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Útdráttur  
 

Meistaraverkefnið Bókverk og hugmyndavinna er byggt á verkefni sem ég lagði fyrir 

nemendur á lokaári í Tækniskólanum í Reykjavík. Verkefnið var hluti af námi þeirra á 

önninni og fór framkvæmd þess fram í kennslustofu þeirra í Tækniskólanum á 

Skólavörðuholtinu. Einnig komu nemendur á kynningu á bókverkum í Útúrdúr búð 

Hverfisgötu 42 og unnu síðan hugmyndavinnu verkefnisins á götum Reykjavíkur á leið 

sinni milli Útúrdúr og Tækniskólans. 

     Ritgerðin skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta geri ég bókverkinu sem listformi skil og 

set það í listasögulegt samhengi. Í öðrum hluta tekst ég á við hugmyndafræðina bak við 

verkefnið og þá kennslufræði sem hefur áhrif í kennslunni. Í þriðja hlutanum geri ég 

vettvangi og aðferðafræði verkefnisins skil bæði í máli og myndum og í fjórða kafla reyfa 

ég niðurstöður mínar frá verkum nemendanna og samvinnu okkar. 

     Markmið mitt með þessu verkefni er að leiða nemendur í gegnum verklegt ferli með 

gerð bókverks. Bókverkið er unnið sem þrívíddar hugkort og  virkar framkvæmd þess 

sem hreyfiafl hugmynda og vangaveltna um spurningu sem nemendur glíma við að svara 

um gildi menntunar. Með verklegu vinnunni og hugmyndavinnunni leita nemendur 

annarra kveikja og leiðiþráða en þeirra sem finnast í sígildum heimildum eins og bókum 

og texta. Þau leita að hugmyndakveikjum úr umhverfinu sínu, oft úr óskilgreindum 

hlutum og efnivið og þau leita svara innávið hjá sjálfum sér með því að fara persónulega 

leið sem listræna vinnan framkallar með bókverkinu. 

     Niðurstöður úr verkefnum nemendann voru áhugaverðar. Verkin tóku mynd 

þrívíddar hugkorts eða fjölfelda og var góð breidd í því hvernig nemendur völdu að nýta 

sér fyrri eða nýfengna þekkingu sína til að vinna úrvinnsluna á sjálfstæðan og skapandi 

hátt.  

     Bókverkin voru að mörgu leyti ólík þó flest báru þess merki að feta þá leið að 

rannsaka spurninguna um gildi menntunar á persónulegan hátt. Úrvinnsla bókverksins 

og hugleiðing um menntun var sterkt til staðar í verkferli nemendanna og myndi það 

vera áhugavert næsta skref að vinna á ítarlegan hátt með skapandi skrif í verkefninu.  
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Inngangur  

 

Ritgerð þessi er byggð á verkefni sem ég gerði með 10 nemendum á lokaárinu í 

Tækniskólanum í Reykjavík í október 2013.  

     Verkefni nemendanna var þrískipt í markmum sínum. Þau áttu að búa til bókverk, 

vinna spunavinnuverkefni og að skrá hugleiðingar um um spurninguna „Hvað þýðir 

menntun fyrir mig“. 

     Verkefnið sem ég lagði fyrir þau var að vinna bókverk á listrænum og persónulegum 

forsendum. Markmiðið var að fá fram áhugvert bókverk sem viðbrögð við spurningu um 

gildi menntunnar fyrir þau sem ég lagði fyrir nemendur.  Hugmyndin var sú að fara 

svolítið óvenjulega leið í að svara spurningunni „Hvað þýðir menntun fyrir mig“.  

     Í flestum tilfellum hefði spurning sem þessi kallað  á svar í skriflegum hugleiðingum 

þar sem nemandi hefði sest niður, gluggað í bóklegum heimildum, velt fyrir sér eigin 

nálgun og skrifað hugleiðingarnar niður. En í þessu verkefni fara nemendur í gegnum 

vangaveltur sínar verklega og hugmyndavinnulega, með listrænni vinnu bókverksins og 

í gegnum þetta vinnuferli mynda þau sér skoðanir á gildi menntunar bæði munnlega í 

hópsamræðum og skriflega inn í verkefninu sínu.  

     Þessi nálgun mín á bókverkinu var  tilraun til að skapa tengingu milli tveggja 

veruleika, þess verklega og þess huglæga. Mér finnst áhugavert að leiða nemendur á 

þennan hátt í gegnum ferðalag þar sem þau velta spurningu fyrir sér í gegnum kveikjur 

frá umhverfi sínu og með sköpun bókverks.  

