
Gjörningar sem 
kennsluaðferð í listum 

Rakel McMahon 

 Lokaverkefni
Listkennsludeild  M.Art.Ed. 



 



Listaháskóli Íslands 
Listkennsludeild 
Meistaranám í listkennslu. 

Gjörningar sem 
kennsluaðferð í listum 

Rakel McMahon 
Leiðbeinandi: 

Gunndís Ýr Finnbogadóttir 
Einingafjöldi lokaverkefnis: 20 einingar 

Haustmisseri 2013 



 
 



Ágrip 

Meistaraverkefnið Gjörningar sem kennsluaðferð í listum skoðar, eins og nafnið 

gefur til kynna, menntandi möguleika gjörninga listformsins í kennslu. Það er gert 

með því að móta aðferð sem nefnist gjörningamiðuð kennsluaðferð. Hér verður 

greint ítarlega frá þeirri aðferð; hugmyndafræði hennar, uppbyggingu, áherslum, 

framsetningu og fræðilegum rökstuðningi. Gjörningamiðuð kennsluaðferð er 

samsett af gjörningum, gjörningafræði og gagnrýnni kennsluaðferð. Með 

aðferðinni er fyrst og fremst lögð áhersla á gjörningalistformið og mikilvægi þess 

sem listmiðils í listkennslu og möguleikum þess sem kennsluaðferð í listum. Þá er 

forsenda gjörningamiðaðrar aðferðar sérstaklega skoðuð og rökstudd út frá 

Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011), Aðalnámskrá framhaldsskóla listgreinar 

(1999) og Grunnþáttum nýrrar menntastefnu (2012). Dregin verður upp grófleg 

mynd af nokkrum hugmyndum og ólíkum viðhorfum hvað varðar gjörninga á sviði 

kennslufræða og hvað ber að hafa hugfast þegar kemur að þverfaglegu samtali 

gjörninga við önnur fræði eins og kennslufræði í þessu verkefni. Þá er leitast við að 

gera greinagóða samantekt á gjörningamiðari kennsluaðferð með því að skoða 

aðferðafræði gjörninga samhliða aðferðafræði starfendarannsókna. Þetta er gert 

með því að vinna starfendarannsókn í tengslum við gjörning sem framkvæmdur er 

í samstarfi við Bergþóru Snæbjörnsdóttur. 

Verkefnið er mikilvægt í umræðunni um gjörningalist á sviði listmenntunar 

hvort heldur er stöðu gjörninga sem miðils á sviði listnámsbrauta á framhalds- og 

háskólastigi eða hvað varðar kennsluaðferðir sem miðast við að nýta gjörninga.  

Með verkefninu vonast ég til þess að auka umræðu um gjörningalist og að 

tillögur mínar, það að beita starfendarannsóknum bæði á sviði gjörningalistar og 

gjörningamiðaðri kennsluaðferð, muni stuðla að auknu aðgengi og heimildum um 

gjörningalist og kennsluaðferðir þeirra. 
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Abstract 

The master´s thesis Performance as a Pedagogical Method in Art Studies examines, 

as its title suggests, the potential performance art has as a pedagogical method in 

art studies. The outcome is a pedagogy entitled performative pedagogy. In this 

study the methodology, ideology, structure, emphases, presentation and 

theoretical justification of performance pedagogy will be looked at. Performative 

pedagogy is a combination of performance art, performance studies and critical 

pedagogy. This particular method first and foremost focuses attention on the 

performance medium, its importance as an art form in art studies and its potential 

as a method for teaching art. The theory of performance pedagogy methodology 

will be particularly looked at and evaluated in the context of the Icelandic Senior 

Secondary School Syllabus (2011), the Icelandic Senior Secondary School Syllabus 

for Art Subjects (1999) and the New Education Policy (2012). There is a general 

discussion of certain concepts and differing opinions regarding performance art in 

the realm of pedagogy and what needs to be borne in mind when it comes to an 

interdisciplinary combination of performance art and other specialized fields, e.g. 

pedagogy. The study seeks to create detailed summary of performative pedagogy, 

done through an examination of the methodology of performance art and the 

methodology of action research. This is attained by carrying out the action 

research in connection with performances done in partnership with Bergþóra 

Snæbjörnsdóttir.  

This study offers an important contribution to the debate on the place of 

performance art in art education, whether in the context of performance as a 

medium in art subjects at second or third level education, or teaching methods 

that wish to incorporate performance art.  

With this study the author hopes to encourage further debate on 

performance art; also that the recommendations put forward in the study 

regarding action research in the areas of performance art and performance-

oriented teaching methods should result in better access to an increasing number 

of sources on performance art and its teaching methodology. 
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Inngangur 

Viðfangsefni þessa verkefnis er umfjöllun um möguleika gjörninga- listformsins í 

skólastarfi og hvernig megi nýta það sem kennsluaðferð. Aðferðin, sem dregin er 

upp mynd af í þessari ritgerð, er sú sem ég hef þróað út frá eigin reynslu af 

þekkingarleit í gegnum gjörninga. Ég greini ítarlega frá aðferð minni, sem ég kalla 

gjörningamiðaða kennsluaðferð, lýsi áherslum hennar og einkennum. Ég skoða 

hvernig gjörningar, notaðir sem kennsluaðferð, geta skapað menntandi rými sem 

er ummyndandi (myndar leiðir til umhugsunar, bæði inn á við og út á við). Í 

ritgerðinni er fræðum gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar stillt upp við hlið 

gagnrýninnar kennsluaðferðar til þess að skoða hvernig umbreyting og ígrundun 

skapast hjá nemendum. Með því eru mörk gjörninga og gjörningafræða innan 

fræðslurýmisins skilgreind. 

Ásamt því að setja gjörningamiðaða kennsluaðferð í samhengi við gagnrýna 

kennsluaðferð, verður fjallað um gjörninga og gjörningafræði í samhengi við 

hugmyndir og kenningar Erwing Goffman, John Dewey, Paulo Freire og Richard 

Schechner. Líta má á þessa ritgerð sem tvíþætta. Í fyrsta lagi er markmiðið að 

kynna bæði möguleika gjörninga í tengslum við kennslu og fjölbreytileikann sem 

einkennir þá kennsluaðferð sem tekur mið af gjörningum. Slík aðferð er talin 

nýtast í kennslufræðum og styrkja kennara og kennaranema, þ.e. að sjá sjálfa sig 

sem túlkandi flytjanda námsskrár (Prendergast, 2008, bls. 16). Í öðru lagi er þetta 

samantekt á eigin hugmyndafræði um menntandi gildi gjörninga sem ég nýti til 

þess að móta eigin gjörningamiðaða kennsluaðferð. Í henni er lögð áhersla á 

tiltekna eiginleika gjörningalistar er falla vel að skólastarfi.  

Áhersla er fyrst og fremst lögð á gjörninga sem listform og aðferðafræði 

gjörninga. Leitast er við að varpa ljósi á gjörninga sem auðlind í listkennslu vegna 

þess að þeir stuðla að aukinni sjálfsvitund (Garoian, 1999). Með 

gjörningalistforminu gefst listamönnum tækifæri til þess að dýpka skilning sinn á 

listrænu ferli sínu og viðfangsefni og öðlast þannig nýtt sjónarhorn á nálgun sína á 

aðra listmiðla (Beuys og Hamilton, 1997 og Schlemmer, 1972). Þá vona ég að 

viðfangsefni þessarar ritgerðar, sem og tillögur mínar um að beita aðferðafræði 

starfendarannsókna samhliða aðferðafræði gjörninga, komi til með að auka 
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þekkingu og efla málefnalega umræðu um gjörningalist og gjörninga sem 

kennsluaðferð.  

Innblástur að þessari ritgerð er reynsla og upplifun af gjörningamiðlinum í 

eigin listsköpun. Gjörningarnir, sem ég hef framkvæmt, hafa verið eins konar 

kennari að því leyti að þeir hafa veitt mér tækifæri til þess að öðlast nýtt 

sjónarhorn á viðfangsefni og hugmyndafræði. Þannig hafa þeir haft áhrif á nálgun 

og útfærslu verka og miðlun þeirra til áhorfenda. Þá hafa samræður um gjörninga 

við samstarfsfólk í myndlist einnig verið mér innblástur. Loks má nefna upplifun 

mína af algengri mynd sem dregin er upp af gjörningum hér á landi og einkennist 

af mjög takmarkaðri mynd af forminu. Má segja að þetta verkefni sé tilraun til þess 

sporna gegn eins konar staðalímynd gjörninga. Farsæl leið til þess væri að kenna 

gjörningalistformið við listnámsbrautir framhaldsskólanna líkt og önnur listform. 

Ritgerðin er byggð upp með það í huga að hvetja til þess að gjörningar verði 

hluti af námsefni listnámsbrauta á framhaldsskólastigi. Ég tel að sú kennsluaðferð 

sem ég hef þróað geti stuðlað að innleiðingu gjörninga í skólastarfi. 

Ritgerðinni er skipt í þrjá kafla. Þeim er ætlað að gefa greinagóða mynd af 

menntunargildi listformsins og þeirri hugmyndafræði og fræðilegu umræðu sem 

snýr að kennsluaðferðum sem nýta sér gjörninga í skólastarfi. Fjallað er um 

hvernig byggja megi upp gjörningamiðaða kennsluaðferð og í því skyni eru settar 

fram hugmyndir um það hvernig nálgast megi verkefnið, hvað þurfi að leggja 

áherslu á ásamt nánari lýsingu á útfærslu með fræðilegum rökstuðningi, m.a. með 

skírskotan til Aðalnámskrár framhaldsskóla. Settar eru fram tillögur um 

framkvæmd áfangans Listir og menning 113 sem er skylduáfangi innan allra 

listnámsbrauta á framhaldsskólastigi. Einnig er varpað fram hugmynd um það 

hvernig unnt sé að þróa heimildasöfnun um gjörninga með það að markmiði að 

auka þekkingu á gjörningum og kennsluaðferðum sem nýta sér gjörninga samhliða 

starfendarannsóknum. 

1.1. Gjörningar  
Gjörningar eru fjarri því að vera nýtt listform þó margir kunni að halda að svo sé. 

Það er ekki að undra þar sem lítið sem ekkert hefur verið fjallað um 

gjörningalistformið í listasögunni. Það var ekki fyrr en árið 1979 með útgáfu 

bókarinnar, Performance Art from Futurism to the Present eða Gjörningalist frá 
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fútúrisma til dagsins í dag, sem saga gjörningalistar er gerð skil og er hún rakin frá 

aldamótunum 1900. Höfundur bókarinnar er rithöfundurinn, listfræðingurinn, og 

sýningarstjórinn Roslee Goldberg. Umfjöllun hennar og framlag til gjörningalistar 

spanna rúma fjóra áratugi. Bókin, Performance Art from Futurism to the Present, 

markar tímamót í sögu gjörningalistar þar sem hún leggur mikilvægan 

þekkingarfræðilegan grunn að gjörningum og sýnir fram á áhrif gjörningalistar á 

þróun listasögu 20. aldar.  

Gjörningar eiga rætur sínar að rekja til stefnuyfirlýsingar fútúristanna, Le 

Figaro, sem kom út 20. febrúar árið 1909. Höfundur hennar var ítalska ljóðskáldið 

Filippo Tommaso Marinetti. Hann safnaði saman listmálurum til þess að sameinast 

um málstað fútúristanna sem sýndi hvernig hægt var að nota fræðilega 

stefnuyfirlýsingu í málverkinu. Með þessu fengu fútúrista-málararnir tækifæri til 

að setja hugmyndir sínar og málverkið sjálft í stærra samhengi þar sem þeir gátu 

miðlað beint til áhorfenda í gegnum gjörninginn (Goldberg, 2011, bls. 14). Með 

gjörningi gátu þeir máð út mörk á milli miðla og þannig öðlast annað sjónarhorn á 

málverkið og athöfn þess. Það var þó ekki fyrr en upp úr 1970 að gjörningar voru 

viðurkenndir sem sjálfstæður, listrænn miðill, þ.e. um svipað leyti og blómaskeið 

hugmyndalistarinnar stóð sem hæst. Stefna hugmyndalistarinnar lagði áherslu á 

hugmynd sem sjálfstætt fyrirbæri en ekki sem sýnilega útkomu í verki, list sem 

ekki var hægt að selja og kaupa (Goldberg, 2011, bls. 7).  

Goldberg varpar ljósi á ýmsar áhugaverðar staðreyndir um gjörninga m.a. 

þá að löng hefð er fyrir því að listamenn nýti sér gjörninga til þess að tjá 

hugmyndir sínar og að slíkir viðburðir hafa spilað mikilvægt hlutverk í 

listasögunni (Goldberg, 2011, bls. 7). Þrátt fyrir þessar staðreyndir er enn í dag 

einblínt á listhlutinn (i.e. object) sem búinn var til á þessum tímabilum í skrifum 

um verk fútúristanna (i.e. futurist), hugsmíðahyggjusinna (i.e. constructivist), 

dadaistanna og súrrealistanna (Goldberg, 2011, bls. 7-8). Þá nefnir Goldberg að 

oftar en ekki áttu þessar hreyfingar rætur sínar að rekja til gjörningamiðilsins þar 

sem gerðar voru tilraunir til þess að leysa vandmeðfarin málefni í gegnum 

gjörninga (Goldberg, 2011, bls. 7-8). Þegar meðlimir þessara hreyfinga voru enn á 

þrítugsaldri gerðu þeir tilraunir sínar í gjörningaforminu sem þeir svo síðar tjáðu í 

hlut (Goldberg, 2011, bls. 7-8). Það er því til umhugsunar hvers vegna gjörningar, 

sem voru svo stór hluti af listrænu ferli listamannsins, voru sniðgengnir í 
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listasögunni. Goldberg leyfir sér að efast um að ástæðan sé sú hversu erfitt er að 

staðsetja gjörninga, einkum ef horft er til ríkulegrar sögu miðilsins. Hún telur að 

ástæðan sé sú að gjörningar hafa spilað mikilvægt hlutverk í því að gagnrýna 

þvingandi kerfi listasafna og gallería en einnig hafa þeir ögrað ríkjandi gildum um 

list. Þannig hafa gjörningar verið notaðir til þess að sýna róttæk viðbrögð í hvert 

skipti sem einhver listastefna varð ríkjandi, t.d. kúbismi, súrrealismi, mínímalismi 

og jafnvel hugmyndalistin sjálf (Goldberg, 2011, bls. 7-9). 

Í íslensku listumhverfi hefur Nýlistasafnið einna mest hlúð að 

gjörningalistforminu. Nýló eins og það er kallað í daglegu tali var stofnað árið 1978 

af framsæknu listafólki og var stofunun þess í rauninni andóf gegn ríkjandi stefnu 

listasafna. Meðal markmiða Nýló er að vera miðstöð nýrra strauma og tilrauna í 

myndlist og halda utan um og skrásetja sögu samtímalistar á Íslandi 

(www.nylo.is). Safnið hefur staðið fyrir heimildasöfnun um gjörninga og er 

markmiðið með því að halda sögu gjörningalistformsins á Íslandi til haga. 

Gjörningaskjalasafn Nýló telur nú um fimmtíu gjörninga og markmiðið er að halda 

heimildasöfnuninni áfram. Vonir standa til að slík skrásetning verði gefin út í bók 

svo að saga gjörninga á Íslandi verði gerð aðgengileg. Eins og staðan er nú er 

tilfinnanlegur skortur á samantekt heimilda um gjörninga á Íslandi. Vissulega eru 

gjörningar ekki sniðgengnir í íslenskri nútímalistasögu, t.d. fjallar bókin Íslensk 

myndlist í dag (Icelandic art today) um marga íslenska listamenn sem vinna með 

gjörningalistformið.  

Ég hef leitast við að skilgreina gjörningalistmiðilinn frá fyrstu kynnum við 

hann í gjörningaáfanga í Listaháskóla Íslands þar sem ég stundaði nám í myndlist. 

Ég bað kennara minn vinsamlegast að útskýra hvað hugtakið gjörningur fæli 

nákvæmlega í sér til þess að vita hvernig ætti að framkvæma hann. Svar kennarans 

man ég ekki orðrétt en það var á þessa vegu: „Það er raunverulega ekki til einföld 

eða nákvæm skilgreining á gjörningum vegna þess að möguleikar þeirra eru 

endalausir. Það er því ekkert eitt rétt svar við því hvað er gjörningur og hvernig er 

best að framkvæma hann. Hver og einn verður að svara þessu fyrir sjálfan sig með 

því að framkvæma gjörninga“.  

Ekki var mikil hjálp í svarinu á þessum tíma þar sem ég vildi einmitt vita 

hvað gjörningur væri áður en að framkvæmd kæmi frammi fyrir hópi áhorfenda. 

Oft hefur mér verið hugsað til þessa tiltekna svars og hversu mikinn greiða 
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kennarinn gerði mér með því að gefa ekki nákvæma skilgreiningu á gjörningum. 

Slíkt hefði hugsanlega takmarkað þá endalausu möguleika sem gjörningamiðillinn 

hefur upp á bjóða. Eins ólík og sjónahornin eru í gjörningum og gjörningafræðum 

þá virðist það vera sameiginlegt hagsmunamál þeirra sem að gjörningum koma að 

skilgreina miðilinn ekki um of. Í þessu samhengi fjallar Goldberg um það hvernig 

gjörningar í eðli sínu ögra nákvæmri eða auðveldri skilgreiningu auk þess að vera 

lifandi list listamanna. Goldberg telur að þröng skilgreining á aðferðum og fræðum 

kæmi til með að vinna gegn möguleikum gjörningamiðilsins sjálfs vegna þess að 

hann notast við svo margar fræðigreinar og listmiðla sem efnivið. Enda hefur 

ekkert annað listrænt tjáningarform svo takmarkalausa stefnuyfirlýsingu þar sem 

gjörningalistamaður skapar sína eigin skilgreiningu með ferli og framkomu í 

framkvæmd gjörningsins (Goldberg, 2011, bls. 9).  

Myndbirting gjörninga er því afar breytileg. Hún getur átt sér stað; í 

hefðbundnu sýningarrými, inni á listasafni, í galleríi, í leikhúsi, í óhefðbundnu 

sýningarrými s.s. kaffihúsi, bar, sundlaug, strætisvagni, matvöruverslun, úti í 

náttúrunni o.s.frv. Gjörningar geta verið einstaklingsverk eða samstarfsverkefni. 

Þeir geta verið íburðarmiklir með lýsingu, tónlist, búningum og leikmynd eða þeir 

geta verið látlausir, einfaldir og heiðrað eða gagnrýnt hversdagslegar athafnir. 

Gjörningar geta verið svokallaðir úthaldsgjörningar (i.e. endurance) þ.e. gjörningar 

sem eiga sér stað í langan tíma, allt frá sólahring til heils árs, á meðan aðrir 

gjörningar spanna aðeins nokkrar mínútur. Gjörningar geta verið vel skipulagðir, 

þaulæfðir og fluttir í mörg skipti en þeir geta einnig verið lítið sem ekkert æfðir, 

frumfluttir á staðnum fyrir áhorfendur og sýndir aðeins einu sinni (Goldberg, 

2011, bls. 8). Vissulega hafa gjörningar sterka tengingu við hið líkamlega en sú 

tenging þarf ekki að fela í sér nekt, líkamsvessa, líkamlegan sársauka eða líkamlega 

fullnægingu. Líkamleg tenging listamannsins er fólgin í nærveru hans við 

áhorfendur og þeirrar líkamlegu athafnar, hver sem hún kann að vera, sem 

listamaðurinn framkvæmir í gjörningi. Þessar félagslegu aðstæður, sem verða til 

þegar listamaður framkvæmir gjörning fyrir framan áhorfendur, eru margslungnar 

og skapa mikla óvissu. Þær geta til dæmis hrint af stað ferli ígrundunar og 

endurskoðunar hjá listamanninum sjálfum gagnvart eigin hugmyndafræði og 

verklagi. Í kaflanum Gjörningamiðuð kennsluaðferð hér á eftir, verður nánar fjallað 
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um það hvernig gjörningar nýta félagslegt umhverfi og einnig um fleiri einkenni 

listmiðilsins.  
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1. Gjörningamiðuð kennsluaðferð 

1.1. Gjörningar í tengslum við kennslu 
Gjörningamiðuð kennsluaðferð byggir annars vegar á gagnrýninni kennsluaðferð 

(i.e. critical pedagogy) og hins vegar á gjörningum og gjörningafræði sem er íslensk 

þýðing mín á performance studies (PS) og tvinnar þannig saman gjörninga og fræði. 

Ein af megináherslum kennsluaðferða sem nýta gjörninga er að fræðin séu þýdd og 

túlkuð í framkvæmd, því í gegnum framkvæmdina öðlast nemendur reynslu 

(Pineau, 2002, bls. 41). 

Hér verður varpað ljósi á margbreytileika kennsluaðferðar sem nýtir 

gjörninga frá mismunandi sjónarhornum. Kennsluaðferð sem miðar við gjörninga 

er víð og breið og því eru ólík sjónarhorn óumflýjanlega innan hennar þar sem 

jafnvel er notast við ólík hugtök og heiti á aðferðinni. Þetta þarf að hafa hugfast í 

umræðu um aðferðina og gjörninga almennt. Því er mikilvægt að einstaklingur 

ákveði hvaða aðferð henti honum og þrói hana út frá sínum forsendum og þeim 

grundvelli þar sem hann hyggst beita henni. Þess vegna eru áherslur í 

kennsluaðferð sem miða við gjörninga breytilegar eftir kennurum. Aðferðin, sem 

dregin er upp mynd af í þessari ritgerð, er sú sem ég hef tekið saman og sett í 

samhengi við aðalnámskrá auk þess að þróa hana út frá mínum starfsháttum sem 

myndlistarkona, sem fæst bæði við gjörningalistformið og teikningu og málverk. 

Heitin á kennsluaðferð sem fæst við gjörninga geta verið breytileg, t.d. gagnrýnin 

gjörningamiðuð kennsluaðferð (i.e. critical performatice pedagogy), kennsluaðferð 

gjörningalistar (i.e. performance art pedagogy) og gjörningamiðuð kennsluaðferð 

(i.e. performative pedagogy). Eins og áður sagði þá er gjörningamiðuð 

kennsluaðferð það sem ég mun notast við hér. Í kaflanum verður greint ítarlega frá 

aðferð minni, áherslum og einkennum hennar sem og þeim þáttum er hún 

samanstendur af. Þættirnir eru þrír, þ.e. gjörningar, gjörningafræði og gagnrýnin 

kennsluaðferð. Leitast verður við að skýra frá tengingunum á milli þessara þátta og 

rökstyðja með kenningum Paulo Freire, Erwing Goffman, John Dewey og Richard 

Schechner. Líta má á þennan kafla sem tvískiptan. Annars vegar er markmiðið að 

kynna möguleika gjörninga í tengslum við kennslu og fjölbreytileikann sem 

einkennir kennsluaðferð sem miðar við gjörninga. Slík aðferð er talin nýtast í 

kennslufræðum og hjálpa kennara og kennaranema að sjá sjálfa sig sem túlkandi 
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flytjendur námsskrár (Prendergast, 2008, bls. 16). Hins vegar er um að ræða 

samantekt á eigin hugmyndafræði um menntandi gildi gjörninga sem ég nýti til 

þess að móta eigin gjörningamiðaða kennsluaðferð þar sem ég dreg fram tiltekna 

menntandi eiginleika gjörningalistar. Áherslan er fyrst og fremst á gjörninga sem 

listform og aðferðafræði gjörninga. Með þessu tekst vonandi að varpa ljósi á 

gjörninga sem auðlind í listkennslu vegna þess að þeir stuðla að aukinni 

sjálfsvitund (Garoian, 1999) auk þess að að gefa listamönnum tækifæri til þess að 

dýpka skilning sinn á eigin listrænu ferli, viðfangsefni og nálgun á aðra listmiðla 

(Beuys og Hamilton, 1997 og Schlemmer, 1972). Með réttum aðferðum gildir þetta 

einnig um nemendur í listnámi.  

1.2. Gjörningamiðuð kennsluaðferð 
Hér verður kynnt almenn hugmynd um gjörningamiðaða kennsluaðferð og þau 

ólíku sjónarhorn sem umlykja hana. Vegna þessara ólíku sjónarhorna er ekki 

eingöngu stuðst við heitið gjörningamiðuð kennsluaðferð heldur hafa ólíkar 

áherslur kallað á önnur heiti eins og þau sem minnst var á hér að framan. Þrátt 

fyrir áherslumun í kennsluaðferðum sem nýta gjörninga þá byggja þær allar á 

grunni gjörninga, gjörningafræða og gagnrýninnar kennsluaðferðar. Aðferðirnar 

eiga það einnig sameiginlegt að leggja áherslu á að fræðin séu þýdd og túlkuð í 

framkvæmd en það er einmitt í gegnum framkvæmdina sem nemendur öðlast 

reynslu (Pineau, 2002, bls. 41).  

Með því að tengja saman reynslu nemenda við kennsluaðferð, sem er allt í senn 

jákvæð, staðföst og gagnrýnin, verður til aðferð sem nýta má til persónulegrar og 

félagslegrar umbreytingar (Stucky og Wimmer, 2002, bls. 10). Með 

gjörningamiðaðri kennsluaðferð er ekki gert ráð fyrir tiltekinni reynslu á meðal 

nemenda heldur er litið á reynslu sem einstaklingsbundna og nátengda fyrri 

reynslu. Almennt talið, liggur grundvallarvillan í kennsluaðferðum í því að gera 

megi ráð fyrir tiltekinni reynslu nemenda (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 37). John 

Dewey segir í riti sínu Reynsla og menntun að reynsla einstaklings sé eins og hún er 

vegna þess sem skapar umhverfi hans þá stundina. Þar segir hann jafnframt:  
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Umhverfið er með öðrum orðum öll þau skilyrði sem móta þá reynslu sem 

einstaklingurinn öðlast með samspili við persónulegar þarfir sína, langanir, áform 

og hæfileika (Dewey, 2000, bls. 53-54).  

