna tóku þau andköf, „þetta er eins og leikhús“ 

sögðu þau. Þau komu sér fyrir með skissubókina sína og blýant og biðu eftir 

leiksýningunni. Þau einblíndu á ferðatöskuna, á myndverkið á miðju sviðinu og 

lásu: tilfinningar, myndtúlkun. Í kringum þessi tvö orð á sitthvorum væng ferða-

töskunnar voru önnur orð innan þessara hugtaka. Þau völdu eitt og eitt sem þeim 

fannst passa við myndverkið og settu það í kringum myndina. Í þessu ferli 

spunnust mjög áhugaverðar umræður þar sem nemendur uppgötvuðu ýmislegt í 

myndinni sem þau hefðu ekki tekið eftir nema af því að þau voru í leikhúsi og 

þegar maður er í leikhúsi þá horfir maður á sviðið og ekkert annað truflar. Þau 

urðu einnig þátttakendur í verkinu þar sem þau gáfu því sínar túlkanir. 

Nemendur hafa unnið verkefni á sýningum þar sem þau velja sér eitt verk 

sem þeim þykir áhugavert. Þau sitja fyrir framan verkið,  leita að einhverju sem 

þau sáu ekki í byrjun og skissa það en gera sitt eigið verk út frá verkinu. Ein 

stúlka valdi verkið Untitled (2002) eftir Hrafnkel Sigurðsson sem er af rauðum 

ruslapokum sem standa í röð úti á götu. Ég spurði hana af hverju hún valdi sér 

þetta verk og hún svaraði því að henni fannst það góð hugmynd að velja þessa 

ruslapoka og gera þá að fýlupokum. Önnur stúlka valdi landslagsmynd af vatni og 
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ástæðan fyrir því að hún valdi það var af því að hún elskar að ferðast. Ég tel að 

allskyns kveikjur, hvort sem það eru orð eða myndir, gefi forsendur til 

ígrundunar sem þarf að gefa gaum að, með markvissri samræðu milli nemenda, 

myndverka og opinna spurninga þar sem nemendur fá tækifæri til að tengja við 

sína eigin reynslu. 

Mér verður oft hugsað til orða Þorvaldar Þorsteinssonar á fyrirlestri sem 

ég sat í Listaháskóla Íslands árið 2007. Hann vildi meina að við spyrjum 

nemendur vitlausra spurninga. Við spyrjum þau hvað tveir plús tveir eru, en 

ættum að spyrja þau hvað þau eru með í vasanum. Við þurfum að gefa fjársjóðum 

þeirra gaum og leyfa gimsteinunum þeirra að skína. 

 

 

 

Ég held að framtíðin verði stórkostleg 
 og upp frá því fari heimurinn allur batnandi. 
 Ef við getum það ekki, getur það enginn   
(Andri Snær, 2006, bls. 259). 
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