     Til að byggja verkefnið upp fóru þau út í borgina til að viða að sér hugmyndum úr 

umhverfinu, vinna sem er spunakennd og reynir á það að vera opinn og tilraunakenndur, 

leyfa öllu að koma til sín. Kveikjur og þræðir sem komu úr umhverfinu urðu að 

leiðiþráðum í bókverksvinnunni og í vangaveltum þeirra um menntun.  

 

Verkefni þetta kemur einnig inn á ákveðna skjálfskoðun. Af því að með því að ganga í 

gegnum spunavinnu og listrænt ferli þá myndast oft ákveðnar tengingar við fyrri 

reynslu, minningar og upplifanir sem við setjum í samband við það sem við upplifum 

þessa stundina. Þessi sjálfskoðun gerir okkur fært að takast á við spurningar og verkefni 

á annan hátt. Við sækjum þá ekki allar hugmyndir okkar frá því sem við lesum eða því 
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sem tengist beint málefnalega vinnu okkar heldur beinum við spjótum okkar líka í aðrar 

áttir, látum umhverfi okkar, reynslu, minningar og okkur sjálf vera heimildir okkar 

 

Það að framkvæma verkefni sem þetta gefur ákveðinn skilning á því hvernig maður 

getur notað sitt nánasta umhverfi og verkgleði sína til að kveikja á ímyndunaraflinu. 

Ímyndunarafl er ákveðinn kraftur sem er sterkastur þegar hann nær að vinna bæði í 

gegnum hönd og hug. Þetta mætti kalla sköpunarkraft sem er nokkuð sem nýtist á ýmsa 

vegu, ekki bara í listum heldur við allt nám og við það almennt að vera til. 

     Það eru fjölmargar kennslustefnur sem byggja á þeirri skoðun að skólakerfið leggi of 

mikla áherslu á það að nemendur beini kröftum sínum „annað hvort eða“, það er í 

verklegt nám eða þá í bóklegt nám og lítil skil gert á þeim möguleikum sem liggja í því að 

samhæfa þessa tvo þætti til að virkja þá og styrkja á báða bóga. Hið vestræna skólakerfi 

hefur komið sér upp staðlaðri ímynd af of skilvirku kerfi sem tilheyrir að mörgu leyti 

markaðslögmálum samfélagsins og það kerfi er löngu farið að bíta í halann á sér með 

breyttum áherslum í samfélaginu.  

     Oft hefur verið talað um arftaka iðnbyltingarinnar sem hina skapandi byltinu.    

Þessi bóklega ofuráhersla gefur kannski skakka fyrirmynd af hinni skapandi þörf í 

samfélaginu. Hún gerir bóklegum fögum hátt undir höfði meðan verkleg fög eru líklega 

þau fög sem tilheyra mun stærri hóp og sinna fjölbreyttari þörf í samfélaginu.  

En það sem er aðaláherslan hér í þessum skrifum mínum er þessi möguleiki sem liggur í 

samvinnu á milli ólíkra faga og í raun sú hugsun að tengja þarna á milli í stað þess að 

sortera hið verklega og hið bóklega í of afmarkaða bása.   
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1.     Bókverkin í listasögu samhengi  
 
 
Í þessum kafla verður fjallað um bókverkið sem listform og því gert skil í listasögulegu 

samhengi bæði erlendis og á Íslandi. Mikilvægt er að gera bókverkinu skil á þennan hátt 

hér til að sýna tengingar þess við aðrar listgreinar en einnig að skoða hvaða það er í  

bókforminu sem gerir það áhugavert að vinna með sem tjáningarform eða við kennslu.  

 

1.1. Listasagan og bókverkið 

 

Við erum flest líklega að einhverju leyti með fyrirframgefna hugmynd um hvað bók sé. 

Við þekkjum flest bækur sem hlut sem nýtist vel til að koma til skila einhverjum 

boðskap, hughrifum, fræðslu eða skemmtiefni. Bækurnar geta verið ríkulegar á 

sjónrænan hátt, gæddar myndum og teikningum eða hannaðar útlitslega af kostgæfni. 

Sumar bækur gegna einungis því hlutverki að koma til skila texta til lesenda og hafa 

lítinn sjónrænan eiginleika fyrir utan það.  Bækur upplifast oftast sem hagnýtur rammi 

fyrir boðskap af einhverju tagi. Listformið eða boðskapurinn liggur þá oftast nær í 

innihaldi bókarinnar, í texta og myndum.  