 

Líkt og menntakenningar Paulo Freire lítur gjörningamiðuð kennsluaðferð 

einnig á persónulega reynslu einstaklinga sem þekkingu (Garoian, 1999). Hana er 

mikilvægt að nýta bæði til þess að skapa tengingu nemenda við námsefni og bæta 

þá þekkingu sem fyrir er. Gjörningamiðuð kennsluaðferð leitast við að skapa 

kjörskilyrði til þess að nemandi geti sameinað persónulegar þarfir sínar, langanir, 

áform og hæfileika sína og nýtt í eigin námi (Garoian, 1999 og Schechner, 2002). 

Jafnframt stuðlar aðferðin að sjálfbærni í menntun með því að nýta efnislegt og 

félagslegt umhverfi (Goffman, 1959). Ef stuðst er við gjörningamiðaða 

kennsluaðferð gefst einnig tækifæri til að þýða og túlka fræðin yfir í framkvæmd 

(Pineau, 2002, bls. 41). En með því væri hægt að haga náminu þannig að allir 

nemendur fengju sem mest tilefni til að nýta sér nýja þekkingu, nota hana annað 

hvort sem undirstöðu eða sem máttarstoð annarrar þekkingar eða sem leiðarljós 

ytri athafna (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 39). Þessi skýring hér að framan 

markar sameiginlegan grunn kennsluaðferða sem nýta gjörninga en hann er 

víðfeðmur og margslunginn rétt eins og gjörningar eru í eðli sínu.  

Það hefur reynst vandasamt að skilgreina gjörninga. Til að mynda segir 

Goldberg eftirfarandi um listformið:  

 

Í eðli sínu ögra gjörningar nákvæmri eða auðveldri skilgreiningu auk þess að vera 

lifandi list listamanna. Þrengri skilgreining en þetta kæmi til með að vinna gegn 

möguleikum gjörningamiðilsins sjálfs (Goldberg, 2011, bls. 9).  

 

Einnig tekur Schechner skýrt fram að þó það virðist ómögulegt að skilgreina 

gjörninga sé hann ætíð tilbúinn til að reyna það. Hann líkir þeim sem kenna 

gjörninga við happy Sisyphus en Sisyphus var konungur í grískri goðafræði sem var 

dæmdur til þess að ýta stórum steini upp fjall til þess eins að horfa á hann rúlla 

aftur niður fjallið, aftur og aftur og aftur. Með þessu á hann við að gjörningaformið 

tekur sífelldum breytingum og er í stöðugri þróun. Þetta gerir það að verkum að sá 

sem kennir gjörninga er í stöðugri endurnýjun þar sem það er endalaust verkefni 

að ráða í og að skilja gjörninga til hlítar (Schechner, 2002, bls. ix).  
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Það má því segja að helstu fræðimenn hafa komist að sömu niðurstöðu um 

gjörninga; þeir eru án skilgreiningar sem hefur í för með sér ýmsa kosti bæði í 

listsköpun og listkennslu (Goldberg, 2011; Garoian, 1999; Prendergast, 2008; 

Schechner, 2002; Stucky og Wimmer, 2002). Gjörningamiðuð kennsluaðferð nýtir 

skilgreiningaleysi gjörninga og svigrúmið sem það skapar í kennslu til þess að 

vekja forvitni nemenda, hvetja til tilrauna og taka sjálfstæðar ákvarðanir t.d. við 

val á viðfangsefni og útfærslu þess.   

1.3. Tengsl við aðrar kennsluaðferðir 
Menntafrömuðurinn Peter McLaren er sérfræðingur í gagnrýninni kennsluaðferð 

og er talinn vera upphafsmaður gagnrýninnar gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar 

þar sem hann er meðal þeirra fyrstu sem skoðaði svokallaða helgisiðsgjörninga 

(ritual performance) í tengslum við menntun og gagnrýna kennsluaðferð. Um þetta 

fjallar McLaren í bók sinni Schooling as a Ritual Performance; Toward a political 

economy of Educational symbols frá árinu 1989. Þar skoðar hann samskipti og 

hegðun kennara og nemenda innan menntastofnanna. Í grein Monicu Prendergast, 

Teacher as performer: Unpacking a metaphor in performance theory and critical 

performative pedagogy (2008), skoðar hún kenningu McLarens þar sem hann 

útlistar þrjár samlíkingar á því hvernig kennsla getur birst út frá sviði helgisiðs-

gjörninga (i.e. ritual performance): Kennari sem er tilviljanakenndur eða 

ógreinilegur þjónn (i.e. teacher-as liminal-servant); kennari sem skemmtikraftur 

(i.e. teacher-as-entertainer); kennari sem einræðisherra (i.e. teacher-as-hegemonic-

overlord). Prendergast telur vanta samtal á milli þessara þriggja skilgreininga 

McLarens og telur jafnframt að engin þeirra sé raunverulega laus við þá 

valdaskiptingu þar sem kennari hefur vald yfir nemendum sínum (Prendergast, 

2008, bls. 11).  

Áherslur McLarens liggja, eins og áður sagði, í að rýna í hegðun og 

samskiptamynstur á milli kennara og nemenda innan menntastofnanna. Áherslur 

McLarens eru ólíkar mínum að því leyti að ég legg megináherslu á 

gjörningalistformið sjálft og beitingu þess sem kennsluaðferð í listkennslu. Þó 

mætti líkja hlutverki kennarans í minni kennsluaðferð við það sem McLaren 

skilgreinir sem ógreinilegan þjón. Þessi áherslumunur er gott dæmi um hversu 

ólíkar áherslur fyrirfinnast í kennsluaðferðum sem nýta gjörninga og stafar t.d. af 
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því að bakgrunnur og persónuleg reynsla eru ekki þær sömu. Þess vegna er nálgun, 

upplifun og skilningur minn og McLarens á gjörningum einstaklingsbundinn. Það 

verður jafnframt til þess að við nýtum gjörninga á afar ólíkan hátt í kennslu. 

Gjörningamiðuð kennsluaðferð gefur þannig nemendum ekki einungis tækifæri til 

þess að nýta eigin þekkingu og reynslu í námi, heldur einnig kennurum. Annað 

hefði í för með sér þversögn sem myndi stríða gegn hugmyndum 

gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar, gjörninga og gjörningafræða, sem viðurkenna 

og fagna persónulegri reynslu og hugmyndafræði einstaklingsins. Þetta kemur 

fram í hugmyndum Charles R. Garoians myndlistarmanns og menntunarfræðings 

um kennsluaðferð gjörningalistar (i.e. performance art pedagogy) Hugmyndir hans 

eiga það sameiginlegt með hugtökum McLarens, sem nefnd eru hér að framan, að 

báðar leggja þær áherslu á valdeflingu einstaklingsins, að hann fái tækifæri til þess 

að tjá sig og gagnrýna ríkjandi menningu og fyrirmyndir sem bæla og hefta þróun 

sjálfsvitundar hans. Garoian (1999) þróar gjörningalistformið sem kennsluaðferð 

út frá eigin starfi sem myndlistarmaður og kennari til þess að framkalla mynd af 

því hvernig reynsla hans og menningarsaga hefur útskýrt hans eigin framsetningu 

á bæði gjörningalist og kennsluháttum. Í bók sinni Performing Pedagogy; Toward 

an Art of Politics (1999) greinir Garoian frá því hvernig framsetning 

kennsluaðferðar gjörningalistar gengur út frá því að sjálfsvitund og 

hugmyndafræði séu ekki kyrrstæðar heldur í stöðugri þróun; listamenn, kennarar 

og nemendur skírskota til persónulegra minninga og sögu í gegnum gjörning 

(Garoian, 1999, bls. 5). Jafnframt heldur Garoian því fram að kennsluaðferð 

gjörningalistar ögri ríkjandi og heftandi orðræðu með því að dreifa valdi þess sem 

hefur orðið. Gjörningalistformið er fært um að endurstaðsetja listamenn, kennara 

og nemendur í eigin gagnrýni á menningarlega umræðu og verklagi sem ella getur 

heft mótun sjálfsvitundar þeirra og bælt listræna sköpun (Garoian, 1999, bls. 5).. 

Sem dæmi nefnir Garoian nöfn nokkurra módernista s.s. Tristan Tzara, Hugo Ball 

o.fl. sem storkuðu fyrirframgefnum tegundum listar með kraftmiklum hugmyndum 

og myndum. Þeir holdgerðu (i.e. embodied) hið vélræna sem tröllreið allri 

menningu þess tíma, nýrri tækni, fjöldaframleiðslu og kapítalískri neyslu. Þannig 

þróuðu þessir listamenn þverfaglega stefnumótun gjörninga í því skyni að brjóta 

upp hinn vesturevrópska boðskap og koma með nýja tegund boðskapar (Garoian, 

1999, bls. 9). 
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Þar sem kennsluaðferð gjörningalistar er í anda listræns ferlis fremur en vélræns 

eða tæknilegs er hún fær um að virkja listræna sköpun. Garoian heldur því sjálfur 

fram að kennsla sé list og list sé kennsla. Sjálfur leitaðist hann við að finna mörkin 

á milli listarinnar í kennsluaðferðinni og kennsluaðferðarinnar í listinni. Hann vildi 

forðast það að aðskilja starf sitt sem kennari og starf sitt sem myndlistarmaður og 

stuðla að flæði milli beggja starfa þannig að þau bættu hvort annað upp í stað þess 

að vinna hvort gegn öðru (Garoian, 1999, bls. 4). 

1.4. Sjónarhorn og samlíkingar 
Richard Schechner er leikstjóri, ritstjóri, rithöfundur, prófessor í gjörningafræðum 

og stofnandi gjörningafræðideildarinnar við Tisch School of the Arts í New York. 

Schechner er einn þeirra sem hefur unnið veigamikið starf í þágu gjörninga-

listarinnar. Hann hefur varpað ljósi á gjörningalistformið með umræðu og tengt 

hana við list, menningu, samfélag, pólitík og daglegt líf. Schechner, sem talinn er 

faðir gjörningafræðanna, hefur í 35 ár skrifað ógrynni af ritgerðum, greinum og 

bókum, þ.m.t. Performance Studies: An Introduction (2002), þar sem fjallað er um 

gjörninga og tengingu þeirra við aðrar fræðigreinar. Skrif hans hafa þjónað þeim 

tilgangi að búa til hið þverfaglega svið sem gjörningafræðin umlykur (Prendergast, 

2008, bls. 6). 

Schechner er meðvitaður og umhugað um helstu styrkleika gjörninga sem 

jafnframt geta skapað vanda. Kjarni gjörninga einkennist af formleysu og 

síbreytilegu ferli sem er í stöðugri þróun. Það telur Schechner angra suma 

fræðimenn um leið og það gerir greininni óleik (Schechner, 2002, bls. ix-x). 

Samkvæmt Schechner byggja gjörningafræðin á ákveðnum grunni sem er sá að það 

er hvorki ein ríkjandi hugmyndafræði né einn strúktúr til hvað varðar ferli, 

útfærslur og verk (Schechner, 2002, bls. x). Það er þessi tiltekni grunnur gjörninga 

og gjörningafræða sem styrkir sjálfsvitund (Garoian, 1999) einstaklings og veitir 

honum frelsi og tækifæri til þess að skapa sína eigin þekkingu og hugmyndafræði. 

Nánar verður fjallað um það síðar í þessum kafla.  

Gjörningar tileinka sér og/eða taka að láni frá öðrum fræðum, eins og t.d 

kynjafræði, mannfræði, félagsfræði, sálfræði, þjóðfræði og kennslufræði. Þeir 

skeyta jafnvel saman ólíkum aðferðum og nálgunum þessara fræða og því má segja 

að það sé allt og ekkert sem tilheyrir gjörningum. Þó að gjörningar tileinki sér 
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aðferðir annarra eða fjalli um viðfangsefni annarra listmiðla, þá er það samt sem 

áður alltaf skoðað út frá sjónarhorni gjörninga, þar sem hegðun, ferli eða 

viðburður er í brennidepli en ekki hluturinn sjálfur (Schechner, 2002, bls. x).  

Í öðrum listformum er áhersla gjarnan lögð á að hlutgera hugmyndir. 

Gjörningar vekja hins vegar upp spurningar um hegðun í tengslum við 

viðfangsefnið. Ef viðfangsefnið væri t.d. málverk, mætti skoða það útfrá 

samskiptum áhorfenda við málverkið, hvernig kringumstæður hefðu áhrif á 

áhorfendur, í hvernig umhverfi það væri staðsett og einnig mætti skoða stöðu 

málverksins í listsögulegu og menningarlegu samhengi. Sem dæmi má nefna það 

hvernig listamaðurinn og kennarinn Joseph Beuys nýtti sér framkvæmd gjörninga 

til þess að skilja merkingu skúlptúranna sinna og átta sig á listrænu ferli þeirra. 

Hann kallaði skúlptúrana sína hreyfanlega skúlptúra (moving sculptures) þar sem 

hann lagði ekki áherslu á skúlptúrinn sem dauðan hlut heldur sem hluta af lifandi 

framkvæmd eða gjörningi sem er fær um að afhjúpa merkingu skúlptúrsins. Beuys 

áleit samskiptin, sem skapast í kringum hugmyndir, vera list (Beuys og Hamilton, 

1997).  

Schechner segir gjörningalistamenn þurfa að vera meðvitaða um eigin 

stöðu, stöðu áhorfenda og samspilið þeirra á milli. Jafnframt þurfi að hafa í huga 

hvort flytjandinn sækist eftir því að brjóta upp þessar stöður eða viðhalda þeim 

(Schechner, 2002: Bls. x). Félagsfræðingurinn Erwing Goffman fjallar einmitt um 

félagslegt samspil gjörninga við áhorfendur og mikilvægi þeirra í því samhengi í 

bók sinni The Presentation of self in Everyday Life (1959). Markmið bókarinnar er 

að veita nákvæmt félagsfræðilegt sjónarhorn á það hvernig megi skoða félagleg 

samskipti einkum þó þau félaglegu samskipti sem eru skipulögð innan líkamlegra 

takmarkana (Goffman, 1959, bls. 1). Goffman beitir sjónarhorni af 

leikhúsfræðilegum toga í umfjöllun sinni og notast við hugtakið gjörning. Hann 

skilgreinir hugtakið sem athöfn sem tiltekinn einstaklingur framkvæmir við 

tiltekið tilefni og þjóni þeim tilgangi að hafa einhvers konar áhrif á áhorfendur eða 

aðra sem koma að gjörningnum (Goffman, 1959, bls. 15).  

Það hvernig Goffman nýtir leikhúsfræðilegt sjónarhorn og hugtakið 

gjörning sem ramma utan um félagsleg samskipti daglegs lífs gerir það tilvalið til 

þess að skoða gjörningalistformið. Gjörningar virðast nefnilega oft dansa á línu 

hversdagsleikans og leikhússins. Línudansinn skapast fyrst og fremst af því að 
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gjörningalistamaðurinn er síður skilinn frá eigin persónu í gjörningi en leikari í 

leikhúsi, hvort tveggja í huga listamannsins sjálfs og áhorfenda. Gjörningar eru oft 

milliliðalausir eða fílterslausir sem má skýra á þann hátt að þeir eiga sér oft stað í 

almenningsrými eða í rými án leiksviðs eða lýsingar og því skapast mikil 

persónuleg og líkamleg nálægð við áhorfendur. Hlutverk leikara er hins vegar 

oftast kyrfilega staðsett á sviði leikhússins í fyrirfram ákveðinni fjarlægð frá 

áhorfendum sem sitja í öruggu sæti og í öruggri fjarlægð. Hlutverk leikara og 

áhorfenda er því fyrirfram ákveðið og litlar líkur á óþægilegri truflun á því 

sambandi. Þá er hlutverk leikarans staðfest og stutt af mótleikurum og jafnvel 

haldið uppi af sögufrægum stoðum vel þekkts handrits. Sem dæmi má nefna 

Rómeó og Júlíu eftir Shakespeare þar sem gera má ráð fyrir að áhorfendur þekki 

bæði söguþráð og persónur. Kenningar Goffmans bjóða því upp á gagnlegt 

sjónarhorn til þess að rýna sérstaklega í hið félagslega samspil sem gjörningar 

skapa á milli áhorfenda og þess sem framkvæmir gjörninginn. Þær fjalla einnig um 

þau áhrif sem slíkt samspil getur haft á framvindu og upplifun viðstaddra af 

gjörningi s.s. hvort gjörningurinn heppnist eða misheppnist, hvernig hann er 

túlkaður, skilinn eða misskilinn. Þegar skilgreining flytjenda og áhorfenda er ólík, 

skapast óvissuástand þar sem flytjandi getur upplifað að hugmynd hans sé hafnað í 

framkvæmd og að hann sé lifandi þversögn (McNiff og Whitehead, 2011, bls. 89). 

Slíkt óvissuástand, sem ekki er hægt að sjá fyrir, vekur upp margar spurningar hjá 

flytjandanum sem ekki eru endilega til fyrirfram tilbúin svör við. Það hrindir af 

stað menntandi ferli ígrundunar en nánar er greint frá þessu ferli í kaflanum um 

þrenndaraðferð gjörninga. Umfram allt vekja gjörningar upp spurningar sem í 

kjölfarið vekja nýtt og áhugavert samhengi.  Richard Schechner tekur skýrt fram að 

þó svo að það virðist ómögulegt að skilgreina gjörninga sé hann ætíð í stakk búinn 

að reyna það (Schechner, 2002, bls. x). Gera má ráð fyrir því að flestir listamenn, 

kennarar og fræðikonur og -menn, sem taka áskorun skilgreiningarleysis 

gjörninga, líti á það sem tækifæri til eigin þekkingarsköpunar.   

Sameiginlegar forsendur gjörninga, gjörningafræða, gagnrýninnar 

kennsluaðferðar, gagnrýninnar gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar og 

kennsluaðferðar gjörningalistar felast í því; að efla sjálfsvitund einstaklings, að 

hann fái frelsi og tækifæri til þess að gagnrýna menningarlega umræðu og að 

hugmyndafræði sé ekki kyrrstæð heldur í stöðugri þróun þar sem einstaklingurinn 
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skírskotar til persónulegra minninga, reynslu og sögu. Það eru þessar forsendur 

sem ég geri ráð fyrir og veita mér tækifæri til að þróa mína eigin kennsluaðferð þar 

sem ég skírskota til persónulegra minninga, sögu, reynslu og þekkingar af 

gjörningalistforminu á eigin skinni.  

Eins og fram kemur hér að framan er ljóst að kennsluaðferðir, sem miða að 

gjörningum, hvetja kennara til áframhaldandi þróunar í verklagi og að þeir nýti 

eigin reynslu og þekkingu í sínum kennsluháttum. Þetta hefur þá kosti að efla 

sjálfsvitund og skapandi túlkun á námskrá og veitir kennurum og verðandi 

kennurum, frelsi til þess að nýta eigin þekkingu við þróun kennsluaðferðar.  

Í þessu verkefni og við mótun aðferðarinnar hef ég leitað í ýmis fræði s.s. 

gagnrýna kennsluaðferð, gjörningafræði, kennsluaðferðir sem miða við gjörninga, 

sögu gjörninga og eigin reynslu af þekkingarleit í gegnum gjörninga. Þær 

hindranir, sem ég hef staðið andspænis, eru notkun fræðimanna á hugtakinu 

gjörningur, skilgreiningarleysi listformsins og með hvaða hætti gjörningar hafa 

verið yfirfærðir á svið menntunarfræða án fullkominnar tillitsemi við listformið. Þá 

voru þær heimildir sem til eru um kennsluaðferðir sem nýta gjörninga á tíðum 

nokkuð sundurlausar. Áherslur þeirra voru ólíkar og ekki endilega á gjörninga sem 

listform heldur fremur á gjörninga sem samlíkingu fyrir eitthvað annað t.d. að 

kennsla væri gjörningur. Samlíkingar gjörninga eru bæði margar og misjafnar en 

það stafar meðal annars af því hversu víðfeðmt hugtakið gjörningur er og hversu 

ólíka merkingu það hefur. Því er mikilvægt að taka slíkum samlíkingum með 

fyrirvara og skoða þær með gagnrýnu hugarfari.  

Meðal þeirra sem hafa rýnt í ólíkar samlíkingar gjörninga er Dr. Elyse Lamm 

Pineau, prófessor í gjörningafræðum en hún hefur ritað fjölda þverfaglegra 

fræðigreina m.a. með tengingum við menntunarfræði.  Í ritgerð sinni, Teaching is 

performance: Reconceptualizing a problematic mataphor (1994), fjallar Pineau um 

samsvörun á milli kennslu og gjörninga sem hefur verið að hasla sér völl innan 

menntafræða. Þar gagnrýnir Pineau notkun algengrar samlíkingar fyrir einföldun 

sem óhjákvæmilega takmarkar margbreytileika gjörninga og menntunarmöguleika 

þeirra. (Pineau, 1994, bls. 4). Í þessu samhengi nefnir hún samlíkinguna að kennsla 

sé gjörningur sem hún telur vera einfalda, augljósa og skorta fræðilega dýpt. Hún 

telur að merkingin sem lögð sé í gjörninga sé enn að stórum hluta niðrandi. Þeir 

eru taldir tilgerðarlegir, yfirborðskenndir og afþreyingarefni sem hafi áhrif á gildi 
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þeirra í menntandi samhengi. Þannig mun sú krafa, að kennsla sé gjörningur, ekki 

kalla á neina fræðilega viðbót við þá yfirborðskenndu staðfestingu að einstaka 

leikaraskapur muni viðhalda athygli nemanda (Pineau, 1994, bls. 5). Gagnrýni 

Pinaeu er mikilvægt innlegg þegar kemur að því að horfa til menntunarmöguleika 

gjörninga með það í huga að vekja kennara til meðvitundar um að nálgast 

kennsluaðferðir sem miða að gjörningum út frá gagnrýnu sjónarhorni. Einnig getur 

þetta verið hvatning fyrir kennara til þess að afla sér þekkingar á 

gjörningalistforminu með það fyrir augum að forðast einföldun og verða færir um 

að nýta sér eiginleika þeirra til menntunar. Þrátt fyrir þessa mikilvægu punkta sem 

Pineau nefnir þá bæta þeir í raun og veru ekki neinu nýju við mína mótun á 

gjörningamiðaðri kennsluaðferð í listum eða við aðferðafræði 

gjörningalistformsins heldur eru þeir frekar staðfesting á eigin kenningum.  

Fræðikonan Monica Prendergast hefur einnig rýnt í samlíkingu gjörninga 

líkt og Pineau. Pineau leggur áherslu á kennsluaðferðir sem miða við gjörninga þar 

sem Prendergast aftur á móti bæði gagnrýnir og nýtir sér ólík sjónarhorn þeirra í 

ritgerð sinni, Teacher as Performer: unpacking a metaphor in performance theory 

and critical performative pedagogy (2008). Í ritgerðinni fjallar Prendergast um það 

hvernig megi nýta gjörningafræði í kennslufræði og kannar m.a. hvaða samlíkingar 

sé hægt að finna í hugmyndafræði gjörninga til að nýta á sviði kennslufræða.  

Framlag Prendergast er mikilvægt innlegg í fræðilega umfjöllun um tengsl 

kennslufræða og gjörninga. Það felur í sér afhjúpandi og gagnrýna sýn á 

kennsluaðferðir sem nýta gjörninga og heimildirnar sem þær byggja á. 

Prendergast telur að umfjölluninni um gjörninga og gjörningafræði sé stórlega 

ábótavant (Prendergast, 2008, bls. 5). Í tengslum við það eru fjögur atriði sem 

nauðsynlegt er að halda á lofti í umræðunni um kennsluaðferðir sem nýta 

gjörninga í kennslu og gjörningalistformið. Hvort sem er í samlíkingu á sviði ólíkra 

fræðigreina eða í almennri umræðu sem snertir gjörninga á einn eða annan hátt.  

Í fyrsta lagi er það hugtakið gjörningur, sem ber að nota varfærnislega. 

Prendergast varpar ljósi á það að vegna þess hversu yfirgripsmikið 

gjörningahugtakið sé, eigi það á hættu að verða sundurlaust og vanmáttugt. Hún 

líkir þessu við hugtakið menningu (culture) sem á við nánast allt og alla, hvar sem 

er og hvenær sem er og hefur leitt til þess að hugtakið menning hefur misst mátt 

sinn og merkingu (Prendergast, 2008, bls. 5).  
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Í öðru lagi vekur Prendergast athygli á því að þær heimildir, sem til eru um 

gjörningamiðaða kennsluaðferð, skorti mikilvægt sjónarhorn gjörninga og 

gjörningafræða. Í niðurstöðum ritgerðar sinnar fer Prendergast þó varlega í að 

fella dóma um þá fræðimenn sem hún hefur fjallað um á sviði gagnrýninnar 

gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar, þar á meðal ritgerð Pineau sem minnst er á 

hér að framan. Hún telur þó áhyggjuefni hversu takmarkaða umfjöllun 

gjörningafræðin sjálf hefur hlotið í skrifum þeirra. Í þeim efnisskrám sem 

Prendergast skoðaði í ritgerð sinni um gagnrýna gjörningamiðaða kennsluaðferð 

var sláandi meirihluti heimilda tekinn frá gagnrýninni kennsluaðferð en ekki frá 

gjörningafræðum (Prendergast, 2008, bls. 16). Í þessu samhengi nefnir hún 

sérstaklega ritsafnið Performance Theories in Education: Power, Pedagogy, and the 

politics of Identity (2004) þar sem efnisyfirlit ritsafnsins sýnir gríðarlegan 

hlutfallslegan mun á annars vegar þeim sem tilheyra gagnrýninni kennsluaðferð og 

og hins vegar þeim sem tilheyra gjörningum og gjörningafræðum eða tuttugu á 

móti einum. Með ritgerð sinni leitast Prendergast við að leiðrétta þennan mismun. 

Hún nefnir þó einnig að ný skrif um gjörninga komi stöðugt fram á sjónarsviðið og 

er vongóð um að einhver þeirra skrifa muni hugsanlega innihalda þýðingarmikla 

þverfaglega viðbót og gildi fyrir menntun og nefnir þá fyrst og fremst menntun í 

kennslufræðum (Prendergast, 2008, bls. 16).  

Í þriðja lagi leggur Prendergast áherslu á mikilvægi þekkingar á gjörningum 

og gjörningafræðum áður en farið er að nota hugtakið gjörningur í kennslu. 

Hvernig er orðræðan um gjörninga á sviði listkennslu? Hvernig er kennslu 

gjörninga háttað á listnámsbrautum og í listaháskólum? Hver er t.d. staða 

gjörninga á sviði lista? Eru þeir sýnilegir og aðgengilegir almenningi? Hver er hin 

almenna vitneskja á gjörningaforminu?  

Í fjórða lagi og í tengslum við ofangreinda þætti slær Prendergast varnagla á 

stórbrotnum samlíkingum gjörninga við aðrar fræðigreinar. Hún bendir á að þeim 

beri að taka með fyrirvara (Prendergast, 2008, bls. 5). Prendergast kemur auga á 

mynstur í myndlíkingum ólíkra fræðigreina bæði utan og innan gjörningafræða 

þar sem gjörningar eru bornir saman við eitthvað sem er stærra en þeir eru þegar. 

Hún telur að slíkt sé einkennandi fyrir varnarstöðu nýrra fræðigreina, líkt og 

gjörningafræði, sem eru á jaðrinum og leitast við að marka sér svæði til þess að 

öðlast viðurkenningu frá háskólum og fræðasamfélagi. Prendergast fór því að taka 
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stórbrotnum samlíkingum gjörninga við aðrar fræðigreinar með fyrirvara og 

leggur til að það sé gert með því að hlúa að þverfaglegum landamærum gjörninga 

með þverfaglegri samræðu. Einnig bendir hún á að hagur sé í því að rannsaka 

þverfaglegar samlíkingar gjörninga við aðrar fræðigreinar (Prendergast, 2008, bls. 

5).  

Ég sé mikinn hag í tillögu Prendergast og tel þróun felast í því að hlúa að 

þverfaglegum landamærum gjörninga með þverfaglegri samræðu við önnur fræði. 

Sem dæmi má nefna þá þverfaglegu samræðu sem fjallað er um í kaflanum um 

gjörninga og starfendarannsóknir. Þar er aðferðafræði gjörninga og 

gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar skoðuð samhliða aðferðafræði starfenda-

rannsókna, nánar tiltekið sjálfsmenntandi starfendarannsóknir. Þar er 

rannsakandinn miðlægur og skoðar eigið verklag rétt eins og nemendur gera í 

gjörningamiðaðri kennsluaðferð. Aðferðafræði þeirra hefur í grunninn sömu gildi 

að leiðarljósi hvað varðar þekkingarsköpun og ferli menntunar. Þessi tiltekna 

þverfaglega samræða felur í sér þrjá meginkosti bæði fyrir gjörningamiðaða 

kennsluaðferð og gjörninga.  

Í fyrsta lagi þá mun kennari, sem beitir starfendarannsókn samhliða 

gjörningamiðaðri kennsluaðferð, stuðla að nýjum skrifum um gjörningamiðaða 

kennsluaðferð með greinagerðum sínum. Hann mun einnig veita mikilvæga innsýn 

í raunverulega framkvæmd aðferðarinnar í kennslu. Raunveruleg innsýn í 

framkvæmd aðferðarinnar er nauðsynleg viðbót við þær víðfeðmu og fræðilegu 

heimildir sem til eru.  

Í öðru lagi myndu slíkar greinagerðir og heimildir auka aðgengi og skilning 

bæði kennarans sjálfs og annarra á aðferðinni, án þess að grípa til einföldunar sem 

kynni að vera aðferðinni skaðleg. Á þennan hátt styður starfendarannsókn við 

frekari þróun gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar og gerir kennara kleift að miðla 

þekkingu sinni til annarra kennara.  

Í þriðja lagi mun aðferðafræði starfendarannsókna, þar sem áhersla er lögð 

á skriflegar og reglulegar greinagerðir, bjóða upp á skipulagða aðferð til þess að 

skrásetja gjörninga sem viðbót við myndræna skrásetningu. Skrifleg skrásetning 

um framkvæmd gjörnings væri heimild sem stuðlaði að frekari þekkingu og 

skilningi annarra á gjörningalistforminu. Hún gæti nýst á breiðu sviði ólíkra fræða, 

hvort sem er við kennslu á gjörningum, listkennslufræðum, listfræði, safnafræði, 
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þjóðfræði, sagnfræði, félagsfræði, kynjafræði, mannfræði, menningarfræði og svo 

mætti lengi telja. 

1.5. Grunnur gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar; eigin reynsla af 
gjörningalist, gjörningafræði og gagnrýnin kennsluaðferð 

Eins og fram hefur komið styðst ég við heitið gjörningamiðuð kennsluaðferð þó svo 

að heitið eitt og sér láti ekki í ljós þær áherslur sem ég legg á gjörningaformið í 

listkennslu. Ef til vill ætti heitið kennsluaðferð gjörningalistar, sem Charles R. 

Garoian styðst við og fjallað var um hér á undan, betur við þar sem við deilum bæði 

bakgrunni í myndlist og einblínum á gjörninga sem listform og aðferð í 

myndlistarkennslu. En sérhver kennsluaðferð sem nýtir gjörninga hefur sín 

sérkenni, byggir á ólíkum kenningum og skírskotar til einstaklingsbundinnar 

persónulegrar þekkingar, reynslu og upplifunar á gjörningum (Garoian, 1999). 

Þannig má fremur líta á kennsluaðferðir, sem nýta gjörninga, sem stórfjölskyldu og 

sérhverja kennsluaðferð, líkt og aðferð Garoians svo og aðferðina sem ég móta hér, 

sem fjölskyldumeðlimi þar sem hver er með sín sérkenni. Hugmyndin um 

kennsluaðferð, sem felur í sér að nýta gjörning eins og aðferð Garoians, gengur út 

frá því að sjálfsvitund og hugmyndafræði séu ekki kyrrstæðar heldur í stöðugri 

þróun; listamenn, kennarar og nemendur skírskota til persónulegra minninga og 

sögu í gjörningi. Þannig er hvatt til annarra útfærslna á kennsluaðferðum 

gjörningalistar (Garoian, 1999, bls. 5). Sú kennsluaðferð sem ég móta hér er þar af 

leiðandi mitt framlag til þess að stuðla að áframhaldandi þróun á hugmyndafræði 

gjörninga í tengslum við kennslu og efla málefnalega umræðu um gildi 

gjörningalistar.  

Samsetningin, sem ég byggi mína gjörningamiðuðu kennsluaðferð í 

myndlist á, samanstendur af eigin reynslu og starfi í gjörningamiðlinum, 

gjörningafræðum og gagnrýninni kennsluaðferð. Fyrst er greint frá þeim þáttum 

sem orsökuðu þann gríðarlega áhuga sem ég hef á gjörningum og leiddi mig að 

minni smíði og útfærslu á gjörningamiðaðri kennsluaðferð.  

Ég komst fyrst í kynni við gjörninga þegar ég stundaði myndlistarnám við 

Listaháskóla Íslands og tók nokkurra vikna gjörninganámskeið. Mér gekk hins 

vegar erfiðlega að átta mig á þessu listformi og vissi satt best að segja lítið sem 

ekkert um gjörninga. Kennarinn minn var hvorki með fyrirfram ákveðin svör né 

vel útlistaða skilgreiningu á hvað gjörningar væru eða væru ekki, eins og ég hef 
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áður nefnt, og hélt þannig öllum möguleikum opnum. Endalausir möguleikar, 

óvissan, skilgreiningaleysið og spurningarnar sem kviknuðuð í kjölfar hvers 

gjörnings vöktu bæði sjálfsprottna og fagurfræðilega forvitni sem var drifkraftur 

löngunar til þess að skilgreina gjörningafyrirbærið, þó ekki væri nema fyrir sjálfri 

mér. Óvissuþátturinn í gjörningum gerði það að verkum að ómögulegt reyndist að 

sjá gjörning fyrirfram þar sem upprunaleg hugmynd breyttist ævinlega í 

framkvæmd. Samspilið við áhorfendur og umhverfi hafði áhrif á útfærslu 

gjörningsins og eigin upplifun á gjörningnum. Óvissuþátturinn framkallaði ferli 

ígrundunar þar sem ég fór markvisst að skoða útfærslu hvers gjörnings og þá 

umbreytingu sem átti sér stað frá upprunalegri hugmynd gjörnings að 

raunverulegri framkvæmd hans. Sérstaklega er minnisstæð atburðarás þegar ég, 

ásamt nokkrum samnemendum í myndlistardeild Listaháskóla Íslands, vorum 

beðin um að vera með gjörninga á stórri sumarhátíð og um leið sölusýningu þar 

sem nýjustu nuddheitapottarnir á markaðnum voru kynntir ásamt varningi og 

þjónustu tengdri garðrækt og útiveru. Þetta var árið 2006 og hátíðin var haldin í 

íturvaxinni íþróttahöll. Áhorfendur og umhverfið höfðu mikil áhrif á framvindu 

gjörninganna sem voru framkvæmdir. Áhorfendur gerðu sér til að mynda enga 

grein fyrir því að þarna ættu sér stað listgjörningar enda var forsenda þeirra að 

ganga á milli sölubása og rýna ofan í nuddheitapotta en ekki list. Samhengið 

skapaði því byrjunarerfiðleika sem hefði líklega ekki gerst ef áhorfandi hefði verið 

staddur á listasafni. Þar hefði hann að öllum líkindum sett hegðun listamanna í 

samhengi. Þetta olli því að áhorfendur misskildu gjörningana og var skilgreining 

þeirra víðs fjarri skilgreiningu flytjanda gjörningsins. Við þetta skapaðist 

óvissuástand sem leiddi til þess að sumir áhorfendanna urðu móðgaðir og jafnvel 

reiðir. Þetta endaði síðan með því að listamenn hættu flutningi fyrr en áætlað var 

og má segja að sumir hafi flúið inn í búningsklefa íþróttahallarinnar til þess forðast 

aðkast frá áhorfendum. Það skal tekið fram að stjórnandi hátíðarinnar hefur að 

öllum líkindum séð fyrir sér að gjörningarnir væru góð afþreying sem vekti kátínu 

áhorfenda. Gjörningarnir fólu hins vegar í sér samfélagsgagnrýni á neysluhyggju og 

ögruðu því umhverfinu sem þeir voru framkvæmdir í. Því skal engan undra að 

þeim hafi verið tekið með andúð áhorfenda. Atvik eins og þetta, þegar hugmynd og 

verklagi er hafnað af áhorfendum, vakti vissulega upp óþægilega tilfinningu hjá 

flytjendum gjörninganna en á sama tíma vakti það upp ígrundun, forvitni og 
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skapaði reynslu sem varð drifkrafturinn að því að halda áfram að fást við 

gjörninga.  

Gjörningar hafa á marga ólíka vegu eflt eigin sjálfsvitund sem gerir mér 

kleift að þróa eigin hugmyndafræði og fyrirbyggja kyrrstöðu í minni listsköpun. 

Þeir hafa þannig spilað mikilvægt hlutverk í mínu listræna ferli og haft áhrif á 

viðfangsefni mín og framsetningu annarra listmiðla, einkum teikningar og 

málverks. Það er því eigin þekking, reynsla og upplifun á gjörningalistforminu sem 

fullvissar mig um menntunargildi gjörninga í myndlist og út frá þeim 

grundvallarforsendum tengi ég hugmyndir og kenningar annarra við eiginleika 

gjörninga.  

Í útfærslu minni af gjörningamiðaðri kennsluaðferð er því lögð 

megináhersla á gjörninga sem listform, bæði sem viðfangsefni og sem aðferð í 

sjálfu sér, því í sjálfum gjörningunum er menntunargildið fólgið. Því er nauðsynlegt 

að nemendur öðlist þekkingu, reynslu og upplifun á gjörningalistforminu á eigin 

skinni til þess að vera færir um að skilja helstu eiginleika og aðferðir þeirra. Ég 

mun rökstyðja mína gjörningamiðuðu kennsluaðferð með því að flétta helstu 

einkennum gjörninga saman við kenningar sem endurspegla þessi einkenni.  

Í umfjöllun minni leitast ég við að hlúa að þeim mikilvægum þáttum sem 

snerta gjörninga í tengslum við kennslu. Þeir varpa ljósi á hugtakið gjörning og 

merkingu þess, útskýra sjónarhorn gjörninga og gjörningafræða og draga fram 

mikilvægi þekkingar á gjörningum og gjörningafræðum áður en farið er að nota 

hugtakið í kennslu. Síðast en ekki síst vil ég taka samlíkingum gjörninga með 

fyrirvara. Þær kenningar og þau hugtök sem verður teflt fram eru eftirfarandi; 

kenningar heimspekingsins John Deweys um reynslu  „learning by doing“ og 

hugtökin samfella, samspil, og aðstæður, kenningar menntafrömuðarins Paulo 

Freire sem fjallar um forvitni og getu einstaklingsins til þess að skapa eigin 

þekkingu og kosti menntunar sem byggir á spurningum fremur en 

fyrirframgefnum svörum, kenningar félagsfræðingsins Erwing Goffmans um 

gjörninga sem félagslegt fyrirbæri og samspilið á milli áhorfenda og þess sem 

framkvæmir gjörning, kenningar Richard Schechners um helstu einkenni gjörninga 

út frá sjónarhorni gjörningafræða og loks skrif Bauhauslistamannsins Oskars 

Schlemmers um eigin list þar sem hann ígrundar samband sitt við tvo listmiðla, 

annars vegar gjörning og hins vegar málverk.  
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Það hefur verið sýnt fram á að persónuleg reynsla einstaklings er 

grundvöllur fyrir meiri þekkingu og er nauðsynlegur þáttur í lýðræðislegri 

menntun. John Dewey (2000), Paulo Freire (2000) og Richard Schechner (2002) 

hafa allir fjallað um mikilvægi reynslunnar í samhengi við menntun og nauðsyn 

þess að viðurkenna persónulega reynslu nemenda sem hluta af námsferlinu í 

sínum kenningum. Gjörningar og gjörningamiðuð kennsluaðferð viðurkenna 

persónulega reynslu sem mikilvægan hlekk í menntandi ferli og sem drifkraft 

frekari þekkingarsköpunar. Þó svo að persónuleg reynsla einstaklings sé meðal 

þess sem er nýtt í gjörningum þá koma einnig til fleiri lykilþættir sem reynslan 

verður að vera í samhengi við svo að hún verði menntandi. Lykilþættir gjörninga, 

sem saman stuðla að menntandi ferli, eru; Skilgreiningarleysi, þverfagleiki, 

ófyrirséðir óvissuþættir, forvitni, framkvæmd, samfella, samhengi og samspilið við 

áhorfendur. Þættirnir fléttast saman og það veldur því að það getur verið 

vandasamt að aðgreina þá í sundur, enda er það samhengið og samspilið á milli 

þáttanna sem gefur þeim menntandi gildi. Sumir þættirnir eru fyrirferðameiri en 

aðrir og hafa þegar kveðið sér hljóðs innan kennslufræðinnar, til að mynda 

hugtakið reynsla. Í bókinni Menntun og reynsla (1938) fjallar John Dewey um 

reynsluna í samhengi við framkvæmdina og menntagildi þeirra auk þess sem hann 

kemur inn á fleiri framangreinda þætti sem stuðla að því að reynslan verði 

vitsmunaleg. Hér á eftir er sýnt hvernig Dewey greinir þá samverkun sem á sér 

stað á milli þessara þátta:   

Ef hins vegar einhver lífsreynsla vekur forvitni, eflir frumkvæði, vekur 

langanir og setur markmið sem eru nægilega sterk til að bera einstakling yfir 

„dauða staði“ í framtíðinni, þá virkar samfellan á allt annan veg. Sérhver 

reynsla er hreyfiafl. Gildi hennar er aðeins metið út frá því hvert hún stefnir og 

að hverju (Dewey, 1938, bls. 48). 

Síðar í ritinu segir: 

Hin vitsmunalega vænting, hugmyndin um afleiðingar, verður að blandast 

löngunum og hvötum til þess að öðlast hreyfiafl. Hin vitsmunalega vænting 

vísar síðan leið því, sem annars er blint, en löngunin örvar hugsunina og 

kemur hugmyndum á skrið. Hugmynd verður þá að áætlun um athöfn sem á 

að framkvæma (Dewey, 1938, bls. 79-80).  
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Hinir sameiginlegu fletir gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar og kenningar 

Deweys um reynslu eru augljósir og gæti tilvitnunin hér að framan allt eins fjallað 

um ferli gjörninga. Virka merkingin í reynsluhugtaki Deweys er athöfnin en eitt af 

megineinkennum gjörninga er að vinna markvisst með athafnir sem viðfangsefni 

en samtímis eru gjörningar athöfn í sjálfu sér (Schechner, 2002, bls. x). 

Gjörningar skapa félagslegar aðstæður þar sem félagslegt samspil verður til 

á milli þess sem framkvæmir gjörninginn og áhorfenda (Goffman, 1959, bls. 2). 

Erwing Goffman (1959) heldur því fram að þegar einstaklingar standa frammi hver 

fyrir öðrum leitist þeir við að safna upplýsingum hver um annan. Aftur á móti er 

ólíklegt að á meðan einstaklingurinn er í návist annarra komi til einhverra athafna 

sem láta áhorfendum í té fullnægjandi upplýsingar sem gera þá færa um að hegða 

sér samkvæmt þeim. Sem dæmi má nefna tengsl þess sem framkvæmir gjörninginn 

við áhorfendur, þ.e. þekkir áhorfandi flytjanda persónulega, þekkir áhorfandi fyrri 

verk flytjanda eða þekkir áhorfandi hvorki flytjanda persónulega né til fyrri verka 

hans. Þessi tengsl hafa áhrif á upplýsingarnar sem áhorfandi er fær um að lesa t.d 

gæti áhorfandi, sem þekkir flytjanda persónulega, lesið kaldhæðni á meðan 

áhorfandi, sem hefur hvorki fyrirfram vitneskju um flytjanda gjörnings né þekkir 

til fyrri verka hans, verið líklegri til þess yfirsjást slíkar upplýsingar og/eða 

misskilja þær. Það eru margar staðreyndir sem skipta sköpum en liggja handan við 

tíma og rými sem gagnvirk samskipti eiga sér stað í og leynast í gjörningnum 

sjálfum. Goffman bendir jafnframt á að ástæðan fyrir þessu sé sú að á meðan 

gjörningur stendur yfir gefst hvorki tími né rúm til þess að íhuga þær staðreyndir. 

Það er ekki fyrr en að gjörningi loknum, sem ígrundun og samantekt upplýsinga fer 

fram (Goffman, 1959, bls. 2).  

Hið félagslega samspil gjörninga hrindir af stað ferli ígrundunar sem stuðlar 

að því að reynsla verði vitsmunaleg og menntandi. Það, hvernig hver og einn 

ígrundar gjörninginn, er svo háð upplifun hans. Hún er svo aftur háð 

einstaklingsbundinni reynslu sem verður til í samspili við fyrri reynslu 

viðkomandi, persónulegar þarfir hans, langanir, áform og hæfileika. Þannig geta 

félagsleg samskipti gjörninga komið með nýtt sjónarhorn á viðfangsefni 

gjörningsins auk þess sem þau varpa ljósi á miðlunina sjálfa sem er tengd 

staðsetningu og því samhengi sem viðfangsefnið er sett í. Miðlun er lykilþáttur 

bæði í list og kennslu. Gjörningar og gjörningamiðuð kennsluaðferð nýtir þannig 
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hið félagslega umhverfi sem er til staðar en Dewey telur mikilvægt að kennarar 

kunni að nýta bæði hið félagslega og efnislega umhverfi sem er fyrir hendi til þess 

að stuðla að gagnlegri reynslu (Dewey, 2000, bls. 50). 

Dewey fjallar um það hvernig aðstæður og samspil eru óaðskiljanleg. 

Reynsla er ávallt það sem hún er vegna þeirra samskipta sem verða á milli 

einstaklings og umhverfis hans, hvort sem það er fólk, viðfangsefni eða atburður. 

Gjörningar blanda svo þessu öllu saman í eina samfellu. Með því á Dewey við að 

það sé ætíð eitthvað sem flyst frá fyrri aðstæðum til hinna síðari. Það er vegna 

samfellureglunnar að þekking og færni sem einstaklingur hefur tileinkað sér í 

einum aðstæðum verður að verkfæri til þess að skilja og fást við, á árangursríkan 

hátt, við þær aðstæður sem síðar kunna að koma upp. (Dewey, 2000, bls. 54). 

Þannig geta gjörningar skapað aðstæður sem geta breytt hlutlægum skilyrðum 

fyrir síðari athafnir. Þetta birtist í aðferðum listamanna eins og Josephs Beuys, sem 

nýtir gjörninga til þess að skoða skúlptúrana sína og Oskars Schlemmers sem 

skoðar viðfangsefni sitt, mann í rými, sem hann fékkst einnig við í málverkum 

sínum. Auk þessa eiga listamennirnir það sameiginlegt að vera báðir kennarar sem 

nýttu gjörninga í sínum kennsluháttum. Oskar Schlemmer tilheyrði 

Bauhausskólanum þar sem samspil fræða og framkvæmdar var miðlægt. 

Schlemmer skoðaði ítarlega samspil fræða og framkvæmdar sem er mikilvægt 

framlag til Bauhaus-menntastefnunnar (Goldberg, 2011, bls. 103). Schlemmer 

nýtti sér eiginleika gjörninga til þess að skilja betur eigið listrænt ferli, aðra 

listmiðla og viðfangsefni sitt. Teikningar og málverk drógu upp mynd af hinum 

tvívíðu þáttum rýmis á meðan gjörningurinn lét í té stað til þess að upplifa rými.  Í 

dagbókarskrifum Schlemmers, sem hann hélt allt frá árinu 1910 til dauðadags, 

greindi hann ítarlega frá því hvernig hann nálgaðist miðlana tvo, hið tvívíða form 

og gjörning á ólíkan hátt. Málverkinu og teikningunni líkti hann við Apollo, guð 

vitsmuna, á meðan hann líkti gjörningunum og framkvæmd þeirra við villt 

hátíðarhöld guðsins Díónýsusar (Goldberg, 2011, bls. 103).  

Nánar verður fjallað um hugmyndir og skrif Schlemmers í kaflanum um 

gjörninga og starfendarannsóknir. Þar verða markviss skrif hans um eigið starf 

skoðuð samhliða aðferðafræði starfendarannsókna. 

Líkt og Dewey þá hefur Paulo Freire, faðir gagnrýninnar kennsluaðferðar, 

einnig fjallað um gildi reynslu í menntun í kenningum sínum. Honum er hugleikið 
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hvernig persónuleg reynsla skapar þekkingu og viðhorf. Freire fjallar einnig um 

samfellu og samhengi þar sem hann segir að persónuleg reynsla verði ætíð í 

sögulegu samhengi og að þekking feli í sér söguleg sannindi. Í Pedagogy of the 

Heart (2000) fjallar Freire um persónulega reynslu og þekkingu, forvitni, 

skilgreiningarleysi og óvissuþætti.   

Þessir þættir, sem Freire fjallar um, eru jafnframt meðal þeirra einkenna 

sem ég dreg fram í gjörningum og eiga að sýna fram á að gjörningar fela í sér gildi 

menntunar. Þættirnir eru; skilgreiningarleysi, þverfagleiki, ófyrirsjáanleiki, óvissa, 

forvitni, framkvæmd, reynsla, samfella, samhengi og samspil við áhorfendur. Það 

eru þessi einkenni sem ég hef haft að leiðarljósi við mótun þeirrar 

gjörningamiðuðu kennsluaðferðar sem hér lítur dagsins ljós. Þó svo að Freire sé 

ekki að fjalla um gjörninga í Pedagogy of the Heart kemst hann vel að orði um 

einmitt það sem gerir það að verkum að gjörningar hafa bæði aðdráttarafl og eru 

sveipaðir dulúð. Freire segir: 

Með því að láta sig varða um vissuna í óvissunni á kerfisbundinn og 

skipulagðan hátt útilokar maður ekki vitsmunalega möguleika. Grundvöllur 

vissunnar er að ég veit. Ég veit að ég veit. Með sama hætti og ég veit að ég veit 

ekki, vekur það áhuga minn á að vita eftirfarandi; í fyrsta lagi að ég get vitað 

betur það sem ég veit, í öðru lagi að ég geti vitað það sem ég veit ekki, í þriðja 

lagi að ég sé fær um að búa til og skapa þekkingu sem ekki er til nú þegar 

(Freire, 2000, bls. 31). 

Með einföldu orðalagi tekst Freire betur en nokkrum öðrum fræðimanni, sem 

fjallar um gjörninga í tengslum við kennslu og gjörningafræði, að ná utan um 

kjarna menntandi gildi gjörninga og þau einkenni gjörninga að hafa þau áhrif að 

kveikja gríðarlegan áhuga. Það er nákvæmlega þetta, sem Freire segir hér að 

framan, sem beinir sjónum að skilgreiningarleysi gjörninga sem drifkrafti og hvata 

til frekari þekkingarsmíði.  