 

Á þann hátt getum við hugsað bókina sem umgjörð um bókmenntalegan texta eins og 

venjulegar fjöldaframleiddar bækur eru sem við þekkjum flest. En heimur bókarinnar er 

stærri og flóknari en svo og gildi bókarinnar sem slíkrar er víðtækara en það að vera 

rammi um texta. Bókin getur innihaldið ólíkan boðskap í formi táknkerfa sem þjóna 

listrænum gildum og hún getur líka verið sjálfstætt og frítt standandi form, með texta 

sem leggur áherslu á listræna heild bókverksins og myndmál sem fléttast inn á 

forsendum listaverksins. Þarna byrjar hugmyndin um listina að gera bók (Lyons, 1985). 

 

Listin að gera bók: 

Í ritinu Smásmíðar eftir Gunnar Harðarson (1985) er fjallað um tilraunir í bóklist og 

myndlist. Þessi bók er kærkomin fjársjóður þeim sem hafa áhuga á sögu bókverksins í 

listrænu samhengi á Íslandi og erlendis. Það hafa ekki verið ritaðar margar fræðibækur 

um bókverkið í listasögulegu samhengi á Íslandi og því kemur Smásmíðar að góðum 

notum í ritgerð þessari.  
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Í Smásmíðum fjallar Gunnar meðal annars um hin ólíku form listarinnar. Hann segir að 

„listin“ sé í raun ein skapandi listgrein sem skjóti rótum í fjölbreyttum jarðvegi. Það er 

samspil þessa vaxtasprota og jarðvega sem skapar listina frekar en að starfsemi 

listamanna niðurnjörvist við einstaka listsvið (Gunnar Harðarson, 1998, bls. 12).  

„þegar skáldið skrifar myndverk þá býr myndlistarmaðurinn til bækur. Þannig velta 

listamenn fyrir sér hinum ólíku miðlum og í bókagerð velta listamenn fyrir sér gerð og 

hlutverki bókarinnar í því skyni að taka bókaformið inn í hugmyndina að verkinu. 

Þannig verður bókverkið til“ (Gunnar Harðarson, 1998, bls. 13). 

 

Bókverkið í listasögusamhengi: 

Meðal rússneskra Futurista, Súrealista og listamanna Amerísku Avant-garde 

hreyfingarinnar (á fyrri hluta 20. aldar) var mikil áhersla á bókagerð og fjölfeldi 

(Drucker, 2004).  Margir listamenn þessara hreyfinga höfðu áhuga á að hverfa frá hinu 

upphafna einstaka einkenni listaverksins eins og þeir upplifðu oft málverkið og 

skúlptúrinn og leituðu annarra leiða í listsköpun sinni. Nýjar stefnur voru teknar í 

listrænni tjáningu eins og í gjörningum, fjölfeldi og bókverkum.  Bókin sem listform varð 

sameiningastaður textavinnu listamannanna, ljósmynda og grafískrar vinnu sem var 

reyndar einskonar einkenni þessara hreyfinga í bókagerð (Attwood og Phillpot, 1976). 

 

Ljóðskáld sem töldust frumkvöðlar í að nýta sér bókformið settu ljóðin sín upp á 

nýstárlegan hátt t.d. með fagurfræðilegri uppsetningu textans með misstórum 

bókstöfum sem var raðað myndrænt niður á síðuna. Þessar tilraunir ljóðskálda með 

leturgerð og uppsetningu eru áhugaverður partur af sögu bókverksins þar sem þær 

mynda brú á milli listgreina texta og forms og þróa bókverkið áfram inn í framtíðina. 

Þarna opnaðist möguleiki á að nota bókina sem sjálfstæðan listmiðil en mikil þörf var hjá 

mörgum listamönnum að sniðganga hefðbundnar listgreinar eða breyta þeim og útfæra 

upp á nýtt í leit að nýjum tjáningarformum (Gunnar Harðarson, 1998).  

 

Á seinustu 100 árum hefur bókin þróast sem listform og tjáningargildi hennar þróast í 

samræmi við það. Það er þó talið að í kringum 1960 hafi gróskutími bókverksins sem 

listforms verið og hefur bókverkið dafnað vel allar götur síðan (Drucker, 2004).  Það má 

segja að það sem einkennir sterkast bókagerð listamanna er hversu gagngerar 

breytingar útgáfustarfsemi þeirra hafði á aðgengi listar þeirra og listamenn höfðu betri 
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stjórn á dreyfingu listar sinnar (Gunnar Harðarson, 1998).  Bókverk voru og eru í 

langflestum tilfellum framleidd og gefin út af listamanninum sjálfum og eru grafískir 

eiginleikar bókverksins ein af skilgreiningum þess. Innihaldinu er oft lýst sem seríu af 

verkum eða þá samtengdum hugmyndum og myndum oft settar fram í flytjanlegu formi 

(Lyons, 1985).   