Eins og fram hefur komið er meginskilgreining Roslee Goldberg (2011) og 

Richard Schechner (2002) á gjörningaforminu sú að gjörningar eru án 

skilgreiningar. Það gefur einstaklingi svigrúm og frelsi til þess að skapa eigin 

skilgreiningu þar sem einstaklingurinn fær tækifæri til þess að upplifa eigin 

þekkingu sem jafngilda og jafnmikilvæga og hverja aðra þekkingu. Þannig verður 

25 
 



einstaklingurinn fær um að skapa þekkingu sem ekki er til nú þegar. Að vita að 

maður veit og að vita að maður veit ekki vekur jafnframt upp forvitni og áhuga til 

þess að vita eftirfarandi; að vita meira um það sem maður veit þegar, vita það sem 

maður veit ekki og síðast en ekki síst að vita að maður sé fær um að skapa sína 

eigin þekkingu sem ekki er til nú þegar. Að skapa þekkingu sem ekki er nú þegar 

til, veitir einstaklingi aukna sérstöðu, frelsi, sjálfsöryggi, sjálfstæði, og sjálfsskilning 

(Freire, 2000). Þannig stuðlar skilgreiningarleysi gjörninga að lýðræðislegri og 

sjálfseflandi upplifun og reynslu sem á rætur sínar að rekja til fyrri reynslu og 

heldur áfram að byggjast upp. Skilgreiningarleysi gjörninga og óvissuþættir, t.d. 

hvað varðar áhorfendur sem ekki er hægt að sjá fyrirfram hvaða áhrif hafa, gera 

það að verkum að gjörningur umbreytist í framkvæmd frá sinni upprunalegu 

hugmynd og stuðlar þannig að því að virkja, vekja og viðhalda forvitni. Freire telur 

forvitni vera lífsnauðsynlega í allri menntun til þess að vitsmunalegt ferli geti átt 

sér stað. Menntun, sem einkennist af tilbúnum og fyrirframgefnum svörum, bælir 

niður þessa forvitni (Freire, 2000).  Aðeins menntun sem einkennist af 

spurningum getur vakið, hvatt og eflt forvitni (Freire, 2000) og er óhætt að segja 

að hver gjörningur feli í sér ótal spurningar sem einungis verður svarað í 

framkvæmd næsta gjörnings sem síðan vekur aftur upp enn fleiri spurningar. 

Þannig má segja að spurningarnar og svörin fléttist saman í gjörningnum sjálfum. 

Freire telur að mistökin í menntun, sem eingöngu byggir á svörum, liggi ekki í 

svarinu sjálfu heldur í því rofi sem verður á milli spurningar og svars. Þá telur 

hann jafnframt að það að spyrja spurninga og að leita svara feli í sér uppbyggilegan 

farveg að forvitni (Freire, 2000, bls. 31).  

1.6. Forvitni, eitt af megineinkennum gjörninga 
Eins og áður hefur komið fram þá er forvitni eitt af megineinkennum 

gjörninga og helst í hendur við önnur einkenni s.s. skilgreiningarleysi og 

óvissuþættina sem ekki er hægt að sjá fyrir. Hið óvænta felst að miklu leyti í 

samspili við áhorfendur og áhrif þeirra á framkvæmd gjörningsins sem umbreytir 

honum frá hans upprunalegu hugmynd. Í kjölfarið vakna upp spurningar og 

forvitni sem leið til ígrundunar. Paulo Freire segir það vera í mannlegu eðli að 

verða undrandi gagnvart hinu óvænta hjá öðru fólk; það sem það gerir, segir og 

virðist vera. Það er þessi óseðjandi þörf til þess að skilja, til þess að geta útskýrt, til 
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þess að leita ástæðunnar fyrir staðreyndum. Það er þessi þrá, sem ætíð lifir, full af 

tilfinningum og lífi. Þessa forvitni virkja gjörningar þar sem þeir eru 

óskilgreinanlegir. Það er í mannlegu eðli að skilgreina það sem ekki er skilgreint og 

því hrinda þeir af stað ferli ígrundunar (Freire, 2000). Það er í þessu ferli 

ígrundunar sem sjálfsprottin forvitni og hversdagsleg reynsla þróast og verður 

vitsmunaleg og þekkingarfræðileg. Líkt og Dewey fjallar um reynslu, sem 

nauðsynlegan þátt í menntun og að reynsla sé hreyfiafl sem veki upp forvitni, þá 

talar Freire (2000) um forvitni í sínum kenningum sem nauðsynlegan þátt í 

menntun; að forvitnin sé hreyfiafl sem leiði til reynslu. Það má því segja að forvitni 

og reynsla haldist í hendur og að vandasamt sé að greina hvort komi á undan; 

forvitnin eða reynslan. Hugtökin eru hvort tveggja í senn hversdagsleg og almenn 

þar sem ætla má að allflestir einstaklingar kannist við forvitni og reynslu af 

einhverju tagi. Það sem gefur kenningum Freire og Dewey fræðilega dýpt um þessi 

almennu hugtök er hið vitsmunalega og þekkingarfræðilega gildi sem þeir gefa 

þessum hugtökum. Dewey (2000) heldur því til dæmis ekki fram að öll reynsla sé 

menntandi heldur þvert á móti. Hann telur að vitsmunalegt gildi sérhverrar 

reynslu sé metið út frá því hvert hún stefnir og að hverju. Að sama skapi skilgreinir 

Freire forvitni sem aðferð í sjálfri sér til þess að afla þekkingar. Kenning Freire 

(2000) um forvitni kemur með mikilvægt sjónahorn til þess að skoða gjörninga 

sem menntandi fyrirbæri og varpar ljósi á það hvers vegna gjörningar hafa gefist 

listamönnum vel til þess að dýpka skilning sinn á eigin listrænu ferli, öðrum 

listmiðlum og viðfangsefni sínu. Freire skiptir forvitni í þrjá flokka; sjálfsprottna 

forvitni sem er hvatvís og óígrunduð, fagurfræðilega forvitni sem á sér stað þegar 

maður stendur augliti til auglitis við listaverk sem hrífur mann eða sólarlag og 

þekkingarfræðilega forvitni sem skapar rými og fjarlægð frá hinu raunverulega 

hlutbundna samhengi svo unnt sé að rannsaka á gagnrýnin og vitsmunalegan hátt 

hvað eigi sér stað. Í Pedagogy of the heart (2000) segir Freire: 

Hin hvatvísa og sjálfsprottna forvitni gerir okkur ekki kleift að öðlast 

þekkingafræðilega fjarlægð. Það er í verkahring hinnar þekkingarfræðilegu 

forvitni að sigrast á einfaldri forvitni með skarpri aðferðafræði. Skörp 

aðferðarfræði tekur þekkingu sem er álitin almenn skynsemi og gerir hana að 

fræðilegri þekkingu. Fræðileg þekking er ekki skörp heldur liggur skerpan í 

þeirri aðferð sem er notuð til þess að nálgast viðfangið. Þessi tiltekna skerpa 
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tekur tillit til meiri eða minni nákvæmni í þeirri þekkingu sem skapast eða 

uppgötvast í okkar þekkingarfræðilegu leit (Freire, 2000, bls. 97). 

Þá telur Freire að ein tegund forvitni útiloki ekki endilega aðra og nefnir í því 

samhengi hvernig hin fagurfræðilega forvitni sé leið til þess að sökkva sér af 

ánægju niður í ögrandi verkefni sem nýtist hinni þekkingarfræðilegu forvitni 

(Freire, 2000, bls. 97).  

Þegar við erum að fást við hið hlutbundna er ómögulegt að fjarlægja sig frá 

verkinu til þess að skilja það betur þar sem maður er í framkvæmdinni miðri. 

Sambandið á milli hins hlutbundna samhengis og hins fræðilega samhengis 

yrði þá einungis vélrænt. Til þess að geta velt fyrir sér eigin framkvæmd og 

verklagi á fræðilegan hátt, er ekki gerð sú krafa að breyta þurfi hinu líkamlega 

eða áþreifanlega samhengi. Hins vegar er þess krafist að forvitni manns verði 

þekkingarfræðileg og skipulögð. Viðeigandi samhengi til þess að þjálfa 

þekkingarfræðilega forvitni er hið fræðilega samhengi. Hið líkamlega og 

efnislega rými er ekki það sem gerir samhengi fræðilegt, heldur hið 

hugarfarslega sálarástand. Það á rætur að rekja til þess hvernig við yfirfærum 

augnablik sem á sér stað í hlutbundnu samhengi yfir í fræðilegt samhengi 

(Freire, 2000, bls. 96).  

Freire nefnir hér að framan að það sé ekki hið líkamlega/efnislega rými sem skapi 

fræðilegt samhengi heldur sé það hugarástandið. Þetta er í raun það sama og 

Goffman (1959) og Dewey (2000) leggja svo mikla áherslu á í sínum hugmyndum 

um þekkingu og menntun.  Goffman segir að ígrundun og samantekt upplýsinga 

geti ekki átt sér stað á meðan gjörningur er framkvæmdur heldur aðeins að sjálfum 

gjörningi loknum (Goffman, 1959, bls. 2) og Dewey heldur því fram að 

vitsmunalegt gildi reynslu sé metið út frá því hvert hún stefnir og að hverju 

(Dewey, 2000, bls. 48). Þeir Freire, Goffman og Dewey gera því allir kröfu um ferli 

þar sem ígrundun á sér stað, greining upplýsinga og sköpun fræðilegs samhengis 

til þess að reynsla, framkvæmd og gjörningur séu menntandi og vitsmunaleg.  

Gjörningamiðuð kennsluaðferð gerir þessa sömu kröfu. Með 

þrenndaraðferð gjörninga sem rökstudd er í kafla 2.1 og samanstendur af 

leitaraðferð, miðlunaraðferð og greiningaraðferð, er markvisst stuðlað að þessu 

ferli. Þannig miðar gjörningamiðuð kennsluaðferð að því að nemendur þjálfist í að 
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skapa fræðilegt samhengi og að gjörningarnir sem þeir framkvæma verði 

menntandi.  

1.7. Samantekt 
Í þessum kafla hef ég leitast við að greina frá því hvernig ég hef mótað mína 

gjörningamiðuðu kennsluaðferð og dregið fram helstu áherslur hennar. Þá hef ég 

rökstutt kenningar mínar um menntandi gildi gjörninga með því að leggja áherslu 

á einkenni þeirra og fjalla um þau í tengslum við hugmyndir og kenningar annarra. 

Þá hef ég jafnframt stiklað á stóru yfir fleiri kennsluaðferðir sem hafa gjörninga í 

kennslu að leiðarljósi. Með því sýni ég fram á að kennsluaðferðir sem nýta 

gjörninga geta verið jafn ólíkar og þær eru margar, með mismunandi áherslur og 

sjónarhorn. Til þess að falla ekki í þá gryfju að einfalda málin um of, hvorki 

gjörninga né þær kennsluaðferðir sem miðast við gjörninga, hef ég einnig sett á 

oddinn þá þætti sem ég tel nauðsynlega í allri umfjöllun um gjörninga. Hvort sem 

sú umræða hverfist í kringum gjörningalist í tengslum við listir, kennslu eða í öðru 

samhengi. Kaflinn endurspeglar þannig hugmyndafræðilegan grunn minn að 

gjörningamiðaðri kennsluaðferð. Í kaflanum hér á eftir verður sú aðferð skoðuð út 

frá Aðalnámskrá framhaldsskóla, bæði almenna hlutanum og listgreinum. 
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2. Aðalnámskrá framhaldsskóla 

Aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 2011 myndar aðbúnað og umgjörð fyrir 

kennslu sem mótast hefur í anda gildandi laga, reglugerða og alþjóðasamninga. 

Rýnt verður hér í grunnþættina sex sem mynda kjarna nýrrar menntastefnu en 

þeir eru eftirfarandi: sköpun, læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi og jafnrétti (Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur hluti, 2011, bls. 

31-37). 

Grunnþættirnir skapa mikilvæga samfellu í íslensku skólakerfi og taka á 

starfsháttum, inntaki og umhverfi náms á öllum skólastigum. Hér verður leitast við 

að sýna fram á hvernig þættirnir endurspeglast í kjarna gjörningamiðaðrar 

kennsluaðferðar (Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur hluti, 2011, bls. 31-37). 

Einnig verður lögð áhersla á Aðalnámskrá framhaldsskóla fyrir listgreinar sem 

gefin var út árið 1999. Þar mun ég koma með tillögu hvernig megi nota aðferðir 

gjörninga í áfanganum Listir og menning eða LIM 113 skynjun, túlkun tjáning. 

Fjórar ástæður gera það að verkum að tiltekinn áfangi var valinn hér fram yfir aðra 

áfanga á listnámsbraut. Í fyrsta lagi vegna þess að LIM 113 er kjarni 

listnámsbrautar og sameiginlegt nám allra nemenda á listnámsbraut en 

áfanganum er ætlað að varpa ljósi á listrænar aðferðir mannsins til þess að 

skilgreina reynslu sína og skilning (Aðalnámskrá framhaldsskóla: Listir, 1999, bls. 

15). Í öðru lagi vegna þess að hann er þverfaglegur og afar víðfeðmur en 

samkvæmt áfangalýsingu LIM 113 er lögð áhersla á mismunandi tjáningaraðferðir 

ólíkra listgreina s.s. dans, leikhús, tónlist, teikningu, málverk og er því óneitanlega 

ætlað að kynna ólíka listmiðla (Aðalnámskrá framhaldsskóla: Listir, 1999, bls. 18). 

Í þriðja lagi vegna þess að áfanginn felur í sér samþættingu þar sem efni áfangans 

er unnið út frá eðlisfræði, líffræði, sálfræði, heimspeki, táknfræði og fagurfræði 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla: Listir, 1999, bls. 18). Í fjórða lagi vegna þess að 

honum er ætlað að kynna helstu listmiðla en kynnir þó ekki gjörningalistformið. 

Það er bæði nauðsynlegt og gagnlegt að nota Aðalnámskrá til hliðsjónar við 

þróun nýrrar kennsluaðferðar eins og gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar. En það 

er einmitt eitt af mörgum skilgreindum hlutverkum í almennum hluta 

Aðalnámskrár þ.e. ,,að vera til hliðsjónar fyrir þá sem annast menntun kennara, þá 

sem vinna að gerð námsgagna, stunda rannsóknir og annast úttektir á skólastarfi.“ 
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(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 9-10). Það eru þrjár meginástæður fyrir 

því að Aðalnámskrá er bæði nauðsynleg og gagnleg við innleiðingu nýrrar, 

óhefðbundinnar kennsluaðferðar eins og gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar. Í 

fyrsta lagi vegna þess lagalega ramma sem hún felur í sér en Aðalnámskrá 

framhaldsskóla frá árinu 2011 byggir á lögum um framhaldsskóla (92/2008) og 

birtir heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í lögum 

(bls. 9). Í öðru lagi nýtist hún vegna þess tillits sem hún tekur til ólíkra sjónarhorna 

þegar menntamál eru annars vegar m.a. skólastjórnenda, kennara, nemenda og 

forráðamanna þeirra. Hún markar starfsramma stjórnenda, kennara og starfsfólks 

við skipulagningu, framkvæmd og mat á skólastarfi sem þeim er skylt að útfæra 

m.a. í skólanámskrá og hún veitir nemendum og forráðamönnum þeirra 

upplýsingar um helstu viðmið sem starfsemi skóla byggist á (bls. 10). Í þriðja lagi 

þá býður Aðalnámskrá upp á raunverulegan viðmiðunarramma þar sem hún er 

grunnur að heildstæðri námskrárgerð í skólakerfinu (bls. 15). Þannig er gert kleift 

að samræma nýja óhefðbundna kennsluaðferð við það skólalandslag sem fyrir er 

án þess að missa sjónar á upprunalegum tilgangi og markmiði námsins. Um leið er 

stuðlað að fjölbreytni og áframhaldandi þróun í menntamálum. Til að mynda 

rökstyður Aðalnámskrá framhaldsskóla, bæði almennur hluti og fyrir listgreinar, 

það að bæði gjörningalistmiðillinn sé kynntur í LIM 113 rétt eins og aðrir 

listmiðlar og einnig að gjörningamiðuð kennsluaðferð verði innleidd í kennslu þess 

áfanga vegna þess að Aðalnámskrá er sameiginleg forsenda sem ólík sjónarhorn 

geta gengið útfrá þar sem meginmarkmið og tilgangur eru þau sömu. Rammi 

Aðalnámskrár auðveldar því að kortleggja nauðsynlega þætti menntunar t.d. í 

gjörningamiðlinum og gjörningamiðaðri kennsluaðferð eins og  gert verður hér á 

eftir. 

Meginhlutverk skóla er að stuðla að almennri menntun nemenda og miðar 

að því að efla skilning einstaklings á eiginleikum sínum og hæfileikum og þar með 

hæfni til að takast á við hlutverk sín í flóknu samfélagi (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla 2011, bls. 13). 

Almenn menntun er bæði einstaklingsmiðuð og samfélagsleg og miðar 

skólastarfið í heild að virkri þátttöku nemenda í lýðræðissamfélagi innan skóla og 

utan (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 13). Kennarar gegna því 

lykilhlutverki í almennri menntun, gæðum hennar og árangri í skólastarfi. 
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Fagmennska og þekking kennara skiptir jafnframt miklu máli þar sem þeim ber 

skylda til að miðla þekkingu til nemenda og einnig veita þeim tækifæri til þess að 

afla sér þekkingar, leikni og örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 11). Það gefur auga leið að til þess að 

raunhæft sé fyrir kennara að nálgast víðfeðm markmið almennrar menntunar 

þurfa þeir að nálgast viðfangsefni á heildstæðan hátt og af faglegri víðsýni sem 

getur kallað á óhefðbundna kennsluhætti og nýstárlega nálgun í skólastarfi 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 15). Gjörningamiðuð kennsluaðferð er 

óhefðbundin kennsluaðferð sem felur í sér skapandi kennsluhætti. Hún býður upp 

á sjónarhorn í kennslu sem er nær listrænu ferli heldur en tæknilegu og styður 

þannig kennara í því að sjá sjálfa sig sem túlkandi flytjendur námskrár 

(Prendergast, 2008, bls. 16). Gjörningamiðuð kennsluaðferð eflir sjálfsvitund 

einstaklings, frelsi og tækifæri til þess að gagnrýna menningarlega umræðu. Hún 

bendir á að hugmyndafræði sé ekki kyrrstæð heldur í stöðugri þróun þar sem 

listamenn, kennarar og nemendur skírskota til persónulegra minninga, reynslu og 

sögu (Garoian, 1999, bls. 5).  

2.1. Þrenndaraðferð gjörninga 
Það eru vissir þættir sem gera það að verkum að gjörningamiðuð kennsluaðferð 

stuðlar að því að nemendur nái þeirri margvíslegu hæfni sem Aðalnámskrá 

framhaldsskóla kveður á um. Þessa hæfniþætti hef ég tekið saman og skipt þeim 

upp í það sem ég nefni þrenndaraðferð gjörninga. Um er ræða aðferðafræði sem 

býður nemandanum upp á hagnýtar leiðir til þess að ná þeirri hæfni sem 

aðalnámskrá kveður á um. Þrenndaraðferð gjörninga byggi ég á lykileiginleikum 

gjörninga sem gera nemandanum kleift að ígrunda eigið viðfangsefni og verklag og 

skapa samhengi þar á milli. Þetta gerir það að verkum að gjörningar fela í sér 

menntandi gildi og nýtast þar af leiðandi sem kennsluaðferð. Í kaflanum um 

gjörningamiðaða kennsluaðferð hef ég greint frá þessum eiginleikum gjörninga 

sem eru; skilgreiningarleysi, þverfagleiki, ófyrirsjáanleiki, óvissa, forvitni, 

framkvæmd, reynsla, samfella, samhengi og samspil við áhorfendur. Þrenndaraðferð 

gjörninga er í grunninn þrjár samverkandi aðferðir þ.e. leitaraðferð, 

rannsóknaraðferð og miðlunaraðferð. Saman mynda þær heildrænt ferli sem felur í 

sér leiðir til öflunar, greiningar og miðlunar og hjálpa nemandanum að öðlast þá 
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margvíslegu hæfni og getu til þess að nýta þekkingu sína og leikni. Hugtökin 

þekking, leikni og hæfni eru lykilhugtök í Aðalnámskrá framhaldsskóla en þar segir 

að nemandi skuli ekki einungis hafa tileinkað sér þessa þætti heldur skuli hann 

einnig vera fær um að afla sér nýrrar þekkingar, leikni og hæfni og geta greint og 

miðlað (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 23).  

2.2. Gjörningar sem leitaraðferð 
Með leitaraðferðinni er þekkingar aflað með því að spyrja, hlusta, horfa, ræða og 

upplifa í gegnum athafnir, þ.e. gjörninginn. Leitaraðferð gjörninga leitar svara út 

fyrir þekkt mengi, í ólíkum viðfangsefnum með ólíkum aðferðum. Í gegnum 

gjörninga vakna spurningar sem veita í kjölfarið aðgang að nýju sjónarhorni og 

áður óþekktu samhengi (Schechner, 2002, bls. x). Í kaflanum um gjörningamiðaða 

kennsluaðferð kemur fram að gjörningafræði og gjörningar byggja á ákveðnum 

grunni sem er sá að það er hvorki ein ríkjandi hugmyndafræði né einn strúktúr 

hvað varðar ferli, útfærslur og verk. Landamæri gjörninga eru teygjanleg og þeir 

eru þverfaglegir vegna þess að þeir tileinka sér og/eða taka að láni frá öðrum 

fræðum t.d. kynjafræði, mannfræði, félagsfræði, sálfræði, þjóðfræði og 

kennslufræði. Þeir skeyta jafnvel saman ólíkum aðferðum og nálgunum þessara 

fræða og því má segja að það sé allt og ekkert sem tilheyrir gjörningum 

(Schechner, 2002, bls. x). Þannig bjóða gjörningar upp á samruna ólíkra greina og 

listmiðla bæði vitsmunalega og í verki. Gjörningalistformið er því víðfeðmt og 

hefur það leitt til þess að gjörningar hafa verið skilgreindir sem án skilgreiningar.  

Gjörningar fela einnig í sér ýmsa óvissuþætti sem stafa að miklu leyti af 

óvissuástandi í samskiptum þeirra sem framkvæmir gjörninginn og áhorfenda. 

Ástandið skapast vegna þess að áhorfendur geta annað hvort samþykkt 

vísbendingar og tákn í gjörningi eða þeir geta misskilið merkinguna eða lesið í 

vandræðalega merkingu látbragðs eða atburð sem varð til fyrir tilviljun eða slysni 

og átti ekki að fela í sér neina merkingu af hálfu þess sem framkvæmdi gjörninginn 

(Goffman, 1959, bls. 52). Sem viðbragð við slíku óvissuástandi í samskiptum á sá 

sem framkvæmir gjörninginn til að beita eins konar meðvirkri ábyrgð með því að 

láta á engu bera eða tvinna saman óviljandi atvikum saman við heildarmynd og 

tilgang gjörningsins. Minniháttar óviljandi látbragð af hálfu einstaklings sem 

framkvæmir gjörninginn getur þannig stangast á við upprunalegu hugmynd 
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gjörningsins (Goffman, 1959, bls. 52). Slíkur mismunur á milli skilgreininga, þ.e. ef  

skilgreining áhorfenda á gjörningi er ólík upprunalegri skilgreiningu þess sem 

framkvæmir gjörninginn, getur þröngvað neyðarlegum óþægindatóni á milli 

upprunalegrar hugmyndar og raunverulegrar framkvæmdar. 

Þegar gildum hugmyndar er hafnað í verklagi og framkvæmd (sem er í 

þessu tilfelli gjörningurinn) getur komið upp sú aðstaða að sá sem framkvæmir 

gjörninginn upplifir sig sem lifandi þversögn (McNiff og Whitehead, 2011, bls. 89). 

Þetta óvissuástand er algengt og væri því hægt að undirbúa sig með því að gera ráð 

fyrir óvissunni enda er lífið sjálft sjaldnast eftir áætlun (McNiff og Whitehead, 

2011, bls. 89). Hvort tveggja, skilgreiningarleysið og óvissuþættirnir, vekja upp 

spurningar hjá flytjanda. Fyrirfram tilbúin svör, sem hrinda af stað ferli ígrundunar 

hjá flytjanda, eru ekki endilega til. Menntun sem byggir á spurningum vekur, 

viðheldur og virkir forvitni nemanda (Freire, 2000, bls. 31). Í gjörningum spyr 

nemandi spurninga og leitar sjálfur svara við þeim. Þetta ferli felur í sér 

uppbyggilegan farveg fyrir forvitni. Skilgreiningarleysi gjörninga gefur nemanda 

enn fremur leyfi til þess að upplifa eigin þekkingu sem jafngilda og jafnmikilvæga 

og hverja aðra þekkingu og er nemandi hvattur til þess að skapa hana. Að vita að 

maður veit og að vita að maður veit ekki vekur forvitni og áhuga til þess að vita 

eftirfarandi;  

 

Að vita meira um það sem maður þegar veit, vita það sem maður veit ekki og síðast 

en ekki síst að vita að maður sé fær um að skapa nýja þekkingu sem ekki er til nú 

þegar (Freire, 2000, bls. 31).  

 

Gjörningar sem leitaraðferð gerir nemanda kleift að koma auga á mikilvæga þætti í 

eigin viðfangsefni og verklagi sem hann áður tók sem sjálfsögðu. Spurningarnar 

sem vakna í kjölfar framkvæmdar gjörnings verður einungis svarað í gegnum 

framkvæmd annars gjörnings. Þetta er leitarferli sem eykur meðvitund nemandans 

um þá þætti sem hafa áhrif á hugsun hans, viðfangsefni, verklag og framkvæmd.  

2.3. Gjörningar sem rannsóknaraðferð 
Með rannsóknaraðferðinni greinir nemandinn, ígrundar, finnur samband, tengir, 

einfaldar, dregur ályktanir og ber saman ólík viðfangsefni, viðhorf, siðferði, 
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tilfinningar, félagsleg samskipti, ólík hlutverk einstaklinga, menningu og 

samfélaga. Gjörningar fela sannarlega í sér rannsóknargildi sem þó eru breytileg. 