 

Bókin sem sýningarrými: 

Margir listamenn hafa fengist við að skilgreina hvar mörk listgreina liggja. Þá bæði hvar 

mörk listgreinanna sín á milli en einnig þau mörk sem liggja í því hvernig einn hlutur 

getur talist listaverk á einum stað en ekki á öðrum. Menn sóttu meðal annars innblástur 

við þeim hugleiðingum til Marcel Duchamp og hans ready-made verka þar sem sú þörf  

kristallast að skilgreina og sundurgreina listina, eðli hennar og hlutverk. Út frá 

hugmyndalistinni veltu menn fyrir sér bókinni, tilgangi hennar og möguleikum (Gunnar 

Harðarson, 1998). Út frá hugleiðingum um möguleika bókformsins spruttu vangaveltur 

um bókina sem sýningarrými. Menn veltu fyrir sér sýningarrýminu sem slíku og unnu 

með það sem part af listaverkinu frekar en að líta á það einvörðungu sem ramma eða 

hulstur. 

     Anna-Sophie Springer fjallar um bókina sem sýningarrými í skrifum sínum. Hún segir 

bókina vera raunverulegt þrívíddar rými þar sem þú getur hreyft þig um á ýmsa vegu. 

Sum bókverk leika sér með þennan raunveruleika með því að miðla tilfinningu af 

rýmiskennd inn á milli blaðsíðnanna (Springer, 2012). 

     Möguleikar bókformsins eru margþættir og menn veltu fyrir sér sambandi lesandans 

við bókina fyrir gildi bókarinnar sem bókverks. Þetta samband er er annars konar og 

beinna en við verk í sýningarsal. Lesandinn stendur ekki álengdar og horfir á verkið, 

hann heldur á því í höndunum og skoðar, les og flettir. Stundum skapar hann líka verkið 

um leið og hann flettir bókinni og verður þannig sjálfur nauðsynlegur þáttur þess 

(Gunnar Harðarson, 1998, Bls. 19). 
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1.2. Bókverkið á íslandi  

 

Það er áhugavert að bera saman hreyfingu og þróun bókverksins í alþjóðlegu samhengi 

við þá hreyfingu og þróun sem hefur átt sér stað á Íslandi. Gróska bókverksins var mikil 

hér á landi og bar hæst á árunum 1969-1975 (Gunnar Harðarson, 1998). Ekki var það 

síst vegna áhrifa erlendis frá og má þá helst nefna Dieter Roth í því samhengi. Hann var 

Svissneskur listamaður sem bjó á Íslandi í fjöldamörg ár og má segja að straumar 

erlendis frá hafi að einhverju leiti komið hingað til lands í gegnum hann. Roth var vel 

tengdur alþjóðlega sem listamaður og rötuðu áhrif þessara tenginga hingað til lands með 

áhrifum sem margir telja að hafi skipt sköpum fyrir íslenska listasenu (Skapti Þ. 

Halldórsson, 1987). 

     Myndlistarmenn á Íslandi unnu með bókverkið á sömu forsendum og erlendis. Þeir 

höfðu áhuga á að feta nýjar slóðir í list sinni, kanna ný listform og nýjar hugmyndir.  

Þannig tókust þeir á við bókformið á nýjum forsendum eins og að færa bókina í átt að 

skúlptúr eða hlutfeldi. Þeir spáðu í stærð bókarinnar, færanleika, flettanleika, efnisgerð, 

texta og boðskapareiginleikum (Gunnar Harðarson, 1998).   

 

Bókverkið hefur verið viðloðandi í íslenskri listasenu gegnum tíðina. Það má þó segja að 

bókverkið hafi tekið vissa uppsveiflu aftur í samtímamyndlistarsenunni 

á Íslandi í dag.  

     Eitt af mikilvægu skrefunum í því að festa bókverkið i sessi menningarlega er 

bókaverka búðin og útgáfan Útúrdúr sem var sett á laggirnar árið 2007. Búðin er hugsuð 

sem einskonar svar Reykjavíkur við íslenskættuðu búðinni Bookie Wookie í Amsterdam 

en eigendur þeirrar starfsemi hafa rekið búð og bókagerðar verkstæði í rúm 20 ár. 

Bookie wookie rekur mikilvæga starfsemi í víðum skilningi vegna sérstöðu  sinnar sem 

bókverkabúð í Evrópskri listasenu. Starfsemi hennar þróaðist í beinum tengslum við þá 

starfsemi sem tengdist Dieter Roth og öðrum listamönnum sem unnu með bókverk og 

hlutfeldi bæði á Íslandi og erlendis og var ákveðinn tengill á þá starfsemi í Evrópu. 

     Útúrdúr hefur það að markmiði sínu að gefa út bækur og hlutfeldi af ýmsu listrænu 

tagi og gerir með tilveru sinni bókverk og listrænar útgáfur sýnilegar í íslensku 

menningarlífi. Búðin hefur sérstöðu í Reykjavík þar sem hún  eini vettvangur listrænnar 

útgáfur af þessu tagi og sem menningarstofnun kynnir hún íslenska bókverkaflóru með 

þátttöku í ýmsum viðburðum hérlendis og  erlendis eins og á alþjóðlegum 
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listbókamessum (artbook fairs) og í listasöfnum sem hafa útgáfur og bókverk sem efni til 

umfjöllunar. Búðin hefur í gegnum tíðina verið í sambýli með listastofnunum eins og 

Nýlistasafninu og er núna til húsa með  Kling og Bang Gallerí en starfsemin hefur notið 

góðs af samstarfi við þessa sýningarstaði í gegnum listsýningar og útgáfur. Útúrdúr 

verður kannski best lýst sem samsuðu af búð, bókasafni og sýningarstað þess sem er í 

boði á vettvangi bókverksins.   

 

Magnús Pálsson og geggjaðasta listgreinin  

Mig langar sérstaklega að fjalla um Magnús Pálsson hér í þessum kafla vegna áhrifa sem 

hann hefur haft á íslenskt myndlistarlíf með myndlistarsköpun sinni, bókverkum sínum 

og ekki síst listkennslu sinni sem hann á svo áhugaverðan hátt tengdi myndlist sinni og 

þá sérstaklega í bókverkum og hlutfeldi. Þessi skrif mín um Magnús Pálsson verða 

tenging mín frá umfjöllun minni hér í fyrri kafla á bókverkinu yfir í kennslufræðilega 

hluta ritgerðarinnar og mun ég leggja áherslu á listkennslu nálgun Magnúsar og 

hugmyndir hans um list og kennslu.  

 

Mér finnst vangaveltur Magnúsar um gildi listmenntunar áhugaverðar af því að þær eiga 

vel við alla menntun almennt. Henri Bergson og Magnús Pálsson eiga margt sameiginlegt 

í skoðunum sínum á menntun. Bergson bendir á í grein sinni Um listir að það sé sífellt 

meiri bókleg áhersla í menntun nútíma þjóðfélags sem geri það að verkum að fólk missir 

tengslin við sjálfan sig og jafnvel sínar persónulegu rætur.  

„Vér látum oss oftast nægja að lesa einkunnarmiðana sem á þá eru límdir. Þessi tilhneiging, 

sem þörfin hefur skapað hefur magnast undir áhrifum málsins“  (Bergson, 1906, bls. 238).    

 

Það frelsi sem felst í því að þekkja sjálfan sig glatast þannig að vissu leyti. Hann vill 

meina að þegar við glötum þessum persónulega fókus þá sjáum við ekki hlutina sjálfa 

eins og þeir eru (Bergson, 1906). Magnús Pálsson telur að listin sé mikilvæg í kennslu og 

fyrir þroska nemenda vegna eiginleika hennar til að sjá veruleikan auglitis til auglitis, 

eins og hann er. Þannig sé listin gædd ákveðnum eiginleika til að leiða fólk til 

sjálfsþekkingar (Magnús Pálsson, 1987).  

  

 



8 
 

Ég held sjálf að það sé ekki þannig að allir listamenn hafi þá yfirburði yfir aðra að sjá 

veruleikan eins og hann er. Heldur er það hvernig listamaðurinn og reyndar allar 

manneskjur nálgast viðfangsefni sitt, að til að ná raunverulegri dýpt í sköpun sinni og 

verkefnum þarf hann að vera hreinskilinn við sjálfan sig og gagnvart viðfangsefni sínu. 

Það er mikilvægt að listamaðurinn þekki sjálfan sig, áhugakveikjur sínar og hlutverk sitt.  

 

Magnús Pálsson setur fram þá skoðun að listaskólarnir ættu ekki að kenna nemendum 

sínum listir út frá þeim útgangspunkti að búa til list. Heldur ætti tilgangur námsins að 

vera að hjálpa nemendum að skilja samtíma sinn í samhengi við fortíðina. Það gleymist 

oft í skólum að upplýsa nemendur um hlutverk listamannsins í þjóðfélaginu sem partur 

af gangverki þjóðfélagsins í stað þess er nemendum kennt að þjóna listheiminum sem er 

þá listmarkaðurinn, gallerí söfn og listaverkatímarit. Nemandum er kennt að búa sér til 

framabraut sem er í raun óskylt við list (Magnús Pálsson, 1987). 