Til að mynda telur Goffman að gjörningar séu í eðli sínu rannsóknaraðferð vegna 

þess að í framkvæmd þeirra felst geta til þess að afhjúpa siðferðisleg og 

menningarleg gildi samfélags. En þar sem Goffman er ekki að fjalla um 

listgjörninga heldur félagslega hegðun einstaklinga út frá sjónarhorni 

félagsfræðinnar vil ég ekki flokka gjörninga undir rannsóknaraðferð sem felur í sér 

tiltekna tækni. Þess í stað kýs ég að flokka gjörninga undir aðferðafræði þar sem 

þeir fela í sér heildarnálgun rannsóknarefnis. Greint verður nánar frá þessu í 

kaflanum um starfendarannsóknir og aðferðafræði gjörninga þar sem ég skoða 

þær samhliða. Um leið liggja margar staðreyndir og upplýsingar handan þess tíma 

og rýmis sem gjörningurinn á sér stað í og/eða leynast í gjörninginum sjálfum 

(Goffman, 1959, bls. 2). 

Þekking verður ekki sköpuð á meðan á gjörningi stendur því í miðri 

framkvæmd gefst hvorki tími né rými til þess að íhuga staðreyndir. Það er ekki fyrr 

en eftir að gjörningurinn hefur verið framkvæmdur að rými skapast fyrir ígrundun, 

endurskoðun, samantekt og samanburð á upprunalegri merkinu og tilgangi 

gjörnings áður en hann var framkvæmdur og svo þeirri merkingu sem hann 

öðlaðist í gagnvirku samtali við áhorfendur (Goffman, 1959, bls. 2).  Það má því 

segja að ekki sé komist hjá greiningu gjörnings vegna þeirrar umbreytingar sem á 

sér stað þegar upprunaleg hugmynd hans breytist í framkvæmd og þeirra 

upplýsinga sem liggja handan tíma og rýmis sem gjörningurinn er framkvæmdur í 

og/eða eru faldar í gjörningnum sjálfum (Goffman, 1959, bls. 2).  

Gjörningar eru einnig aðferð til þess að rannsaka aðra listmiðla s.s. 

teikningu, málverk, ljósmyndun og skúlptúr. Listamenn hafa lengi nýtt sér 

gjörningamiðilinn til þess að öðlast nýtt sjónarhorn í þeim tilgangi að skilja betur 

eigið viðfangsefni og verklag í öðrum listmiðlum. Joseph Beuys skildi t.d. ekki 

skúlptúrana sína til fulls fyrr en hann  hafði sett  þá í samhengi við gjörning. Það 

var í framkvæmdinni sjálfri sem tilgangur skúlptúranna varð ljós vegna þess að 

gjörningurinn fól í sér upplýsingar sem annars voru huldar (Beuys og Hamilton, 

1997, bls. 8). Í þessu samhengi er áhugavert að skoða túlkun Freire (2000) á því 

hvernig hægt er öðlast gagnrýnið sjónarhorn á eigin framkvæmd: 
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Í fræðilegu samhengi fjarlægjum við okkur frá hinu raunverulega hlutbundna 

samhengi til þess að það hlutgera það. Við gerum það áþreifanlegt til þess að 

vera fær um að rannsaka á gangrýninn hátt hvað eigi sér stað. Í hinu 

raunverulega hlutbundna samhengi er alltaf  möguleiki á því að viðfangsefnin 

tileinki sér greinandi og gangrýna stöðu. Í slíkri stöðu er mögulegt að hin 

sjálfkrafa, ósjálfráða og bráðláta forvitni verði að þekkingarfræðilegri forvitni 

(bls. 96) [Þýðing höfundar]. 

Skilgreiningaleysi og óvissan í gjörningum, sem greint var frá hér að framan 

í leitaraðferð gjörninga, vekja óhjákvæmilega upp forvitni af einhverjum toga. Það 

er síðan í gegnum framkvæmd gjörnings sem hægt er að þjálfa þróun 

sjálfsprottinnar forvitni yfir í þekkingarfræðilega forvitni. Það er nefnilega 

þekkingarfræðilega forvitnin sem gerir einstaklingi kleift að greina viðfangsefni, 

verkferli, aðferðir og niðurstöður á vitsmunalegan og skipulagðan hátt (Freire, 

2000, bls. 96). 

2.4. Gjörningar sem miðlunaraðferð  
Með gjörningum sem miðlunaraðferð tjáir nemandi og miðlar með fjölbreyttum, 

óhefðbundnum og skapandi hætti, viðfangsefnum, hugmyndum, þekkingu, 

niðurstöðum, tilfinningum, viðhorfum og tilraunum.  Landamæri gjörninga eru 

eins og áður sagði teygjanleg þar sem þeir eru opnir í báða enda og þverfaglegir. 

Gjörningar eru því tilvaldir fyrir samstarf á milli listgreina þar sem mörk og form 

ólíkra miðla hverfast, mætast, skarast og breytast (Goldberg, 2011, bls. 9). Að beita 

gjörningum sem miðlunaraðferð gerir nemenda kleift að flétta saman 

vitsmunalegri, listrænni og verklegri þekkingu og leikni á sama tíma sem honum 

gefst tækifæri til þess að miðla viðfangsefni sínu með fjölbreyttum 

tjáningarformum og beita við það ólíkum vinnubrögðum, aðferðum, verkfærum og 

listmiðlum (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 39). 

Það sem er gagnlegt og áhugavert við gjörninga sem miðlunaraðferð er að 

hún leitast ekki við að miðla endanlegri niðurstöðu. Hún leitast fremur við að halda 

möguleikum opnum fyrir breytingu og þróun sem felur í sér tiltekið ferli sem er 

menntandi og er aðferðafræði í sjálfu sér. Þetta stafar af tveimur meginástæðum; 

annars vegar vegna þess gagnvirka sambands sem myndast við áhorfendur og 

gerir það að verkum að framsetning gjörnings breytir útaf upprunalegum ásetningi 
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vegna utanaðkomandi áhrifa, en greint var nánar frá því í gjörningum sem 

leitaraðferð (Goffman, 1959, bls. 65) og hins vegar vegna þess að gjörningar ganga 

út frá því að sjálfsvitund og hugmyndafræði séu ekki kyrrstæðar heldur í stöðugri 

þróun (Garoian, 1999, bls. 5). Þekkingin verður til þegar umbreyting á sér stað í 

gjörningi.  Umbreytingin leiðir bæði af sér þróun og ferli sem býður upp á nýtt 

sjónarhorn á sama viðfangsefni. Þannig gefst nemanda svigrúm til þess að; taka 

skref tilbaka, virða fyrir sér viðfangsefni sitt, sjá gildi núverandi myndar og 

upphaflegrar (hug)myndar, setja þær í samhengi, velja úr það sem er áhugvert, sjá 

hverju eigi að hafna, vita hvernig sé best að halda áfram (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 

Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 19). 

Þekking verður einnig til þegar staðreyndir upphaflegrar hugmyndar 

breytast í framkvæmdinni sjálfri vegna þess að áhorfendur misskilja tákn og 

merkingar í gjörningnum. Þetta hefur samverkandi áhrif á það hvernig 

einstaklingurinn, sem framkvæmir gjörninginn, upplifir hann og túlkar þegar 

gjörningnum lýkur. Stöðug þróun á hugmyndafræði, sjálfsvitund og 

endurstaðsetningu nemanda gagnvart eigin viðfangsefni og verklagi. Í slíkri stöðu 

er mögulegt að hin óheflaða sjálfsprottna forvitni verði að þekkingarfræðilegri 

forvitni (Freire, 2000, bls. 96). En nánar er rýnt í forvitnina og kenningar Freire um 

hana í kaflanum um gjörningamiðaða kennsluaðferð.  

Þó svo að þrenndaraðferðin feli í sér þrjár aðferðir þá er raunverulega ekki 

hægt að skilgreinina eina án þess að fjalla um hinar vegna þess að þær mynda 

samfellu, samhengi og hafa keðjuverkandi áhrif hver á aðra. Eins og áður sagði þá 

byggir þrenndaraðferð gjörninga á helstu eiginleikum gjörninga; 

skilgreiningarleysi, þverfagleika, ófyrirséðum óvissuþáttum, forvitni, framkvæmd, 

reynslu, samfellu, samhengi og samspili við áhorfendur. Þessir þættir eru nátengdir 

hverjum öðrum rétt eins og leitunaraðferð, rannsóknaraðferð og miðlunaraðferð 

gjörninga. Það er samhengið og ferlið sjálft sem er menntandi aðferðafræði í sjálfu 

sér. Markmið þrenndaraðferðarinnar er að halda utan um hið menntandi ferli og 

samhengi sem aðferðirnar þrjár og eiginleikar gjörninga mynda. Þrenndaraðferð 

gjörninga og skilgreindir eiginleikar gjörninga auðvelda kennara að: fylgjast með 

þróun nemenda, útbúa kennsluefni sem vinnur markvisst með þessar aðferðir og 

eiginleika gjörninga, útbúa námsefni sem styður við grunnþætti menntunar og 

meta. 
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2.5. Grunnþættir menntunar í gjörningamiðaðri kennsluaðferð  
Gjörningamiðuð kennsluaðferð og gjörningar virkja og vinna markvisst með 

grunnþættina sex sem mynda kjarna nýrrar menntastefnu en þeir eru: sköpun, 

læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi og jafnrétti 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur hluti, 2011, bls. 31-37). Annars vegar 

vegna þess að gjörningamiðuð kennsluaðferð ögrar ríkjandi umræðu og um leið 

heftandi og hins vegar vegna þess að gjörningalistformið er fært um að 

endurstaðsetja listamenn, kennara og nemendur í gagnrýni sinni á menningarlega 

umræðu og verklag sem heftir eða bælir mótun sjálfsvitundar þeirra og listræna 

sköpun (Garoian, 1999, bls. 5). 

Hér á eftir er markmið grunnþáttanna sex skoðað og leitast við að varpa 

ljósi á það hvernig einkenni gjörninga og gjörningamiðaðrar kennsluaðferða virkja 

grunnþættina og stuðla þannig að því að ná markmiðum þeirra.  

Sköpun: 
Í ritröð um grunnþætti menntunar Sköpun (2012) segja Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jóhannsdóttir og Torfi Hjartarson eftirfarandi: 

Sköpun á rætur í eðlislægri forvitni og athafnaþrá. Sköpun felur í sér áskorun, 

spennu og leit. Sköpun færir sér í nyt eða brýtur upp hefðbundin mynstur, 

reglur og kerfi, fer gegn vanahugsun og veitir nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar 

hugmyndir. Sköpun byggist á uppgötvun, gagnrýninni hugsun, rannsókn og 

ótal aðferðum sem sífellt opna nýjar leiðir. Þess vegna skiptir sköpunarferli 

ekki minna máli en afrakstur verksins. Sköpun hagnýtir hugmyndir og kveikir 

nýjar. Vinnubrögð í listsköpun og vísindum einkennast oft af sköpunargleði, 

frumkvæði og frumleika. Þannig vinnubrögð eru æskilegt í öllu námi og 

skólastarfi. Ígrundun, leikur, listir og sköpun fléttast saman við eða styðja allar 

greinar og grunnþættir náms. 

Gjörningamiðuð kennsluaðferð stuðlar ekki bara að sköpun heldur er hún 

skapandi í sjálfri sér þar sem hún byggir á gjörningalistforminu og gagnrýninni 

kennsluaðferð en báðar ganga út frá því að sjálfsvitund og hugmyndafræði séu í 

stöðugri þróun sem ekki væri möguleg án sköpunar (Garoian, 1999, bls. 5). Eins og 

áður hefur komið fram geta listamenn, kennarar og nemendur nýtt sér 

gjörningalistformið til þess að endurstaðsetja sjálfa sig í eigin gagnrýni á 
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menningarlega umræðu og verklagi sem annars heftir mótun sjálfsvitundar þeirra 

og bælir listræna sköpun (Garoian, 1999, bls. 5). Þetta hvetur svo bæði til 

óheflaðrar listrænnar framleiðslu og aukinnar sjálfsvitundar. Inn á þessa þætti er 

komið í umfjölluninni hér á undan um þrenndaraðferð gjörninga. Þannig getur 

gjörningalistformið í listrænu samhengi afbakað félagslega og sögulega umræðu en 

um leið gert viðkomandi kleift að tjá margvísleg viðfangsefni (Garoian, 1999, bls. 

5). Gjörningamiðuð kennsluaðferð stuðlar að heildrænu sköpunarferli með 

þrenndaraðferð gjörninga sem felur í sér leitaraðferð, rannsóknaraðferð og 

miðlunaraðferð. Gjörningamiðuð kennsluaðferð stuðlar að menntun þar sem 

nemandi spyr spurninga sem ekki eru til fyrirfram tilbúin svör við, vekur, hvetur 

og viðheldur forvitni og gefur sjálfssprottinni forvitni tækifæri til þess að þróast í 

þekkingarfræðilega forvitni (Freire, 2000, bls. 31). Líkt og Dewey (2000) og Freire 

(2002) viðurkennir Gjörningamiðuð kennsluaðferð enn fremur persónulega 

reynslu einstaklings sem mikilvægan hlekk í menntandi ferli og gefur því nemanda 

tækifæri til þess að meta eigin þekkingu sem jafngilda hverri annarri þekkingu og 

skapa nýja þekkingu (Garoian, 1999). Gjörningar og gjörningamiðuð 

kennsluaðferð uppfylla þannig öll markmið sköpunar bæði vitsmunalega og í verki. 

Læsi:  
Í ritröð um grunnþætti menntunar Læsi (2012) segir Stefán Jökulsson eftirfarandi: 

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; 

kunni til dæmis að búa til vef eða 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. 

Gjörningamiðuð kennsluaðferð þjálfar læsi í gegnum gjörninga þar sem 

nemendur framkvæma og miðla viðfangsefnum sínum af ólíkum toga með 

fjölbreyttum hætti beint til áhorfenda. Þar fer fram fjölbreytt merkingarsköpun þar 

sem nemendur þjálfa læsi af ólíkum toga m.a. á tákn, umhverfi, mannlega hegðun, 

tilfinningar, tjáningu, orð, myndir, tónlist og látbragð. Gjörningar skapa félagslegar 
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aðstæður þar sem gagnvirk samskipti eiga sér stað í gagnvirku læsi á milli þess 

sem framkvæmir gjörninginn og áhorfenda (Goffman, 1959).  

Sjálfbærni: 
Í ritröð um grunnþætti menntunar Sjálfbærni (2012) segir Sigrún 

Helgadóttir eftirfarandi: 

Sjálfbærni snýst um að hugsa um samspil umhverfis, efnahags, samfélags og 

velferðar. Algengasti skilningur á hugtökunum sjálfbærni og sjálfbær þróun 

felur í sér að við skilum umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara ástandi en 

við tókum við því og við leitumst við að mæta þörfum samtíðar án þess að 

skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum. Efnahagkerfi 

samfélaga skipa stórt hlutverk þegar kemur að skynsamlegri nýtingu auðlinda 

og sanngjarnri skiptingu þeirra. Þannig er mikilvægt að efnahagsvöxtur byggir 

hvorki á, né leiði til óhóflegs ágangs á náttúruna. Framleiðsla og neysla eru 

órjúfanlegir þættir samfélags og um leið efnahags hvers einstaklings. 

Skilningur á eigin vistspori, vistspori samfélaga og þjóða stuðlar að sjálfbærri 

þróun og hófsemi. 

Gjörningamiðuð kennsluaðferð stuðlar að sjálfbærni þar sem hún nýtir bæði 

efnislegt og félagslegt umhverfi sem er til staðar (Dewey, 2000, bls. 50). Nýting 

félagslegs umhverfis felst í því að framkvæma gjörning fyrir áhorfendur bæði 

samnemendur og almenning. Nýting efnislegs umhverfis er fólgið í því að nota 

félagslegt umhverfi sem efnivið s.s. umræðu, samskipti og hegðun. Enn fremur er 

hægt að nýta efnislegt og félagslegt umhverfi samtímis í gegnum gjörninga þar sem 

flytjandi beitir eigin líkama, rödd og nærveru til að tjá og miðla gjörningi.  

Gjörningalist er miðill þar sem nemandinn hefur frelsi til þess að túlka umhverfi 

sitt, samfélag og menningu sem þegar er til staðar út frá eigin forsendum. 

Gjörningar spila lykilhlutverk í því að gagnrýna og sporna gegn hefðum og ríkjandi 

gildum um það hvernig list eigi að vera. Þannig hafa listamenn í gegnum tíðina 

notað gjörninga til þess að sýna róttæk viðbrögð í hvert sinn sem einhver 

listastefna varð ríkjandi t.d. kúbismi, súrrealismi, mínímalismi og jafnvel 

hugmyndalistin sjálf (Goldberg, 1979). Það má því segja að listamenn nýti sér 

gjörninga til þess að skila listumhverfinu til afkomenda í ekki lakara ástandi en 

þeir tóku við því og leitist við að mæta þörfum samtíðar og samtímamyndlistar án 
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þess að skerða möguleika komandi kynslóðar listamanna til að mæta þörfum 

sínum. 

Heilbrigði og velferð: 
Í ritröð um grunnþætti menntunar Heilbrigði og velferð (2012) segja Erla 

Kristjánsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Margrét Héðinsdóttir eftirfarandi: 

Heilbrigði byggir á andlegri, líkamlegri og félagslegri líðan. Það ræðst af flóknu 

samspili einstaklings við umhverfi sitt og félagslegum kringumstæðum. Allt 

skólastarf þarf að efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan 

óháð efnahag og aðstæðum enda verja börn og ungmenni stórum hluta 

dagsins í skóla. Helstu áhersluþættir heilbrigðis eru jákvæð og raunsönn 

sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, 

hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og annarra. Allir 

þurfa að fá tækifæri til þess að njóta styrkleika sinna og byggja upp trausta 

sjálfsmynd sem er undirstaða þess að geta tekið upplýstar og ábyrgar 

ákvarðanir í tengslum við eigið heilbrigði…  

Gjörningamiðuð kennsluaðferð stuðlar að heilbrigði og velferð vegna þess 

að hún viðurkennir persónulega reynslu nemenda sem hluta af menntandi ferli og 

gerir nemenda kleift að búa til tengingu milli hversdagslegs lífs og fræðilegs 

viðfangsefnis. Gjörningamiðuð kennsluaðferð leggur áherslu á valdeflingu 

einstaklinga og að þeir fái tækifæri til þess að tjá sig og gagnrýna ríkjandi 

menningu og fyrirmyndir sem bæla og hefta þróun sjálfsvitundar þeirra (Garoian, 

1999, bls. 5). Efling sjálfsvitundar stuðlar að jákvæðri sjálfsmynd, andlegri vellíðan 

og aukins skilnings á eigin tilfinningum og annarra. 

 

Lýðræði og mannréttindi: 
Í ritröð um grunnþætti menntunar Lýðræði og mannréttindi (2012) segja 

Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir eftirfarandi: 

 Í lýðræði taka einstaklingar afstöðu til siðferðilegra álitamála og virkan þátt í 

mótun samfélagsins. Í lýðræðisríki þurfa borgararnir að búa við mannréttindi 

og ráða öllum meiriháttar málum sínum sameiginlega. Forsenda lýðræðis er 

samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna sem gerir þá færa um að taka 
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þátt í að móta samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær. Lýðræði er mikilvægt á 

vettvangi skólans. Í fyrsta lagi þurfa skólar að taka mið af því að barna og 

ungmenna bíður að taka þátt í lýðræðissamfélagi og því er mikilvægt að börn 

læri um þess háttar samfélög. Í öðru lagi þurfa skólar að taka mið af því í öllum 

starfsháttum að borin sé virðing fyrir manngildi hvers og eins. Gert er ráð fyrir 

því að börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í 

lýðræði. 

Gjörningamiðuð kennsluaðferð stuðlar að lýðræði vegna þess að hún er 

sjálfsmeðvituð og stendur fyrir möguleikana að skapa útópíu og lýðræði fyrir alla 

(Garoian, 1999, bls. 10). Garoian ræðir hvernig gjörningar fela í sér aðferð þar sem 

nemendur geti öðlast pólitískt umboð til þess að læra að gagnrýna ríkjandi 

menningarlegar fyrirmyndir út frá persónulegum minningum og reynslu. Þar segir 

hann jafnframt að pólitískt umboð komi ekki í veg fyrir ríkjandi menningu heldur 

auðveldi hana (Garoian, 1999, bls. 8). Garoian segir að með gjörningum geti 

nemendur öðlast frelsi frá ráðandi umræðu og verklagi. Í því samhengi nefnir hann 

skilgreiningu Paulo Freire og Henry Giroux á frelsandi menntun. Hún gerir kröfu 

um gagnrýni nemanda á núverandi umræðu og verklag og einnig ferli þar sem 

nemendur eru stöðugt að glíma við sinn eigin persónuleika í ákveðinni menningu. 

Sem dæmi um slíkt ferli tekur Garoian um hvernig hið persónulega varð pólitískt 

valdeflandi fyrir femínista (Garoian, 1999, bls. 8). Þar sem gagnrýnin 

kennsluaðferð spyr hvernig hægt sé að skilja aðstæður til þess að breyta þeim þá 

skapar gjörningamiðuð kennsluaðferð aðstæður þar sem tilraunir til breytinga eru 

framkvæmdar (McNiff og Whitehead, 2011, bls. 47). 

Gjörningamiðuð kennsluaðferð ögrar ríkjandi og heftandi umræðu með 

valddreifingu sem felst m.a. í eftirfarandi; gjörningar eru drifkraftur og hvati til 

frekari þekkingarsmíði vegna þess þeir gefa einstaklingi leyfi til þess að upplifa 

eigin þekkingu sem jafngilda og jafn mikilvæga og hverja aðra þekkingu og um leið 

verður hann fær um að skapa þekkingu sem ekki er til nú þegar (Freire, 2000, bls. 

31). Að vita að maður veit og að vita að maður veit ekki vekur upp forvitni og 

áhuga til þess að vita eftirfarandi; að vita meira um það sem maður þegar veit, vita 

það sem maður veit ekki og síðast en ekki síst að vita að maður sé fær um að skapa 

sína eigin þekkingu sem ekki er til nú þegar (Freire, 2000, bls. 31). Þetta gefur 
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nemenda sérstöðu, sjálfstraust, sjálfstæði og stuðlar að uppbyggilegri reynslu 

nemanda sem er í samhengi við hans fyrri reynslu. 

Jafnrétti:  
Í ritröð um grunnþætti menntunar Jafnrétti (2012) segja Berglind Rós 

Magnúsdóttir, Kristín Dýrfjörð og Þórður Kristinsson eftirfarandi: 

Jafnrétti er hugtak sem nær til margra þátta eins og aldurs, búsetu, fötlunar, 

kyns, kynhneigðar, litarháttar, lífsskoðana, menningar, stéttar, trúarbragða, 

tungumáls, ætternis og þjóðernis. Markmið jafnréttismenntunar er að skapa 

tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og 

lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda umburðarlyndis og jafnréttis. 

Jafnréttismenntun felur meðal annars í sér gagnrýna skoðun á viðteknum 

hugmyndum í samfélaginu og stofnunum þess í því augnamiði að kenna 

börnum og ungmennum að greina kringumstæður og fordóma sem geta leitt 

til mismununar og forréttinda. Í skólastarfi þurfa allir að eiga hlut að málum 

og taka höndum saman um að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis. Leggja 

ber áherslu á að bæði stúlkur og drengir eigi sem jafnasta og víðtækasta 

möguleika. Hvergi í skólastarfi, hvorki í inntaki né starfsháttum, mega vera 

hindranir í vegi annars hvors kynsins (bls. opna). 

Gjörningamiðuð kennsluaðferð stuðlar að jafnrétti af sömu ástæðu og hún 

stuðlar að sköpun, læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindum og heilbrigði og 

velferð. Vegna þess að gjörningamiðuð kennsluaðferð leggur áherslu á valdeflingu 

einstaklinga og að þeir fái tækifæri til þess að tjá sig og gagnrýna ríkjandi 

menningu og fyrirmyndir sem bæla og hefta þróun sjálfsvitundar þeirra (Garoian, 

1999, bls. 5). Þetta er nánar útskýrt í ofangreindum lið sem lýðræði og 

mannréttindi. Sú útskýring á líka við um jafnrétti þar sem jafnrétti felur í sér bæði 

lýðræði og mannréttindi.  

Í þessum kafla hef ég tekið saman einkennandi þætti gjörninga og 

gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar og skoðað samhliða markmið og hlutverk 

Aðalnámskrár framhaldsskóla og grunnþáttanna sex hér að framan. Nokkuð er um 

endurtekningar þar sem bæði aðalnámskrá og grunnþættirnir fela í sér 

endurtekningar og markmið af sama meiði. Það skal þó tekið fram að 

endurtekningin stafar einnig af því að lykilhugtök gjörningamiðaðrar 
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kennsluaðferðar og gjörninga, sem hér eru tekin fyrir, mynda samfellu og 

samhengi sem gerir það ómögulegt að fjalla um eitt þeirra án þess að fjalla einnig 

um hin. Það er samhengið sjálft sem felur í sér heildrænt ferli sem nýtist við alla 

listsköpun hvort sem er í listnámi samkvæmt námskrá eða ekki. Með því að sýna 

fram á augljósa sameiginlega fleti vonast ég til þess að gjörningum og 

gjörningamiðaðri kennsluaðferð verði gefinn gaumur og fái vægi í listnámsbrautum 

framhaldsskóla. Til þess að stuðla enn frekar að því að gjörningar og 

gjörningamiðuð kennsluaðferð verði tekin upp í listnámsbrautum framhaldsskóla 

útlista ég hér á eftir verklagsramma fyrir áfangann LIM 113. 

2.6. Aðalnámskrá framhaldsskóla: Listir  
Aðalnámskrá framhaldsskóla: Listgreinar var síðast gefin út árið 1999 en frá þeim 

tíma til dagsins í dag hefur almennur hluti Aðalnámskrár framhaldsskóla komið út 

þrisvar sinnum árið 1999, 2004 og 2011. Í nýjustu Aðalnámskrá framhaldsskóla 

hafa grunnþættirnir sex einnig bæst við og hefur verið gefin út sérstök ritröð um 

grunnþætti menntunar sem samanstendur af sex heftum þar sem hver þáttur er 

vandlega skilgreindur. Grunnþættirnir skapa mikilvæga samfellu í íslensku 

skólakerfi og snúa að starfsháttum, inntaki og umhverfi náms á öllum skólastigum 

en þættirnir endurspeglast í kjarna gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 5).  