 

Ef ég hugsa um þessa skoðun Magnúsar Pálssonar þá kemur sú hugsun að allt almennt 

nám ætti að hafa þetta að markmiði að byggja nemendann þannig upp að hann geri sér 

grein fyrir sjálfum sér og stöðu sinni í samtímanum ásamt fortíð sinni. Nemandinn þarf 

einnig að gera sér grein fyrir í gegnum námið að hann hefur valið og hvaða þýðingu það 

val hefur fyrir hann. 
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2.  Hugmynda- og kennslufræði   

  

 

2.1.      Verkleg og huglæg vinnubrögð   

 

Martin Heidegger skilgreinir í heimspekihugleiðingum sínum hvað það sé að vera 

manneskja og kemst að þeirri  niðurstöðu að það sé mannshöndin sem geri okkur að 

manneskjum.  Hann heldur fram að höndin sé mikilvægasti þátturinn sem skilur okkur 

frá dýrum og tekur hugmyndina jafnvel yfir á enn hærra plan þegar hann segir 

mannshöndina vera einhverskonar æðri mátt og jafnvel kynjaveru með sálfstæðan vilja. 

Hann segir höndina sýna okkur veginn áfram, vera hugsandi og leiðandi afl, hún gefur í 

skyn og sýnir fram á (Heidegger, 1993). 

 

Mörgum hefur „höndin“ verið hugleikin og langar mig í þessu samhengi að nefna bók 

finnska arkitektsins Juhani Pallasmaa The thinking hand (2009). Pallasmaa veltir fyrir 

sér í skrifum sínum áherslum í vestrænu samfélagi að aðskilja á milli líkama og hugar í 

því sem fólk tekur sér fyrir hendur. Pallasmaa heldur fram að í kennslu og námi sé 

áherslan slík að við þjálfum höndina á sérhæfðan hátt í handverki eða tæknilegri 

þekkingu en órjúfanlegt hlutverk handarinnar í vitsmunalegri þróun mannsins hefur 

ekki náð viðurkenningu. Og til að hafa þetta hnitmiðað þá segir Pallasmaa að 

grundvallaratriði vestrænnar menningar hafa ekki náð kjarnanum í þeirri óútskýrðu 

dynamik og líkamlegu frum samþættingu sem liggur í mannlegri tilveru, hugsun og gjörð 

(Pallasmaa, 2009, bls. 2).  Fyrir Pallasmaa er þessi verklegi þáttur mannlegrar tilveru 

mikilvægur því fyrir honum þá liggur galdur listamannsins (eða allra manna) í að skapa 

tilfærslu á raunveruleikanum en ekki að uppgötva eitthvað áður óþekkt eða leggja fram 

tilbúinn veruleika. Listamaðurinn sýnir fram á hvað liggur fyrir eða liggur falið undir og 

hann sýnir hina náttúrulegu lausn á sérhverjum aðstæðum. 

     Þessvegna finnst Pallasmaa að list sem verði til sé vegna handar sem hefur þekkingu. 

Höndin skilur hið efnislega og hina líkamlegu þætti hugsunarinnar og breytir listinni yfir 

í áþreyfanlegan hlut eða mynd (Pallasmaa, 2009, bls. 5).  
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2.2.     Hugur og hönd 

 

Þessi hugmyndafræði hugar og handar er ekki ný af nálinni bæði innan hins fræðilega 

listheims og innan kennslufræðinnar. Á Íslandi mótuðu menn eins og Jón Þórarinsson og 

Guðmundur Finnbogason kennslustefnur og voru hugmyndir þeirra mjög áþekkar 

hugmyndum Pallasmaa og Heidegger. Jón Þórarinsson skrifaði grein árið 1891 um skóla-

iðnað í Tímarit um uppeldi og menntamál. Í þeirri grein kemur fram áhersla hans á 

samþættingu andlegrar og líkamlegrar menntunar til að fullnægja því hlutverki sem 

menntun á að uppfylla. Hann telur menntun eigi að vera margbreytilega og leggur 

áherslu á að nemendur sem stunda bóknám verði að hafa eitthvað milli handanna 

jafnframt, því að uppeldi sé fólgið í því að andi og líkami séu í samvinnu. Hugmyndir 

hans voru þó ekki bundnar því að verklegt nám ætti að vera til þess fallið að ala upp 

iðnaðarmenn endilega heldur leit hann svo á að samþætting beggja þátta verklegs og 

bóklegs náms komi öllum að notum hvaða leið sem þeir velja sér svo í lífinu. Gaman er 

að geta að Jón var framúrstefnumaður og taldi verklegt nám eins og smíðar ætti jafnt að 

vera fyrir stúlkur og drengi og enginn munur þar á því það væri gott fyrir alla að kunna 

fyrir sér við verklega vinnu, hvort sem þau væru alþýðufólk eða yfirstétt. Ástæðuna sagði 

hann vera að verkleg vinna í náminu skerpti eftirtektina, temdi nákvæmni, styrkti 

viljann og kenndi reglusemi. Efldi augu og hönd (Jón Þórarinsson, 1891).  

     Guðmundur Finnbogason var annar hugsuður íslenskrar menntunarstefnu og skrifaði 

í riti sínu Lýðmenntun (1903) um gildi menntunar. Guðmundur skrifar meðal annars um 

skynjanir, minningar og eiginleika til sköpunar;  

 

„Skynjanir og endurminningar eru sá efniviður er sálin byggir úr hugmyndabók sinni. 

Ímyndunaraflið myndar nýjar heildir og þannig er mannsálin ekki aðeins spegill reynslunnar, 

ekki aðeins örk eða blað heldur hefur hún mátt til að skapa nýjar myndir, sem augað hefur 

ekki séð né eyrað heyrt. Þá er maðurinn gæddur skynseminni . Því það er tilfinningin sem 

gefur lífinu gildi og án hennar væri allt eyðilagt, myrkt og kalt“ (Guðmundur Finnbogason, 

1903, bls. 29).   

 

Það eru þessir eiginleikar sem hann leggur áherslu á og því geti menntun ekki verið of 

einhliða.  Hún verði að efla manneðlið í heild sinni og koma á samræmi milli allra líkams 

og sálarafla mannsins. Eða eins og Guðmundur orðar svo fallega.  
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Menntun er að; „Þiggja, ummynda og gefa. Nota skynfærin og æfa samhliða hug, hönd og 

hjarta“ (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 34).   

 

2.3.    Um forvitni og hugkvæmdir 

 

John Dewey (1859-1952) var bandarískur menntakenningafrömuður og eru skrif hans 

mikill áhrifavaldur um menntun í kennslufræði samtímans. Hugmyndir hans eiga vel við 

hér í verkefni mínu í því hvernig Dewey leggur áherslu á að nemendur öðlist skilning á 

stöðu sinni í samfélaginu, skilji hvaðan þeir koma sem einstaklingar og hvert þeir eru að 

fara (Dewey, 2000). Þessvegna telur Dewey persónulega reynslu í tengslum við nám og 

menntun vera nauðsynlegan ramma til viðmiðunar þegar kemur að kennslu en það geti 

verið vandkvæðum bundið að ná tengslum við þá reynslu sem einstaklingur býr yfir og 

tengja þá reynslu sem liggur aftur í fortíð við reynsluna sem myndast jafnóðum í 

viðfangsefnum nútíðar. Ef það tekst þá telur Dewey að reynsla geti verið hreyfiafl sem 

dýpki á gæði þekkingar þess sem tekst á við nám (Dewey, 2000). 

  

þegar fjallað er um mikilvægi reynslu og sjálfstæðis í námi þá er áhugavert að skoða 

hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar sem er kenning sem hefur fengið mikla athygli 

síðustu 10 árin. Kenning þessi er byggð meðal annars á sálfræðilegum grunni hugmynda 

Jean Piagets um vitsmunaþroska einstaklingsins. Einkenni þessarar stefnu er að hún 

leggur áherslu á virkni nemenda í að byggja upp þekkingu út frá þeim reynsluheimi sem 

þeir lifa í og koma frá. Hún gengur út á að nemandi byggi á fyrri þekkingu og að hlutverk 

kennara sé að hjálpa nemanda að sækja þessa þekkingu og þróa sínar eigin hugmyndir. 

Lausnamiðuð verkefnavinna er áberandi í kennsluaðferðum hugsmíðahyggjunnar sem 

virkar hvetjandi á gagnrýna upplýsingaleit, úrvinnslu og umbreytingu upplýsinga í nýja 

þekkingu (The practice, 1996).  

     Hlutverk kennarans innan kennsluhátta hugsmíðahyggjunar er að vera sem 

leiðbeinandi og í samvinnu með nemendum vinnur hann að lausnum verkefna. 