Aðalnámskrá framhaldsskóla: Listgreinar felur augljóslega í sér grunnþátt 

sköpunar og aðra grunnþætti sem eru samtvinnaðir sköpun t.d. lýðræði, jafnrétti 

og læsi. En ættu ekki almennur hluti aðalnámskrár og námskrár sérstakra greina 

að haldast í hendur til þess að geta verið samhliða í þróun á sviði menntunar og 

listar? Sérstök áhersla er lögð á samfellu í öllu skólastarfi bæði í almennum hluta 

aðalnámskrár og í grunnþáttunum sex. Samfella hlýtur að gera ráð fyrir samhliða 

þróun og samtali á milli almenns hluta aðalnámskrár og aðalnámskrár listgreina. 

Sú staðreynd að aðalnámskrá listgreina er fjórtán árum eldri en almennur hluti 

aðalnámskrár stuðlar að ósamræmi og ósamfellu í námi hjá þeim nemendum sem 

stunda listnám.  

Hér að ofan hef ég skoðað gjörningamiðaða kennsluaðferð út frá almennum 

hluta Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 og grunnþáttum menntunar. Til þess að 

skoða gjörningamiðaða kennsluaðferð útfrá Aðalnámskrá listgreina tel ég 
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hagnýtast að skoða kennsluaðferðina útfrá áfanganum Listir og menning eða LIM 

113: Skynjun, tjáning, túlkun. Áfanginn er sameiginlegt listnám allra nemenda 

listnámsbrautar þar sem lögð skal áhersla á að nemendur fái tækifæri til þess að 

upplifa, leita þekkingar og skerpa skynjun sína og skilning (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla: Listgreinar, 1999, bls. 15). 

2.7. Listir og menning (LIM 113) 
Forsendurnar fyrir því að gjörningamiðuð kennsluaðferð og gjörningar komi við 

sögu á listnámsbraut framhaldsskóla má m.a. finna í bæði almenna hluta 

Aðalnámskrár framhaldsskóla 2011 og Aðalnámskrá framhaldsskóla: Listgreinar 

1999. Annars vegar segir að fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum sé ein 

forsenda þess að nemendur öðlist margvíslega hæfni og að sömu aðferðir henti 

ekki öllum nemendum (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 39). Hins vegar er 

hlutverk listgreinakennslu skilgreint sem tvíþætt: Í fyrsta lagi að kenna 

tjáningarleiðir listgreinanna, tjáningarleiðir sem mannkynið hefur þróað með sér 

frá fyrstu tíð. Í öðru lagi að vekja með nemendum vitund um tilgang, merkingu og 

samhengi í listum (Aðalnámskrá framhaldsskóla: Listgreinar, 1999, bls. 13). Þetta 

er grundvöllur fyrir því að beita gjörningamiðaðri kennsluaðferð og að gjörningar 

séu kenndir við listnámsbraut á framhaldsskólastigi.  

Ástæður þess að ég hef valið þennan tiltekna áfanga, Listir og menning (LIM 

113), fram yfir aðra áfanga á listnámsbraut eru fjórar. Í fyrsta lagi vegna þess að 

LIM 113 er þáttur í sameiginlegu námi allra nemenda við listnámsbraut og honum 

er ætlað að opna nemendum sýn á hina listrænu aðferð mannsins til þess að 

skilgreina reynslu sína og skilning og veita sýn inn í heim listanna (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla: Listgreinar, 1999, bls. 15).   Í áfanganum er einnig lögð rík áhersla 

á að nemendur fái tækifæri til þess að upplifa, leita þekkingar og skerpa skynjun 

sína og skilning (Aðalnámskrá framhaldsskóla: Listgreinar, 1999, bls. 15). 

Gjörningar eru ein af listrænum aðferðum mannsins og er löng hefð fyrir því að 

listamenn hafi notað gjörninga til þess að tjá hugmyndir sínar, leitað lausna og 

dýpkað skilning á eigin viðfangsefnum. Slíkir gjörningaviðburðir hafa spilað 

mikilvægt hlutverk í listasögu 20. aldar (Goldberg, 2011, bls. 7). Í öðru lagi vegna 

þess að LIM 113 felur í sér samþættingu þar sem efni áfangans skal tekið fyrir á 

fjölbreyttan hátt og unnið út frá eðlisfræði, líffræði, sálfræði, heimspeki, táknfræði 
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og fagurfræði. En gjörningar tileinka sér einmitt og/eða taka að láni frá öðrum 

fræðum t.d. félagsfræði, kynjafræði, mannfræði (Schechner, 2002, bls. x). Í þriðja 

lagi vegna þess að LIM 113 er þverfaglegur og leggur áherslu á ólíkar 

tjáningaraðferðir listgreina og þá ólíku skynjun sem þær kalla fram. 

Gjörningamiðillinn býður upp á tækifæri til þess að láta ólíkar listgreinar skarast 

og sameina fjölbreytta listmiðla.  Í fjórða lagi vegna þess að í LIM 113 er hvergi 

minnst á gjörninga hvorki sem tjáningaraðferð eða listmiðil, þó svo að áfanginn leggi 

ríka áherslu á að kynna ólíkar tjáningarleiðir. Áfanginn felur því í sér tækifæri til 

þess að viðurkenna gjörninga á listnámsbraut sem sjálfstæðan listmiðil sem á sér 

ríka og áhugaverða sögu og kæmi til með að gagnast nemendum í áframhaldandi 

listnámi hvort sem er í leiklist, dansi, tónlist, myndlist eða kvikmyndum.   

Ég mun nú leitast við rökstyðja þessar ástæður nánar út frá áfangalýsingu 

LIM 113 eins og hún birtist í Aðalnámskrá framhaldsskóla: Listgreinar 1999 og er 

svo hljóðandi:  

Í áfanganum kynna nemendur sér forsendur skynjunar mannsins, túlkun hans 

á skynhrifum og möguleikum hans á þeim grunni til tjáningar í listum og 

hönnun. Farið verður skipulega í gegnum þá þætti sem snúa að ákveðnum 

sviðum; sjón og tvívíðri tjáningu í teikningu, málverki og prenthönnun; sjón og 

snertingu í þrívíðri tjáningu í rýmislist og hönnun; heyrn og tímaskyn í 

hljóðtjáningu í tónlist; fjölþættri skynjun í rúmi og tíma í kvikmyndum, leiklist, 

óperu og dansi. Efnið verður tekið fyrir á fjölbreyttan hátt og unnið út frá 

eðlisfræði, líffræði og sálfræði, heimspeki, táknfræði og fagurfræði. Námið 

byggist að mestu á verkefnavinnu nemenda þar sem kennari leggur inn 

námsefnið og nemendur rannsaka síðan viðfangsefnin á margvíslegan hátt. 

Umræður skipa stóran sess í heimspekiumfjöllun áfangans (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla: Listreinar, 1999, bls. 18).  

Inntak áfangans LIM 113 er forsenda skynjunar og túlkunar mannsins á 

skynhrifum og hvaða möguleika hann hefur til tjáningar í listum og hönnun. 

Áfanginn er því fjölbreyttur þar sem nemendur fá tækifæri til þess að kynnast 

ólíkum listmiðlum og fjölbreyttri tjáningu þeirra og skynjun. Gjörningur er hverfull 

listmiðill sem felur í sér skynjun á tíma og rými. Þess vegna hafa gjörningar kallað 

fram mikla ígrundun um það hvernig best er að skrásetja þá og varðveita tiltekna 

skynjun sem átti sér stað á þeim tíma og því rými sem gjörningurinn var 
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framkvæmdur í. Hvernig er best að varðveita augnablikið? Líf gjörninga eftir 

framkvæmd er í öðrum listmiðli en þeim sem notaður var við skrásetningu hans. 

Það má því segja að gjörningurinn umbreytist, þ.e. hann fer úr því að vera fjölþætt 

skynjun í tíma og rými yfir í að vera tvívíð tjáning, t.d. ljósmynd eða þrívíð tjáning, 

t.d. þegar rýmið sem gjörningurinn átti sér stað í verður að innsetningu. Er þá 

jafnvel um nýtt listaverk að ræða? Skrásetning gjörninga er margslungin og krefst 

mikillar ígrundunar á bæði viðfangsefninu sjálfu og miðlun þess í nýjum listmiðli 

en það skapar svigrúm fyrir aðra nálgun og nýtt sjónarhorn sem nemandi getur 

lært af.  

Áfanginn er þverfaglegur og felur í sér samþættingu þar sem hann blandar 

saman ólíkum aðferðum og listmiðlum þar sem viðfangsefnin eru unnin út frá 

ýmsum greinum s.s. eðlisfræði, líffræði, sálfræði, heimspeki, táknfræði og 

fagurfræði. Áfangi af þessu tagi er í meiri hættu á að verða sundurliðaður eða 

samhengislaus vegna þess hversu víðfeðmur hann er og því þarf að huga 

sérstaklega að því að skapa samhengi og samfellu. Gjörningar eru einnig 

þverfaglegir og fela í sér samþættingu sem gerir þá tilvalinn listmiðil fyrir samstarf 

á milli listgreina þar sem mörk og form ólíkra miðla hverfa, mætast, skarast og 

breytast (Goldberg, 2011, bls. 9). Þeir byggja á þeim grunni að það sé engin ein 

ríkjandi hugmyndafræði og engin ein formgerð hvað varðar ferli, útfærslur og 

verk. (Schechner, 2002, bls. x).  

Gjörningamiðuð kennsluaðferð felur í sér óhefðbundna kennsluhætti og 

nýstárlega nálgun sem stuðlar að því skapa samfellu í yfirgripsmiklum áfanga eins 

og LIM 113. Því þó að gjörningar sé byggðir á þeim grunni að það sé engin ein 

ríkjandi hugmyndafræði og engin ein formgerð hvað varðar ferli, útfærslur eða 

verk þá er tilhneigingin sú að tileinka sér og/eða taka að láni frá öðrum fræðum 

eins og t.d kynjafræði, mannfræði, félagsfræði, sálfræði og þjóðfræði. Þrátt fyrir að 

í gjörningum sé skeytt saman ólíkum aðferðum og fjallað um viðfangsefni annarra 

listmiðla þá er það samt sem áður ætíð skoðað út frá sjónarhorni gjörninga þar 

sem athygli er beint að hegðun, ferli eða viðburði en ekki að hlutnum sjálfum 

(Schechner, 2002, bls. x). Þannig koma gjörningamiðuð kennsluaðferð og 

gjörningar til með að stuðla að heildrænu samhengi innan víðfeðms áfanga þar 

sem hvor tveggja taka tillit til víðáttunnar, bjóða upp á aðferð til þess að vinna með 

hana og hagnýta.  
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Nemendur verða að fá tækifæri til þess skapa samhengi og samfellu á milli 

allra þeirra ólíku þátta sem unnið er með í áfanganum til þess að vera færir um að 

nálgast viðfangsefni sín á heildstæðan hátt og þannig geta nýtt ólíka þekkingu og 

reynslu. Samfellan er eitt af lykilhugtökum í kenningum John Deweys í bókinni 

Reynsla og menntun en þar lýsir hann samfellureglunni á eftirfarandi hátt:  

Ólíkar aðstæður taka við hverjar af öðrum. En vegna samfellureglunnar flyst 

eitthvað frá hinum fyrri aðstæðum til hinna síðari. Um leið og einstaklingur fer 

úr einum aðstæðum í aðrar víkkar umhverfi hans eða dregst saman. Hann er 

ekki kominn í annan heim heldur er hann í öðrum hluta eða öðru horfi eins og 

sama heims. Það sem hann hefur tileinkað sér af þekkingu og færni í einum 

aðstæðum verður að tæki til að skilja og fást við á árangursríkan hátt við þær 

aðstæður sem á eftir koma (Dewey, 2000, bls. 54).  

Gjörningar fela í sér athafnir og má segja að þeir leitist við að skapa 

aðstæður sem gera nemanda kleift að fara úr einum aðstæðum yfir í aðrar. 

Jafnframt viðurkenna gjörningar persónulega reynslu og skírskotar nemandi til 

persónulegra minninga og sögu í gegnum gjörninga (Garoian, 1999, bls. 5). Þar 

sem gjörningar eru þverfaglegir, skapa aðstæður og taka tillit til persónulegrar 

reynslu gefa þeir nemenda tækifæri til þess að nýta þá þekkingu og færni sem hann 

hefur tileinkað sér í einum aðstæðum til þess að skilja og fást á árangursríkan hátt 

við þær aðstæður og viðfangsefni sem á eftir koma. Þannig fela gjörningar í sér 

samfellu sem er nauðsynleg til þess að nemandi geti búið til samhengi og byggt 

upp reynslu sem hann tengir við og er honum einhvers virði (Dewey, 2000, bls. 

50).  

Gjörningar hafa haft mikil áhrif á þróun myndlistar og meiri en flestir gera 

sér grein fyrir. Listamenn völdu gjörningaformið til þess að brjótast burt frá 

íþyngjandi hefðum ríkjandi miðla eins og málverks og skúlptúrs (Goldberg, 2011, 

bls. 9). Listamenn nýttu sér gjörninga til þess að brjóta niður múra á milli 

hámenningar (high-art) og lágmenningar (popular-culture) og höfðu gjörningar 

áhrif á mótun miðla sem ruddu sér til rúms á síðari hluta tuttugustu aldar s.s. 

innsetningar, myndbandalist og listljósmyndun (Goldberg, 2011, bls. 9). Það 

kemur því ekki á óvart að listamenn hafa í gegnum tíðina notast við gjörninga til 

þess að stuðla að þróun í list sinni þar sem þeir reyndu að hrófla við hinu 
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hlutbundna í hefðbundnum listmiðlum með því að bæta við hinu óhlutbundna í 

gjörningum. Gjörningar hafa því oft verið mikilvægur hluti af listrænu ferli 

listamanna en þar sem þeir eru óhlutbundnir eru þeir hverfulir og aðeins hið 

hlutbundna stendur eftir. Roslee Goldberg bendir á áhugverða staðreynd í 

tengslum við þetta í bók sinni um sögu gjörninga sem kom fyrst út árið 1979 

Performance Art from Futurism to the Present þar segir hún:  

Þrátt fyrir þá staðreynd að flest það sem skrifað er í dag um verk fútúristanna 

(i.e. Futurist) súrrealistanna (i.e. Surrealist), dadaistanna (i.e. Dadaist) og 

hugsmíðahyggjunnar (i.e. Constructivist) er haldið áfram að leggja áherslu á 

listhlutinn (i.e. object) sem búinn er til í tengslum við hvert tímabil, þó svo að 

þessar stefnur og hreyfingar hafi fundið rætur sínar í gjörningum og gert 

tilraunir til þess að leysa viðfangsefni í honum. Þegar meðlimir þessara hópa 

voru um þrítugt þá var það í gjörningaforminu sem þeir prófuðu hugmyndir 

sínar og ekki fyrr en síðar sem þeir tjáðu þær hugmyndir í hlutbundið form 

(object) (Goldberg, 2011, bls. 7-8) [Þýðing höfundar]. 

Listamenn á borð við Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Joseph Beuys og 

Oskar Schlemmer eru meðal þeirra sem hafa nýtt sér gjörninga í sínu listræna ferli 

til þess að öðlast dýpri skilning á eigin viðfangsefni og skapa rými fyrir önnur 

sjónarhorn, samanburð og ígrundun. Bauhauskennarinn og listamaðurinn Oskar 

Schlemmer rannsakaði afar markvisst samband gjörninga við aðra miðla og þá 

einkum við teikningar sínar og málverk og taldi hann miðlana bæta hvor annan 

upp. Hann nýtti sér þó gjörninga fyrst og fremst til þess að dýpka skilning sinn og 

gera tilraunir á viðfangsefni sínu, maður í rými (man in space), og þannig 

rannsakaði Schlemmer samspil gjörninga og teikningar/málverks til þess að kanna 

tvívíðan og þrívíðan þátt rýmisins. Málverkin drógu upp mynd af hinum tvívíðu 

þáttum rýmis á meðan gjörningarnir og leikhúsið sköpuðu aðstæður og stað til 

þess að upplifa rými (Goldberg, 2011, bls. 103). Gjörningakenningar Oskars 

Schlemmers skoða ég nánar í kaflanum hér á eftir og samhliða því mun ég huga að 

áhrifum eigin gjörninga á aðra listmiðla í minni listsköpun; teikningu, málverki og 

ljósmyndir.  

Hér að framan hef ég fært rök fyrir því hvers vegna ég tel óhefðbundna 

kennsluhætti og nýstárlega nálgun gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar auk 
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gjörninga sem listmiðils nýtast almennt við kennslu í áfanganum LIM 113. Í 

framhaldi er samantekt á hæfniviðmiðum nemenda (þekking, leikni, hæfni) úr vor 

2013 námsáætlun LIM 113 í Borgarholtsskóla auk tillögu að því hvernig 

gjörningamiðuð kennsluaðferð og gjörningar stuðla að því að nemandi nái 

eftirfarandi hæfnimiðum: 

 

1. Kunni skil á grundvallaratriðum í skynjun mannsins: 

Nemandi framkvæmi gjörning út frá hugmynd og viðfangsefni sem hann skrásetur 

með öðrum miðlum s.s. ljósmynd, texta, myndbandi. Nemandi ígrundi 

skrásetninguna vel og hvaða áhrif hún kunni að hafa á viðfangsefnið. Nemandi 

skoði hvernig viðfangsefni breytist frá gjörningi til skrásetningar. Nemandi geri sér 

grein fyrir eiginleikum ólíkra miðla til þess að tjá mismunandi skynjun.  

 

2. Öðlist skilning á formrænum og fagurfræðilegum þáttum lista og 

hönnunar:  

Í gegnum gjörninga gefst færi á að rannsaka annars konar fagurfræði en þá sem er 

t.d. í skúlptúr eða málverki. Fagurfræði gjörninga felst m.a. í augnablikinu og 

hverfulleikanum. Fagurfræði gjörninga getur legið í þeim félagslegu aðstæðum 

sem þeir skapa, andrúmsloftinu, nándinni og samtalinu á milli áhorfenda og þess 

sem framkvæmir gjörninginn. Gjörningar nálgast fagurfræði út frá hegðun, 

viðburði og ferli þar sem fagurfræði er ekki hlutbundin (Schechner, 2002). Þar sem 

fagurfræði gjörninga er óhlutbundin og ekki mikið skilgreind gefst nemanda 

svigrúm til þess að móta eigin fagurfræði sem grundvallast á hans eigin persónu, 

reynslu, minningum og nánasta umhverfi. Óhlutbundin og persónuleg fagurfræði 

sem nemandi mótar í gjörningum hefur svo áhrif á formræna og fagurfræðilega 

þætti í hlutbundnum miðlum eins og málverki og skúlptúr.  

 

3. Öðlist hæfni til að greina listaverk með tilliti til merkingar:  

Gjörningar bjóða upp á annað sjónarhorn til þess að greina listaverk og eru þannig 

líklegir til þess afhjúpa merkingu sem er undir yfirborðinu. Gjörningar leggja 

áherslu á hið óhlutbundna og skoða því listaverkið út frá hegðun, ferli og viðburði 

en ekki hlutinn sjálfan. (Schechner, 2002, bls. x). Gjörningar spyrja spurninga um 

hegðun í tengslum við viðfangsefnið. Ef viðfangsefnið væri málverk væri það t.d 
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skoðað út frá samskiptum áhorfenda við málverkið? Hvernig kringumstæður hefðu 

áhrif á áhorfendur? Hvernig umhverfi væri það í og hver er staða málverksins í 

listsögulegu og menningarlegu samhengi? (Schechner, 2002: bls. x). Til þess að 

öðlast hæfni til þess að greina listaverk með tilliti til merkingar þarf nemandi að 

vera meðvitaður um stöðu listamannsins og stöðu áhorfenda þar sem samskiptin, 

sem myndast þar á milli, fela í sér mikla merkingu sem er breytileg eftir reynslu og 

þekkingu áhorfenda. Nemandi þarf einnig að tengjast við það félagslega, sögulega 

og menningarlega umhverfi þar sem verkið er staðsett. Gjörningar geta ýmist sóst 

eftir því að brjóta upp þessar stöður og/eða viðhaldið þeim en umfram allt eru 

gjörningar færir um að spyrja spurninga sem gefa í kjölfarið nýtt og áhugavert 

samhengi. (Schechner, 2002, bls. x). 

 

4. Öðlist skilning á möguleikum manna til að tjá sig í list og hönnun: 

Gjörningar fela í sér fjölbreytta möguleika til tjáningar þar sem nemandi getur tjáð 

margvísleg viðfangsefni sem ef til vill henta ekki í öðrum miðlum. Í gjörningum er 

hvorki ein hugmyndafræði né einn strúktúr sem ræður ríkjum þegar kemur að 

ferli, útfærslu og verki. Þeir eru þess vegna tilvaldir fyrir samstarf á milli listgreina 

þar sem mörk og form ólíkra miðla hverfa, mætast, skarast og breytast (Goldberg, 

2011, bls. 9). Þannig gæti nemandi til dæmis fengið tækifæri til þess að skapa 

áhugaverðar tengingar á milli námsefnis í listum og áhugamála af ólíkum toga s.s. 

fótbolta, rokktónlistar, eróbikk, kryddjurtaræktunar eða húsasmíði (Schechner, 

2002, bls. x) 

 

5. Öðlist hæfni til að kynna niðurstöður sínar á fjölbreyttan hátt:  

Gjörningar eru listmiðill sem felur í sér fjölbreytta möguleika fyrir nemanda til að 

miðla viðfangsefni sínu beint til áhorfenda. Nemandinn þjálfast í að miðla og kynna 

verkefni sín á skapandi hátt. Það gerir hann með því að tvinna saman kynningu og 

verkefni á þann veg að þau endurspegli viðfangsefnið svo að kjarni þess komist 

sem best til skila til áhorfenda.  Enn fremur kemur óhefðbundin kynning í formi 

gjörnings til með að bæta einhverju óvæntu við merkingu verksins, hafa áhrif á 

niðurstöðurnar og stuðla þannig að áframhaldandi þróun í stað þess að stuðla að 

kyrrstöðu með endanlegri niðurstöðu (Goffman, 1959 og McNiff og Whitehead, 

2011). 
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6. Geti tekið virkan þátt í umræðum um verkefni sín og annarra:  

Gjörningar fela í sér athöfn og skapa félagslegt samspil á milli þess sem 

framkvæmir gjörninginn og áhorfenda. Samskiptin eru virk og um leið virkja þau 

nemendur í umræðu um eigin verk og annarra. Þar sem upplifunin, aðstæðurnar, 

athöfnin og samskiptin, sem eiga sér stað, skapa virkan umræðuvettvang. Erwing 

Goffman fjallar mikið um þau samskipti sem eiga sér stað á milli þess er flytur 

gjörning og áhorfandans, hann segir eftirfarandi um slík virk samskipti:  

Einstaklingur sem framkvæmir gjörning getur reitt sig á að áhorfendur taki 

við minniháttar vísbendingum sem merki um eitthvað mikilvægt í 

gjörningnum. Þessi hentuga staðreynd getur þó dregið dilk á eftir sér. Á sama 

hátt og áhorfendur samþykkja ýmsar vísbendingar og tákn þá geta þeir 

misskilið merkinguna sem vísbendingin átti að tjá. Þannig geta þeir lesið í 

vandræðalega merkingu sem látbragð eða atburð sem varð vegna slysni eða af 

tilviljun en átti ekki að fela í sér neina merkingu af hálfu þess sem 

framkvæmdi gjörninginn (Goffman, 1959, bls. 51) [Þýðing höfundar]. 

Umfram allt ögra gjörningar og gjörningamiðuð kennsluaðferð ríkjandi og 

heftandi umræðu. Með því að dreifa valdi þess sem talar og í gegnum gjörninga eru 

listamenn, kennarar og nemendur færir um að endurstaðsetja sig í eigin gagnrýni á 

menningarlega umræðu og verklagi sem hingað til hefur heft mótun sjálfsvitundar 

og bælt listræna sköpun (Garoian, 1999, bls. 5).  
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3. Aðferðafræði gjörninga skoðuð samhliða aðferðafræði 
starfendarannsóknar 

Til þess að skapa þverfaglega samræðu sem styrkir stöðu gjörningamiðaðrar 

kennsluaðferðar þá skoða ég aðferðafræði gjörninga samhliða aðferðafræði 

starfendarannsókna og varpa ljósi á sameiginlega snertifleti þeirra.. Meðal 

sameiginlegra einkenna þeirra er fyrst að nefna áherslu þeirra á framkvæmdina, 

trúna á að einstaklingurinn sé fær um að skapa sína eigin þekkingu út frá eigin 

reynslu og tengingu þeirra beggja við gagnrýna kennsluaðferð (Garoian, 1999; 

Pineau, 2000; Prendergast, 2008; McNiff og Whitehead, 2011; Schechner, 2002). 

Vegna þess hversu lík hugmyndafræði liggur að baki aðferðafræði 

starfendarannsókna og aðferðafræði gjörninga í gjörningamiðaðri kennsluaðferð 

reyni ég einnig að draga fram þau einkenni sem aðgreina þær hvor frá annarri. 

Með því að greina sameiginlega og ólíka þætti er jafnframt kominn vettvangur fyrir 

gagnrýnið samtal þeirra á milli sem síðan styður við áframhaldandi þróun 

gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar og vonandi einnig starfendarannsókna.  

Til þess að reyna á eigin skinni aðferðafræði starfendarannsókna og skapa um leið 

samanburð við aðferðafræði gjörninga, þá vann ég starfendarannsókn við 

framkvæmd á eigin gjörning. Hér birti ég dagbókarfærslur þar sem ég ígrunda 

framkvæmd og verklag gjörningsins Dagar undrabarnsins eru á enda eða The Days 

of the Child Prodigy Are Over. Gjörningurinn er samstarfsverkefni með 

skáldkonunni Bergþóru Snæbjörnsdóttur. Tiltekin útfærsla gjörningsins var 

framkvæmd á gjörningalistahátíðinni Dimanche Rouge sem fór fram í Helsinki í 

Finnlandi í október 2013 þar sem hann var fluttur í tilraunaleikhúsinu Pluckhouse. 

Að lokum mun ég rýna í skrif listamannsins Oskars Schlemmers og skoða þau útfrá 

helstu einkennum aðferðafræði starfendarannsókna og aðferðafræði gjörninga. Til 

þess nýti ég bókina The Letters and Diaries of Oskar Schlemmer (1972). Í henni er 

að finna, líkt og nafnið gefur til kynna, safn bréfa og dagbókarskrifa Schlemmers 

frá árinu 1910 til ársins 1943 og spanna þau nánast starfsævi Schlemmers. Skrifin 

veita dýrmæta innsýn í huga listamannsins og frumkvöðulsins Oskars Schlemmers, 

verk hans, vinnuferli, hugmyndir og starfsumhverfi.  

Efni kaflans nálgast ég jafnframt útfrá eigin hugmyndum og starfskenningu 

um áhrif gjörningalistar á aðra listmiðla.  Umfjöllun um starfendarannsóknir 
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samhliða gjörningamiðaðri kennsluaðferð auk þess að gera sjálf tilraun til þess að 

beita starfendarannsókn samhliða eigin gjörning hefur dregið fram tvo meginkosti. 

Annars vegar kemur starfendarannsókn, sem beitt er samhliða gjörningamiðaðri 

kennsluaðferð, til með að veita mikilvæga innsýn í framkvæmd slíkrar aðferðar á 

raunverulegum kennsluvettvangi. Kennari sem beitir samhliða 

starfendarannsóknum og Gjörningamiðaðri kennsluaðferð er betur í stakk búinn 

til þess að þróa eigin aðferð um leið og hann miðlar þekkingu sinni áfram til 

annarra. Sú heimild væri jafnframt mikilvæg viðbót við þær heimildir sem til eru 

en þær einkennast einmitt mjög af víðfeðmum og fræðilegum textum sem getur 

reynst erfitt að yfirfæra í verklagi. Starfendarannsókn kennara sem beitir 

gjörningamiðaðri kennsluaðferð væri þess vegna aðgengilegri heimild og hvetti 

um leið til þess að fleiri gæfu þessari aðferð gaum sem raunverulegum kosti í 

kennslu. Einnig kæmi starfendarannsókn til með að nýtast sem mikilvæg viðbót 

við myndræna skrásetningu á gjörningalistforminu. Gjörningar eru hverfult 

listform og er skrásetning þeirra vandasöm og því kæmi skrifleg heimild 

listamannsins sjálfs til með að varðveita upplýsingar sem ljósmynd getur ekki ein 

og sér. Með þessu móti kæmu heimildir gjörninga til með að varðveitast og nýtast 

betur til frekari þekkingarsköpunar á breiðu sviði t.d. listkennslu, listfræði, 

safnafræði, mannfræði, sagnfræði, kynjafræði, heimspeki o.s.f.v. Almennt stuðlaði 

þetta að aukinni þekkingu og umræðu um gjörningalist og gjörninga sem 

kennsluaðferð.  

3.1. Starfendarannsóknir 
Starfendarannsóknafjölskyldan er víð og breið rétt eins og gjörningafjölskyldan og 

þær kennsluaðferðir sem nýta gjörninga. Ólík nálgun og viðhorf þeirra sem nýta 

sér aðferðirnar og fræðin eru því óumflýjanleg þar sem skiptar skoðanir eru á því 

hvað er starfendarannsókn, til hvers hún er, hverjir gera hana og hvernig. Það er 

þó sameiginlegt viðhorf flestra innan samfélags starfendarannsókna að aðferðin sé 

eftirfarandi: Starfenda: íslensk þýðing á hugtakinu action og stendur fyrir; að 

framkvæma til þess að taka framförum í starfi. Rannsókn: íslensk þýðing á 

hugtakinu research og stendur fyrir; að uppgötva hluti, öðlast nýjan skilning og 

skapa þannig nýja þekkingu. Samkvæmt starfendarannsóknum felst þekking í því 
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hvernig framfarir hafa átt sér stað og hvers vegna (McNiff og Whitehead, 2011, bls. 

10).  

Jean McNiff og Jack Whitehead eru bæði prófessorar sem hafa tekið þátt í 

þróun starfendarannsókna á sviði menntafræða og eru þau höfundar bókarinnar 

All you need to know about action research (2011). Þar hafa McNiff og Whitehead 

tekið saman það helsta sem þarf að vita um starfendarannsóknir og má segja að 

bókin sé eins konar handbók. Hún er allt í senn fræðandi, hnitmiðuð, aðgengileg og 

hagnýt nýgræðingum í samfélagi starfendarannsókna. Höfundarnir ganga út frá 

þeirri hugmynd að einstaklingur sé fær um að skapa sína eigin þekkingu (McNiff og 

Whitehead, 2011, bls. 43) rétt eins og gagnrýnin kennsluaðferð (Freire, 2000) og 

gjörningamiðuð kennsluaðferð (Garoian, 1999). Eftirfarandi er skilgreining þeirra 

á starfendarannsókn úr All you need to know about action research (2011): 

Starfendarannsókn er rannsóknarform sem gerir fólki í hvaða starfi sem það 

er, kleift að grennslast fyrir um og meta eigin viðfangsefni; rannsóknarform 

þar sem það spyr spurninga um hvað það sé að gera og hvort það þurfi að 

bæta eitthvað. Ef svo er þá hvað, hvernig og hvers vegna? Sá sem stundar 

starfendarannsókn býr til greinagerð af framkvæmd til þess að sýna: 1) 

Hvernig er reynt að bæta það sem fengist er við, sem merkir að það þurfi að 

hugsa um það og hvernig megi gera það betur. 2) Hvernig er reynt að hafa 

áhrif á að aðrir geri hið sama. Þessar greinargerðir standa sem sjálfstæðar 

hagnýtar kenningar um framkvæmd sem aðrir geta lært af (McNiff og 

Whitehead, 2005, bls. 7). 

3.2. Sameiginleg einkenni  
Sameiginleg einkenni gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar og starfendarannsóknar 

er að finna á mörgum sviðum s.s. hugmyndafræði, aðferðafræði og ferli. Ástæðan 

fyrir því að ég dreg fram þessi sameiginlegu einkenni hér er fyrst og fremst sú að 

hvetja til gagnrýnis þverfaglegs samtals á milli þeirra sem nýta sér 

starfendarannsóknir og þeirra sem nýta sér gjörningamiðaða kennsluaðferð. 

Prendergast telur einmitt að hagur sé í því að rannsaka þverfaglegar samlíkingar 

gjörninga við aðrar fræðigreinar eins og komið er inn á í kaflanum um 

gjörningamiðaða kennsluaðferð hér að framan (Prendergast, 2008. bls. 5). 

Gagnrýnin þverfagleg samræða kæmi til með að styrkja stöðu starfendarannsókna 

og gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar á sviði menntafræða. Þá myndi 
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starfendarannsókn kennara, sem beitir gjörningamiðaðri kennsluaðferð, veita 

mikilvæga innsýn í starfshætti og verklag þeirra sem beita henni. Nú þegar hafa 

rannsakendur á sviði starfendarannsókna rætt um hvernig megi samþætta 

starfendarannsókn öðrum aðferðum og er talað um blandaðar rannsóknaraðferðir. 

Þetta er hins vegar talið vandasamt þar sem starfendarannsókn er í raun ekki 

aðferð heldur aðferðafræði. Aðferðafræði er heildarnálgun á rannsóknarverkefni 

auk rannsóknarefnis, rannsóknarspurningar, hugtakaramma, ásetnings og 

tilgangs, upplýsingasöfnunar, túlkunar og greiningu, gildi verklagshátta og gildi 

kynningar (McNiff og Whitehead, 2011, bls. 48). Á meðan aðferð er tiltekin tækni 

þar sem t.d. spurningarlisti er notaður til þess að safna gögnum og gildi þekkingar 

er metið í gegnum gagnrýna endurgjöf frá ákveðnum gildishópi (McNiff og 

Whitehead, 2011, bls. 48).  

Gjörningamiðuð kennsluaðferð er einnig aðferðafræði þar sem hún notar 

gjörninga sem heildarnálgun á verkefni og viðfangsefni, upplýsingasöfnun, túlkun 

og greiningu o.s.frv. Það er því ekki aðferðafræðin sjálf sem er vandasamur þáttur 

ef nota á gjörningamiðaða kennsluaðferð og starfendarannsókn samhliða. Það er 

fremur tilhneigingin til þess að nota stórbrotnar samlíkingar þar sem gjörningum 

er líkt við eitthvað meira en þeir þegar eru eins og komið er inn á í kaflanum um 

gjörningamiðaða kennsluaðferð (Prendergast, 2008, bls. 5). Það skal þó tekið fram 

að gagnrýnið þverfaglegt samtal er ekki það sama og samþætting og mun því halda 

starfendarannsókn og gjörningamiðaðri kennsluaðferð aðgreindum. 

3.3. Samantekt á sameiginlegum einkennum starfendarannsókna og 
gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar 

Í bókinni All you need to know about action research (2011) er að finna markvissa 

samantekt á einkennum starfendarannsókna þar á meðal þekkingafræðilegt 

viðhorf, aðferðafræðilegar forsendur, tilgang og markmið. Það sem vakti athygli 

mína og furðu þegar ég gerði samantekt á einkennum starfendarannsókna var að 

hún fól raunverulega líka í sér greinagóða samantekt á einkennum 

gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar. Hingað til hafa þær heimildir um 

kennsluaðferðir, sem nýta gjörninga og ég hef komist í tæri við, skort slíka 

samantekt. Þær hafa frekar endurspeglað tiltekið sjónarhorn á slíkum aðferðum, 

nálgun, samlíkingu sem gerir það vandasamt að öðlast heildarsýn yfir aðferðafræði 

þeirra kennsluaðferða sem nýta gjörninga. Mér þótti nauðsynlegt að gera 
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greinagóða samantekt á bæði menntandi einkennum gjörninga og aðferðafræði 

gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar. Erfitt er að finna hnitmiðaða lýsingu á 

aðferðafræði sem kennsluaðferðir, er nýta gjörninga, byggja á. Hafa 

hugmyndasmiðir þeirra og gjörningafræða almennt borið fyrir sig of víðfeðmt svið, 

ólík sjónarhorn og viðhorf þegar þessi vöntun er útskýrð. Richard Schechner 

(Schechner, 2002, bls. x) segir til að mynda að gjörningafræðin sé allt og ekkert og 

Roslee Goldberg segir gjörninga opna í báða enda (Goldberg, 2011, bls. 9). Á sama 

tíma eru starfendarannsóknir einnig vítt og breitt svið með aðferðafræði sem er 

opin er í báða enda (McNiff og Whitehead, 2011, bls. 35). Starfendarannsóknir hafa 

því einnig þurft að horfast í augu við víðáttuna, ólík sjónarhorn og síbreytilega 

þróun. Það er því athyglisvert að velta vöngum yfir því hvers vegna hnitmiðuð 

lýsing og markviss samantekt hafi ekki verið gerð á þeim kennsluaðferðum sem 

nýta sér gjörninga. Ekki er gott að segja til um ástæðu þess en ef til vill er það 

samspil nokkurra þátta sem valda þessu. Til dæmis gæti það stafað af því að þær 

heimildir sem fjalla um gjörninga í tengslum við kennslu byggja að mestu á 

gagnrýninni kennsluaðferð en ekki gjörningafræðum eins og Prendergast bendir á.  

Þau einkenni starfendarannsókna, sem greint er frá hér á eftir, taka mið af 

svokallaðri sjálfsmenntandi starfendarannsókn (i.e. self study action research) þar 

sem starfandinn sjálfur er sá sem framkvæmir. Greinargóð samantekt á 

einkennum starfendarannsókna, sem eru sameiginleg með gjörningamiðaðri 

kennsluaðferð, eru að finna í bók McNiff og Whitehead (2011) en þar segir 

eftirfarandi:  

x Gagnrýnin kennsluaðferð: Byggir m.a. á gagnrýninni kennsluaðferð og 

hugmyndafræði hennar.  

x Aðferðafræði: Í gjörningamiðaðri kennsluaðferð og starfendarannsóknum 

er það ferlið sjálft sem er aðferðafræði í sjálfu sér, tilraunakennt og 

tilviljanakennt. Aðferðafræðin er opin í báða enda og í stöðugri þróun (bls. 

35). 

x Framkvæmd: Í gjörningamiðaðri kennsluaðferð og starfendarannsóknum 

er lögð áhersla á hina félagslegu framkvæmd. Þar sem sá 

starfandi/nemandi er sá sem framkvæmir. Báðar framkvæmdir fela í sér 

tvö samtvinnuð ferli annað úthverft og hitt innhverft. Hin félagslega 

framkvæmd er úthverf en ígrundunin er innhverf. Álíta að þekking og 
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lærdómur hljótist af framkvæmdinni og ígrunduninni sem endurspeglast 

svo aftur í næstu framkvæmd (gjörningi). Leitast við að sýna fram á 

tengingu á milli náms og félagslegrar framkvæmdar eða gjörnings (bls. 91). 
x Ferli: Fela í sér að skoða – endurskoða – framkvæma – meta – útskýra – 

færa sig í aðrar áttir. Ferli beggja eiga það sameiginlegt að vera breytileg og 

í stöðugri þróun, um leið og það verður fullnægjandi er tími til þess að 

hefjast handa á ný (bls. 10). 

x Staðsetning: Starfandi er staðsettur í miðju framkvæmdar og tekur ábyrgð 

með því að sýna hvernig þeir greina fyrir sjálfum sér (bls. 27). 

x Spurningar og svör: Ganga út frá því að raunveruleg áþreifanleg svör séu 

ekki fyrirfram tilbúin heldur sköpuð af raunverulegu fólki í samtali við aðra. 

Hvert svar gegnir tímabundnu hlutverki þar sem það felur í sér nýjar 

breytingar. Þetta undirstrikar gildi þess að vera opinn fyrir nýjum 

möguleikum og að átta sig á því að menntun er ekki endanleg. Svör eru því 

oft ekki sambærileg og geta því ekki verið endanleg. Þetta getur komið fólki, 

sem er vant að láta segja sér fyrir verkum, úr jafnvægi (bls. 32-35).  

x Þekking óviss: Ganga út frá að það sé ekki til neitt eitt svar. Þekking er 

tvíræð, óviss og óstöðug. Spurning kann að geta af sér mörg svör. Þekking 

er búin til og ekki einungis uppgötvuð. Ferli sem samanstendur af 

tilraunum og villum. Tímabundin svör og ferlið sjálft eru alltaf opin fyrir 

gagnrýni (bls. 32-35).  

x Niðurstaða: Stefna hvorki að endanlegri niðurstöðu né gera ráð fyrir að 

finna tiltekin svör. Hugmyndin um lokaniðurstöðu er umbreytt í 

hugmyndina um að eitt ástand breytist í annað. Breyting, í þeim skilning að 

einstaklingar bæti þekkingu sína til þess að bæta framkvæmd og verklag. 

Þannig er ekki reynt að leita ákveðinna niðurstaðna sem hægt er nýta hvar 

sem er (bls. 33-36). 

x Hugmynd í stað tilgátu: Í stað þess að leggja upp með tilgátu þar sem 

markmiðið er ýmist að hafna eða viðurkenna tilgátuna, þá leggur 

starfandi/nemandi upp með hugmynd sem leiðir áfram  (bls. 35). 
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3.4. Eiginn gjörningur skoðaður út frá þverfaglegu samtali 
gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar og starfendarannsóknar. 

 

Meginástæða þess að ég fór að ígrunda sérstaklega framkvæmd eigin gjörninga var 

að ég upplifði þá, í því félagslega samhengi sem þeir voru framkvæmdir í, sem 

þversögn við þá upphaflegu hugmynd sem hafði leitt mig áfram að tiltekinni 

útfærslu af gjörningnum. Ég var í félagslegum aðstæðum þar sem ég upplifði sjálfa 

mig sem lifandi þversögn en McNiff og Whitehead (2011) segja að slík upplifun, 

þegar eigin gildum og verklagi er hafnað í framkvæmd, kalli fram spurninguna 

,,Hvað get ég gert til að bæta eigin framkvæmd?“. Það má því segja að hver 

gjörningur hafi vakið hjá mér spurningar, sem ég gat ekki svarað eingöngu með 

ígrundun og samtali við aðra, heldur varð ég að framkvæma annan gjörning. Vegna 

þess að gjörningar eru þess eðlis að það er ekkert eitt rétt svar og svör eru ekki 

fyrirfram tilbúin heldur verður að leita þeirra með því að framkvæma gjörning 

(Schechner, 2002). Í henni endurspeglast svo fyrri framkvæmd. Það má því segja 

að spurningar og svör séu samofin í gjörningnum sjálfum. Það var þessi skortur á 

svörum, sem vakti forvitni, og hinn stöðugi breytileiki svaranna viðhélt þeirri 

forvitni. Forvitni, sem gjörningar virkja, er meginástæðan fyrir því að ég held 

áfram að framkvæma gjörninga þrátt fyrir mistök mín fyrir framan hóp áhorfenda 

og vandræðaganginn sem því fylgir. Það er heldur ekki tilviljun þegar talað er um 

að mistök séu til þess að læra af. Þannig voru það þeir gjörningar, sem mér þóttu 

mistakast, sem ég hef lært hvað mest af og eru miklir áhrifavaldar í minni 

listsköpun og þekkingarsmíði. Það skal þó tekið fram að röð eintómra mistaka 

hefðu ekki aukið þekkingu mína, hefði svo verið, væri ég ekki enn að fást við 

gjörninga. Ég skapaði mína þekkingu með því að ígrunda mistökin í samhengi og í 

samtali við sigranna þegar gjörningar heppnuðust vel. Með stöðugri endurskoðun, 

tilraunum, ólíkum útfærslum og gagnrýnu samtali við aðra varð ég markvissari í að 

skoða áhrif gjörninga. Ég varð vör við að gjörningar höfðu áhrif á nálgun á öðrum 

listmiðlum einkum teikningu og málverk, sem ég hafði markvisst aðgreint frá 

gjörningum. Það var á þeim tímapunkti sem ég fór að gera mér grein fyrir að 

gjörningar væru menntandi áhrifavaldur minn í list og að ég væri fær um að skapa 

eigin þekkingu. Þetta leiddi til þess að ég fór meðvitað að þróa kenningu sem hafði 

þó verið lengi að gerjast ómeðvitað undir yfirborðinu. Kenningin er enn í þróun og 
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kemur til með að vera það svo lengi sem ég framkvæmi gjörninga. Hún segir mér 

að með gjörningum er hægt að dýpka skilning á viðfangsefnum og verklagi í list.  

Sú staðreynd að ég nýti gjörninga sem aðferðafræði til þess að ígrunda 

viðfansefni og verklag í þeim tilgangi að betrumbæta, dýpka skilning og skapa 

þekkingu flokkast ekki undir það að vera starfendarannsókn. Vissulega vottar fyrir 

helstu einkennum starfendarannsókna en þar sem ég, hvorki meðvitað né 

markvisst, nota aðferðafræði starfendarannsókna heldur nota ég aðferðafræði 

gjörninga þá flokka ég það einnig sem slíkt. Þó ég hafi spurt sömu spurninga og 

starfendarannsakandi spyr sjálfan sig þ.e. Hvað er ég að gera? Þarf ég að bæta e-ð? 

Ef svo er, þá hvað, hvernig og hvers vegna? þá skrifaði ég ekki svörin niður og bjó til 

greinagerð um framkvæmdina/gjörninginn sem á að standa sem sjálfstæð og 

hagnýt kenning af framkvæmd sem aðrir gætu lært af (McNiff og Whitehead, 2011, 

bls. 7).  

Ég lít á gjörninga og allt vinnuferlið, sem snýr að framkvæmd gjörnings s.s. 

hugmynd, undirbúning, framkvæmd, skrásetningu og samtal við áhorfendur, sem 

sjálfstætt verk, sem fléttast saman við fyrri verk. Það er svo samhengið, sem 

skapast á milli gjörninga, sem gerir manni kleift að skapa eigin kenningu. Það skal 

þó tekið fram að ekki eru allir þeir listamenn sem gera gjörninga meðvitað um að 

nýta sér aðferðafræði þeirra gjörninga og gætu sumir kosið að nýta sér fremur 

aðferðafræði starfendarannsókna. Þar með er ekki verið að segja að önnur sé betri 

en hin heldur er það meðvitað val hvers og eins sem felur í sér gildi menntunar og 

þekkingar sem hægt er að miðla áfram. Eins og áður sagði tel ég að þverfaglegt 

samtal á milli aðferðafræði starfendarannsókna og aðferðafræði gjörninga sé 

hagur beggja. Ég sé möguleika og hag í því að skrifa markvisst niður hugleiðingar 

eftir framkvæmd gjörnings. Slík skrif eru mikilvæg heimild og viðbót við 

skrásetningu gjörninga sem er vandasamt verk. Engin sameiginleg niðurstaða að 

mér vitandi er um skrásetningu gjörninga er til í listheiminum og hvernig best sé 

að því staðið. 

Hér á eftir má sjá hvernig ég opnaði fyrir samtal á milli aðferðafræði 

gjörninga og starfendarannsókna með því nýta skipulögð skrif fyrir og eftir 

framkvæmd gjörningsins Dagar undrabarnsins eru á enda (The days of the Child 

Prodigy Are Over) sem markaði fimmtu útfærslu verksins. Dagar undrabarnsins eru 

á enda er samstarfsverkefni sem ég og Bergþóra Snæbjörnsdóttir hófum árið 2010 
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og hefur verið í stöðugri þróun síðan. Verkið er marglaga en grunnur þess byggir á 

samtali á milli fjölda ljóða eftir Bergþóru og rúmlega fimmtíu teikninga eftir mig 

sjálfa. Dagar undrabarnsins eru á enda skoðar þannig hvernig gjörningar túlka 

viðfangsefni annarra miðla (teikningar og ljóða) og hvernig þeir gefa nýtt 

sjónarhorn sem dýpkar skilning á viðfangsefninu. Þá nýttum við okkur 

gjörningaformið til þess að gera tilraunir og prófuðum ólíkar útfærslur þar sem 

hver útfærsla er í samtali við umhverfi sitt s.s. rými, sýningarvettvang og 

samhengi. Margir utanaðkomandi þættir höfðu áhrif á útfærslu sérhvers gjörnings 

s.s. tímaleysi, fjármagn, ferðalög, útbúnaður, leikmynd, samstarfsaðilar úr öðrum 

listmiðlum og áhorfendur. Það var því oft sniðinn stakkur eftir vexti sem varð til 

þess að við urðum að einfalda útfærslur gjörningsins. Sú einföldun reyndist hins 

vegar vera mun áhrifaríkari en flóknari útfærslur og umgjörð. Einfaldleikinn fól í 

sér mun meiri nánd við áhorfendur og viðfangsefni gjörningsins var í kjölfarið 

betur miðlað til áhorfenda.  

Hér að neðan eru hugleiðingar mínar um fimmtu útfærslu gjörningsins, 

Dagar undrabarnsins eru á enda, og byggi ég skrifin á framkvæmd, umgjörð og 

samtölum mínum við samstarfskonu mína. Ég kem til með að svara skriflega 

eftirfarandi spurningum: Hvað erum við að gera? Þurfum við að bæta eitthvað? Ef 

svo er, þá hvað, hvernig og hvers vegna? Hvað lærði ég? 

Mánudagurinn, 7. október 2013, Reykjavík. 
Ég hitti Bergþóru í dag til þess að ræða gjörninginn, Dagar undrabarnsins eru á 

enda, en okkur hefur verið boðið að sýna hann á gjörningalistahátíðinni Dimanche 

Rouge í Helsinki þann 18. október í finnska tilraunarleikhúsinu Pluckhouse. Þetta 

verður í fimmta skipti sem við flytjum gjörninginn en hann hefur verið fluttur í 

ólíkum uppfærslum við ólíkar aðstæður. Hann hefur verið fluttur á alþjóðlegu 

ráðstefnunni ART IN TRANSLATION í óhefðbundnu fyrirlestrarformi í fræðilegu 

umhverfi, hann hefur verið fluttur í NÝLÓ og var sú útfærsla stærst þar sem voru 

fleiri sögupersónur og flytjendur, flóknari söguþráður, íburðarmikil sviðsmynd og 

meiri óreiða þar sem allt sviðið var virkt með því að staðsetja áhorfendur í miðju 

gjörningsins. Þar næst var gjörningurinn fluttur í desember 2012 í 

gjörningagalleríi í Berlín sem nefnist Grüntaler9. Þar vorum við Bergþóra bara 

tvær og þurftum að aðlaga okkur að stefnu gallerísins sem fólgin var í því að 
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umhverfið var skrásetning fyrri gjörninga. Rýmið sýndi því leifar af ólíkum 

gjörningum, til dæmis var veggfóðrið á veggnum sem sýndi sólarlag, suðræna 

strönd, gylltan sand og pálmatré. Aðrir veggir voru svartir með hvítu letri á þýsku, 

gólfið þakið grænu gervigrasi. Þessu umhverfi máttum við ekki hrófla við nema að 

gera þá breytingu á meðan gjörningi okkar stóð. Við ákváðum að hrófla ekki við 

neinu enda var skemmtileg tilviljun hvernig eitt ljóðanna í gjörningnum fjallar 

einmitt um pálmatré og sól sem ekki sest.  

Gjörningurinn í Berlín gekk ótrúlega vel, áhorfendur voru mjög ánægðir og 

undirbúningsferlið gekk eins og í sögu þar sem við Bergþóra vorum sammála um 

hvað það var sem okkur fannst mega bæta frá gjörningnum sem framkvæmdur var 

í Nýló í júní 2012. En okkur fannst of mikið að gerast á sama  tíma sem gerði það að 

verkum að erfitt var að meðtaka allt það sem fram fór. Upplýsingar, sem okkur 

þóttu mikilvægar, féllu í skugga óreiðunnar sem réði ríkjum í sýningarrýminu. 

Hvað erum við að gera? Þegar við Bergþóra hittumst núna vissum við að við 

myndum styðjast við útfærsluna í Grüntaler9 þar sem við vorum bara tvær, tíminn 

naumur og gjörningurinn bara fluttur í eitt skipti erlendis. Leikmyndin yrði heima 

og enginn tími til uppsetningar. Við yrðum að hafa þetta eins einfalt og hægt er.  

Þurfum við að bæta eitthvað? Við byrjuðum á því að horfa á 

myndbandsupptöku frá gjörningnum í Berlín og greina þann gjörning. Skoða það 

sem okkur þótti gott, hverju við vildum breyta og hvað við vildum bæta. Við vorum 

að mestu ánægðar með útfærsluna en langaði að gera tilraun með uppröðun texta 

og breyta henni aðeins  sökum forvitni. Þá vorum við sammála um að við mættum 

bæta hreyfingarnar okkar á sviðinu með því að ýkja þær.  Við vorum sammála um 

að nýta þagnirnar á milli texta meira til þess að gefa áhorfenda svigrúm til þess að 

melta það sem fram fór en einnig til þess að skapa meiri stemmningu og spennu á 

milli karakteranna tveggja. Stærsta breytingin fólst í því að bæta inn í gjörninginn 

löngum og kvalarfullum gráti fóstursins Betusi og löngum og kaldhæðnislegum 

hlátri móðurinnar. Þannig leituðumst við að varpa ljósi á togstreituna í sambandi 

móðurinnar og fóstursins.   

Mánudagurinn, 14. október 2013, Reykjavík 
Við Bergþóra hittumst aftur. Í þetta skipti til þess að útfæra breytingarnar sem við 

höfðum ákveðið þ.e. að taka upp hláturinn og grátinn og æfa hvor tveggja. Tíminn 
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sem við höfðum var mjög takmarkaður. Upptökur á hlátrinum og grátinum voru 

magnaðar og eiga eflaust eftir að bæta miklu við gjörninginn. Við byrjuðum að æfa 

nýja uppröðun á textum en það gekk mjög brösuglega. Við sáum fljótlega að við 

hefðum ekki tíma til þess að æfa nýja uppröðun og þar sem tilgangurinn með nýrri 

uppröðun þjónaði engum sérstökum tilgangi til þess að bæta gjörninginn þá 

ákváðum við að halda okkur við uppröðunina í útfærslu gjörningsins í Berlín. Um 

leið og við fórum að æfa þá uppröðun, með viðbættum gráti, hlátri og þögnum, 

varð flæðið betra og allt gekk vel.  

Fimmtudagurinn, 17. október 2013, Helsinki  
Við erum lentar í Helsinki og komnar í herbergið þar sem við munum sofa í kvöld. 

Eftir að hafa rætt við Oskar Mac-Fall, annan skipuleggjanda hátíðarinnar, settumst 

við niður til þess að horfa aftur á myndbandsupptökuna frá gjörningnum okkar í 

Berlín. Sumum þeirra atriða, sem okkur hafði þótt ábótavant, t.d. líkamstjáningu, 

olli okkur ekki  lengur áhyggjum. Enda voru áhyggjuefni okkar núna tæknimál sem 

gegna veigamiklu hlutverki í gjörningnum. Allur texti er nefnilega tekinn upp í 

hljóðveri þar sem raddirnar eru bjagaðar og þeim breytt.  Rödd fóstursins er til að 

mynda búið að hækka um fjóra senutóna svo hún hljómi eins og barnsrödd og rödd 

móðurinnar hefur verið lækkuð um fjóra senutóna sem gerir hana djúpraddaða og 

dulúðlega. Auk þess er ekki mögulegt fyrir okkur að fara með textana á meðan á 

gjörningnum stendur þar sem við notumst við búninga sem eru risavaxnir 

kringlóttir plasthausar.  

Föstudagurinn, 18. október 2013, Helsinki 
Bergþóra og ég vöknuðum, helltum upp á kaffi og horfðum aftur á 

myndbandsupptökuna frá Berlín og punktuðum niður hjá okkur senurnar, 

lýsingar, mikilvægar þagnir og vísbendingar fyrir tæknimanninn okkar sem hefur 

enn ekki fengið að heyra hljóðupptökurnar eða sjá rennslið. Við byrjuðum að æfa, 

fyrst fór ég í gegnum allar mínar senur og Bergþóra leikstýrði mér og kom með 

tillögur að hreyfingum sem virkuðu vel. Eftir það fór Bergþóra í gegnum allar sínar 

senur og ég leikstýrði henni og kom með athugasemdir á hreyfingar og stellingar 

sem virkuðu vel. Okkur brá svo heldur betur í brún þegar við fengum tölvupóst frá 

tæknimanninum okkar um að ferjunni frá Tallin seinkaði og hann kæmist ekki á 

æfingu með okkur fyrr en kl. 16:30. Opnun á kvöldinu átti að vera kl. 20:00 og fleiri 
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listamenn þurftu að renna í gegnum atriðin sín. Við mættum niður í 

tilraunaleikhúsið Pluckhouse þar sem við hittum tæknimanninn okkar, Alex. Þegar 

klukkan var orðin 17:00 og við vorum ekki enn byrjaðar að æfa, vorum við orðnar 

mjög angistarfullar um að hann kæmi ekki til með að muna mikilvæg „cue“. 

Áhyggjur okkar reyndust óþarfar því rennslið gekk áfallalaust fyrir sig og 

tæknimaðurinn náði öllum tímasetningum. Leikhúsið og sviðið var svartur kassi. 

Rýmið og umgjörð gjörningsins voru því með allra stílhreinasta móti sem við 

höfðum haft. Auk þess hentaði leikhúslýsingin einkar vel til þess að ýta undir 

spennuþrungið andrúmsloft. Það sem kom okkur mest á óvart var textabútur, sem 

við vorum óvissar, um skipti sköpum í gjörningnum. Því þegar sá textabútur kom 

trylltust áhorfendur úr hlátri. Það myndast einhver tenging þegar maður uppsker 

hlátur hjá áhorfenda. Ég held að þessi punktur í gjörningnum hafi náð áhorfendum 

og skipt máli fyrir upplifun þeirra á restinni á verkinu. Hlátur er máttugt fyrirbæri 

og áhorfendur eru enn máttugra fyrirbæri sem geta haft gríðarlega mikil áhrif á 

upplifun manns á eigin gjörningi.  Áður en við vissum af var 30 mínútna gjörningi 

lokið. Viðbrögð áhorfenda, annarra listamanna og skipuleggjenda hátíðarinnar 

voru ótrúlega góð. Það skipti okkur miklu máli og við vorum sammála um að 

tiltekin útfærsla hafi verið sú besta af öllum fimm.  

Hvað lærði ég? 
x Ég lærði að stundum eru það litlu breytingarnar sem skipta sköpum s.s. 

þagnir hér og þar, vottur af gráti og sletta af hlátri.  

x Ég lærði mikilvægi þess að fínpússa það sem þegar er gott í stað þess að 

finnast ég knúin til þess að breyta bara til þess að breyta. 

x Ég lærði að ígrunda hvaða ástæða lagi að baki því að breyta tilteknum 

þáttum. Ég lærði að tilraunir geta líka falist í að viðhalda stöðugleika til þess 

að hægt sé koma auga á áhrif litlu hlutanna sem maður tekur sem 

sjálfsögðum.  

x Ég fékk staðfest að einfaldleikinn hentaði gjörningnum betur heldur en 

flókin útfærsla og íburðarmikil leikmynd.  

 

Ofangreindar dagbókarfærslur koma orði á hugsanir um eigið verklag og 

upplifun af eigin gjörningi sem gerir mig meðvitaðri um þessi atriði. 
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Dagbókarfærslurnar eru fáar og yfir mjög stutt tímabil og endurspegla því á engan 

hátt þriggja ára vinnuferli og hugsanir mínar á meðan á því stóð. Færslur yfir 

lengra tímabil væru líklegri til þess að varpa ljósi á mynstur í eigin hegðun, hugsun, 

inntaki og framkvæmd. En dagbókarfærslur Oskars Schlemmers spönnuðu þrjátíu 

og þrjú ár og í þeim er hægt að koma auga á endurtekningar í hugsun hans og 

verklagi. 

3.5. Bréf og dagbókarskrif listamannsins Oskars Schlemmers.  
Þýski listamaðurinn og kennarinn Oskar Schlemmer (f. 1888 – d. 1943) hélt 

markvisst dagbók frá árunum 1910-1943 sem markar nánast alla hans starfsævi 

en hann lést einungis fimmtíu og fimm ára gamall. Í bókinni The Letters and Diaries 

of Oskar Schlemmer (1972) er að finna fjölda bréfa sem Schlemmer skrifaði til 

eiginkonu sinnar og vina og þá helst vinar síns og starfsfélaga Otto Meyer. Það var 

svo eiginkona Schlemmers, Tut Schlemmer, sem valdi bréfin og 

dagbókarfærslurnar sem birtast í bókinni en það var alla tíð ósk hans að þau yrðu 

gefin út.  

Skrif Oskars Schlemmers marka eina mikilvægustu heimild í listasögu 20. 

aldar bæði vegna þess hversu persónulega innsýn þau gefa um list og starf 

listamannsins Schlemmers en einnig vegna þess að þau endurspegla og gefa 

greinagóða lýsingu á myndlistarumhverfinu í Þýskalandi á þessum tíma. Þau varpa 

einnig ljósi á þau áhrif sem tvær heimstyrjaldir og alheimskreppan hafði á list, 

listmenntun og umhverfi listar (Schlemmer, 1972, bls. xi - xiii).  

3.6. Oskar Schlemmer og starfendarannsóknir. 
Oskar Schlemmer hélt markviss skrif bæði í bréfum og dagbókum alla sína 

starfsævi eða frá tuttugu og tveggja ára aldri til dauðadags. Skrif Schlemmers eru 

hvort tveggja í senn persónuleg og fagleg og er áhugavert að skoða hvernig 

dagbókarskrif hans og bréf til eiginkonu og starfsfélaga eru til marks um það 

hvernig lífsgildi hans endurspegluðust bæði í verkum hans og kennslu. Skrifin láta 

í ljós þær tilfinningar sem hann upplifði í kjölfar sigra og vonbrigða sem hann varð 

fyrir í eigin starfi s.s. áhyggjur, reiði, vonbrigði, gleði og drifkraftur. Þannig sýna 

þau þróun er verður samhliða í lífi og starfi Schlemmers en McNiff og Whitehead 

(2011) segja að ,,Sá sem stundar starfendarannsóknir leyfir eigin sögu að þróast. 

Þess vegna fjalla starfendarannsóknir jafnmikið um sögumanninn og söguna”. Í 
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skrifum sínum skráði Schlemmer hugmyndir sínar og ígrundun um helsta 

viðfangsefni sitt, manneskjuna í rýminu, vinnuferli og nálgun í listinni. Hann 

skrifaði þó mest um hugmyndir sínar og nálgun á gjörningaforminu annars vegar 

(tilraunaleikhús) og málverkinu hins vegar. Togstreitan á milli miðlanna tveggja 

var honum endalaust áhyggjuefni og leitaðist hann við að finna lausn þar sem hann 

gat samhæft þá og sinnt báðum. Það verkefni, að finna jafnvægi á milli málverksins 

og gjörninganna, var honum hugleikið efni sem hann tjáði sig mikið um í skrifum 

sínum. Togstreitan kemur glöggt fram í bréfi Schlemmers til Otto Meyers, besta 

vinar síns og starfsfélaga í listinni. Bréfið er dagsett 22. nóvember 1924 og lýsir 

hann þar áhyggjum sínum á eftirfarandi hátt: 

Baráttan á milli tveggja sálna í brjósti mínu, önnur bundin málverkinu, fremur 

heimspekileg, listræn; Hin leikræn; ef segja skal á afdráttarlausan hátt, 

siðferðisleg sál og fagurfræðileg – þessi barátta hefur enn ekki verið leyst; hún 

liggur að baki efasemdanna eða eins og er ákvarðananna. Ekki er mögulegt að 

sinna tveimur húsbændum, þegar báðir eru valdamiklir og kröfuharðir (ef 

hægt er að gefa allt). Einhver þáttur/hluti þarf sennilega að koma utan frá til 

þess að komast að niðurstöðu (Schlemmer, 1972, bls. 158)[Þýðing höfundar]. 

Það er margt sem bendir til þess að Oskar Schlemmer hafi markvisst beitt 

aðferðafræði starfendarannsókna í skrifum sínum þar sem hann leitaðist í sífellu 

við að betrumbæta eigin framkvæmd til þess að gera viðfangsefni sínu betri skil. 

Þetta gerði hann með stöðugum greiningum og mati á eigin nálgun, verklagi og 

framkvæmd. Ef marka má þau einkenni starfendarannsókna sem skrif Schlemmers 

bera merki um, má gera ráð fyrir því að Schlemmer hafi verið einn þeirra fyrstu 

sem stunduðu starfendarannsóknir. Skrif Schlemmers eru frá 1910-1943 en 

starfendarannsóknir eru taldar líta dagsins ljós í kringum 1930 (McNiff og 

Whitehead, 2011, bls. 10). Hvort hann hafi verið meðvitaður um það eða ekki 

verður þó aðeins óráðin getgáta.  En markviss skrif hans voru án efa leið hans til 

þess að spyrja sjálfan sig spurninga um eigið verklag, dýpka eigin skilning og mætti 

segja að hann orðið áhyggjuefni sín til þess að geta betrumbætt eigin verk. Enn 

fremur má gera ráð fyrir því að hann hafi litið á skrif sín sem hugmyndir, sem gætu 

gagnast öðrum, og því var það ósk hans að þau yrðu gefin út. Ósk hans rættist því 
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nú eru kenningar Schlemmers, sem snúa að manninum í rými, víða notaðar í 

listkennslu þó einkum í sviðslistum t.d. leikmyndahönnun.  

Skrif Oskars Schlemmers eru merkileg fyrir margar sakir en meginástæðan 

fyrir því að fjallað er um þau hér er sú að leggja áherslu á muninn sem liggur í 

aðferðafræði starfendarannsókna og aðferðafræði gjörninga. En einnig vegna þess 

að Schlemmer fékkst við gjörninga og nýtti sér þá til þess að sameina ólíka 

listmiðla og öðlast frelsi frá straumum og stefnum sem einkenndu t.d. málverkið. 

Jafnframt var hann prófessor við Bauhausgjörningaleikhúsið og nýtti sér gjörninga 

sem kennsluaðferð. Hann skrifaði mikið um gjörninga og framkvæmd þeirra en 

einnig um gjána á milli gjörninga og málverksins sem olli honum miklu hugarangri 

og efasemdum. Það er þessi gjá og togstreita sem gerir það að verkum að erfitt er 

að segja að hann hafi stuðst við aðferðafræði gjörninga. Því þó að hann hafi 

framkvæmt gjörninga var hann ekki fær um að nýta sér þá til þess að leita lausna 

við því vandamáli sem þeir áttu þátt í að skapa, þ.e. togstreitu Schlemmers á milli 

gjörnings og málverks. Togstreitan, sem gjörningarnir sköpuðu innra með 

Schlemmer, var þó ekki alslæm þar sem hún leiddi til gagnrýninnar ígrundunar. 

Honum tókst hins vegar ekki að umbreyta þeirri togstreitu í uppbyggilegan farveg 

sem leið til þess að afla nýrrar þekkingar og í kjölfarið skapa nýja kenningu. 

Schlemmer fann hins vegar leið í reglulegum skrifum sínum til þess að leita lausna, 

stuðla að persónulegri, félagslegri velferð og að skapa þekkingu jafnt sem að miðla 

þekkingu. Skrifin bera helstu einkenni starfendarannsókna (McNiff og Whitehead, 

2011) og má sjá þau í eftirfarandi textum. Fyrra bréfið er stílað á Tut, eiginkonu 

Schlemmers, þann 14. maí 1921. Seinna bréfið er stílað á Hans Hildibrant þann 4. 

október 1922.  

Til Tut                            14. maí 1921 

Gettu hvað klukkan er! Hún er hálf sex! Að morgni! Ég hef unnið sleitulaust í 

alla nótt. Fuglarnir syngja, dagurinn er kominn og ég var rétt í þessu að 

slökkva ljósin. Mér líður dásamlega, ekki vitund þreyttur. Ég er uppfullur af 

,,díónýsískri snerpu”. Hef enn og aftur gert mér grein fyrir því að 

alvöruafrekum þarf að berjast fyrir. Þetta er það sem gerðist; ég æfði og æfði, 

gerði um þúsund skissur, varð taugaspenntur. Mér leið eins og ég hefði ekki 

enn fundið lausn. Í gærmorgun var æfing á sviðinu (bara sviðsmyndin), stafla 

69 
 



viðarkössum og svo framvegis. Lærði fullt, varð var við það að ég var 

óákveðinn varðandi marga hluti sem jók á óöryggi mitt. Gerði hitt og þetta í 

hádeginu, kom síðan heim, þar sem var fullt af fólki. Gat ekki byrjað að vinna 

fyrr en kl. 23.00. Loksins fóru gestirnir, ég settist niður við teikniborðið mitt. 

Teiknaði skissur aftur og aftur og aftur. Kl. 03:30 kom skyndilega hugmynd. 

Einfaldasta lausnin; allt er gott, vegurinn framundan er skýr, þvílíkur léttir. 

Skilurðu, þrátt fyrir ,,meistara” titilinn, þá er ekkert sem vinnst án baráttu. 

Staðreyndin er sú að ég var búinn að gleyma hvernig ætti að vinna 

almennilega. Í Weimar þarf ég að fórna mörgum nóttum af svefni, eyða 

dögunum í skóginum og úti í sólinni. Hann er dýrmætur friðurinn sem 

einkennir nóttina (Schlemmer, 1972, bls. 104-105) [Þýðing höfundar]. 

Ofangreindur texti er einskonar greinargerð Schlemmers á eigin verklagi, 

vinnuferli og þeim hugsunum sem hann upplifði á meðan. Hann greinir frá 

áhyggjum sínum og þeim þáttum sem valda þeim. Einnig greinir hann frá því hvaða 

þættir það eru í hans eigin verklagi sem stuðla að framförum í eigin starfi. Það sem 

mér finnst áhugavert í þessum texta er hvernig Schlemmer nýtir sér teikningu til 

þess að finna lausn á útfærslu gjörningsins en greinir ekki frá því nánar og má 

túlka sem svo að hann líti á teikningu sem sjálfsagðan hlut í vinnuferli sínu í 

gjörningum. En samkvæmt þekkingarfræðilegum forsendum sjálfmenntandi 

starfendarannsókna er krafa um að spyrja ítarlega um hluti sem við tökum sem 

sjálfsögðum (McNiff og Whitehead, 2011 bls. 31) 

 

Hér á eftir eru að finna lýsingar Schlemmers á sínu frægasta verki, 

gjörningnum Triadic Ballet. Hér metur hann stöðuna í samhengi við starfsferil sinn 

sem listamaður og hvaða væntingar hann bindur við verkið og áhrif verksins á 

komandi verk. Í greiningu sinni gleymir hann einnig, líkt og í ofangreindum texta, 

að taka fram eitt grundvallaratriði en það eru teikningarnar sem Schlemmer kallar 

skissur. Hann metur ekki alla grunnvinnu gjörningsins, fullunnar og stórfenglegar 

teikningar af öllum karakterum og búningum, sem mikilvægan hluta af verkinu. En 

teikningin er raunverulega uppruni verksins því það er í þeim miðli sem verkið 

lítur fyrst dagsins ljós. Hann aðgreinir teikningarnar, málverkið og 

gjörningana/leikhúsið hvert frá öðru og það veldur honum ákveðinni togstreitu út 

ferilinn. Textinn sýnir hins vegar skýra tengingu á milli teikninga og gjörninga. 
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Til Hans Hildebrandt          Weimar, 4. október,1922 

Þessi hugmynd (Triadic-balletinn) var ekki byggð á neinum vitsmunalegu 

íhugunarefni. Hún spratt frekar upp úr uppfinningarsemi, fagurfræðilegri 

nautn þess að blanda saman andstæðum formum, litum, og hreyfingu og að 

móta það allt í eitthvað sem tjáir merkingu og undirliggjandi heildarhugmynd. 

Að minnsta kosti er dansinn ekki vitsmunalegur heldur af díónýsískum toga 

(tilfinningalegt, eðlislægt og óreiðukennt flæði). Þessi ómeðvitaða athöfn 

verður að vera nákvæm ef hún á að geta öðlast endanlega lögun, form og 

hlutföll. Þess vegna uppgötvar maður ótrúlegt samræmi við tónlist sem ekki 

hefði verið hægt að álykta fyrirfram. Fyrst komu búningarnir (í skissum) og 

fígúran. Síðan kom leitin að tónlistinni sem gæti best hentað þeim. Fígúran og 

tónlistin leiddu saman dansinn. Þetta var ferlið. 

Ég hef ekkert meira að segja í bili nema það að í núverandi mynd þá markar 

,,Triadic Ballet“ upphaf fyrir mig á sviði; Ég er með hugmyndir fyrir eingöngu 

skoplegan  ballett sem og yfirskilvitlegan. Fleiri og betri dansara; tæknilegra 

bolmagn til þess að framkvæma fígúrurnar, enn meiri viðeigandi tónlist: Þetta 

eru hlutirnir sem ég vonast eftir (Schlemmer, 1972, bls. 128-129) [Þýðing 

höfundar]. 

Aðferðafræði starfendarannsókna hefur gert mér kleift að öðlast skýrari 

sýn á gjörningamiðaðri kennsluaðferð, aðferðafræði gjörninga og á skrif 

Schlemmers. Ég hef því mikla trúa á því að hún geti gagnast gjörningamiðaðri 

kennsluaðferð og gjörningum enn frekar sé henni beitt samhliða þeim. Það kæmi 

til með að ýta undir skrif um gjörningalist og gjörninga í tengslum við kennslu og 

fæli bæði í sér skrásetningu og dýrmæta innsýn í verklagsferli, framkvæmd og 

síðast en ekki síst reynslu og upplifun þess sem framkvæmir. Ég sé mikla 

möguleika í skrásetningu eigin gjörninga með því að beita aðferðafræði 

starfendarannsóknar samhliða aðferðafræði gjörninga. Einnig sé ég aðferðafræði 

starfendarannsókna nýtast þeim kennurum sem beita kennsluaðferðum sem 

miðast við gjörninga til þess að hvetja fleiri til þess að taka upp slíkar 

kennsluaðferðir og betrumbæta eigið verklag.  
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Lokaorð 

 
Hér hef ég leitast við að varpa ljósi á gjörninga sem kennsluaðferð í listum; tíundað 

þá kosti sem það hefur fyrir nemendur í listnámi á eldri skólastigum að kynnast 

gjörningalistforminu og bent á það hvernig megi með réttum aðferðum vinna 

markvisst með menntandi eiginleika gjörninga.   

Það voru þrír þættir sem komu mér hvað mest á óvart við vinnu þessa 

verkefnis. Í fyrsta lagi var það hversu hagnýt hin Almenna námskrá reyndist vera 

við smíði gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar. En ég nota almennan hluta hennar 

(2011), listgreina hluta hennar (1999) auk ritröð um grunnþættina sex (2012) í 

nýrri menntastefnu sem rökstuðning við innleiðingu gjörningamiðaðrar 

kennsluaðferðar og að gjörningar verði hluti af námsefni listnámsbrauta á 

framhaldsskólastigi. En ég hafði átt von á því, þar sem að gjörningar eru ekki hluti 

af námsefni á listnámsbrautum, að raunveruleg fyrirstaða fyrir því væri hinn 

lagalegi rammi en svo virðist ekki vera. Þvert á móti er það hinn lagalegi rammi 

sem hvetur til þróunar í menntamálum með nýjum framsæknum kennsluháttum 

og námsefni. Því vaknar óhjákvæmilega sú spurning hvers vegna gjörningar eru 

ekki hluti af námsefni í áfanga eins og Listir og menning 113 sem samkvæmt 

áfangalýsingu hefur það að markmiði að nemendur kynni sér forsendur skynjunar 

mannsins, túlkun hans á skynhrifum og möguleika hans á þeim grunni til tjáningar 

í listum og hönnun (1999, bls. 18).  

Í öðru lagi var það hversu sundurliðaðar heimildirnar voru um 

kennsluaðferðir sem miðast við að nýta gjörninga. Þær reyndust gagnslitlar þegar 

kom að mótun kennsluaðferðar minnar. Þær komu þó með gagnrýnið sjónarhorn á 

heimildir sem eru til um gjörninga á sviði kennslufræða, auk annarra atriða sem 

gott er að hafa í huga í þeirri umræðu.  

Í þriðja lagi var það hversu hagnýt aðferðafræði starfendarannsókna 

reyndist vera til þess að gera greinagóða samantekt á gjörningamiðaðri 

kennsluaðferð. Ég sé mikla möguleika í skrásetningu gjörninga og í frekari þróun 

gjörningamiðaðrar kennsluaðferðar við að nýta aðferðafræði starfendarannsókna. 

Í framhaldi af þessari ritgerð sé ég að næsta skref yrði að prófa þá aðferð sem ég 

hef mótað í framkvæmd samhliða því að gera starfendarannsókn. Með því móti 
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gæti ég komið auga á ýmsa þætti í eigin verklagi sem þyrfti að bæta og breyta og 

gæti stuðlað þannig að áframhaldandi þróun á gjörningamiðaðri kennsluaðferð. Þá 

kæmu greinargerðir eigin starfendarannsóknar til með veita öðrum innsýn í 

framkvæmd slíkrar aðferðar og vonandi verið öðrum hvatning til þess að taka upp 

slíka aðferð sjálfir.  
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