Kennarinn leggur áherslu á að hvetja, spurja spurninga og leita nýrra vinkla eða 

hugmynda. Sjálfsmat og sjálfsgagnrýni eru lykilatriði í matsaðferðum 

hugsmíðahyggjunnar ásamt jafningjamati þar sem nemendur taka þátt í gagnrýnni 

umræðu um hvors annars vinnu. Matið á að hvetja nemendur til frekari umhugsunar og 
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endurskoðunar á verkefnum í ferli sem í raun sífellt í þróun þar sem þekking er í 

sífelldum vexti og staðreyndir í dag geta verið úreltar á morgun (The practice, 1996).  

 

Það má segja út frá þessari umræðu hér að nám sem dýpki og gefi sterkari lærdóm eigi 

sér stað þegar manneskjan hefur „aðgang að sjálfum sér“ ef svo má segja. Þessvegna er 

skilningur á reynslu úr fortíð og reynslu líðandi stundar mikilvægur fyrir skapandi 

nálgun sem er grundvalla þáttur í því að taka á móti lærdómi og vinna verkefni.  

John Dewey setti fram hugmyndina um hugkvæmd og  hugkvæmdarunu út frá því 

hvernig hugmyndir þróast út frá persónulegri reynslu hvers og eins og mynda net 

skynjana og hughrifa (Dewey, 2000b). Allt sem við upplifum kemur til okkar ásamt 

einhverjum öðrum hlut, eiginleika eða atburði. Eitt virðist okkur greinilegt eina stundina 

en í öðru samhengi rennur það kannski út. Það að upplifa einhvern hlut er flókið ferli. 

Dewey tekur dæmi; 

 

„Eins og að horfa á fugl sem flýgur. Við skynjum fuglinn bæði út frá sjón okkar og þeirri mynd 

sem við sjáum. En við skynjum líka aðstæðurnar sem við erum í, líkama okkar á jörðinni, 

hlutirnir þar í kring. Það að sjá fugl er ekki einstök skynjun heldur felast í henni margir 

tengdir eiginleikar. Svo gerist það næst þegar við sjáum fugl, þá kemur minningin um fyrra 

skiptið og tengsl annarra atriða í kringum atburðinn og þannig vex tengslanetið við fuglinn, 

myndina og minninguna. Þannig byggist upp hugkvæmdarruna hugmynda og minninga og 

tengsla sem eru óhjákvæmileg hjá okkur manneskjum“  (Dewey, 2000b, bls. 81).   

 

Staðbundin kennslufræði (Place based education): 

Í bókinni Place based education in the global age (2010) eru raktir þættir í 

kennslustefnunni Staðbundin kennslufræði (Place based education).  

Kennsla sem byggist á umhverfi okkar utan skólans er áhugaverð fyrir ýmsar sakir; 

meðal annars fyrir að það að þar er  lögð áhersla á nærumhverfi nemendanna sem 

virkan hluta af þeirra námi (Gruenewald og Smith, 2010).  Staðbundin kennsla leggur 

áherslu á vinnuferli þar sem nemandinn byggir upp þekkingu, hæfni og gildi út frá 

persónulegri reynslu. Nemendur eru hvattir til að hafa frumkvæði, taka sjálfstæðar 

ákvarðanir, og að bera ábyrgð á framvindu verkefnanna.  Þau spurja spurninga, gera 

tilraunir, leysa vandamál og byggja á innihaldsríkri reynslu (Gruenewald og Smith, 

2010). Nemendur taka þátt í verkefnunum á vitsmunalegan, tilfinningalegan, félagslegan 

og persónulegan hátt.  Þessir kennsluhættir opna fyrir möguleika óvæntra hugmynda í 
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kennslufyrirkomulaginu sem geta haft breytingar í för með sér sem hafa ekki verið 

fyrirframákveðnar. Það ferli að þurfa að takast á við óvæntar breytingar er líka 

lærdómsríkt. Markmið og upplag verkefnisins er skýrt en leiðin getur aðlagað sig að 

nýjum hugmyndum eftir því hvað verður á vegi þátttakenda (Gruenewald og Smith, 

2010).  

     Verkefnið sem ég gerði með nemendum Tækniskólans og sem er lýst nánar í kafla 3 

hér fyrir neðan fór að hluta til fram í nærumhverfi nemendanna, úti á götum 

borgarinnar. Þessi þáttur verkefnisins fylgir aðferðum Place based educaion í því að hann 

byggir að hluta til á nærumhverfinu og býður þannig upp á ákveðnar áherslur þar sem 

hið óvænta getur spilað inn í sem eitthvað jákvætt, jafnvel hugmyndakveikja eða 

uppspretta. Áhersla var á að nýta sér persónulega reynslu og þekkingu í lausn 

verkefnisins og  sýna sjálfstæð vinnubrögð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

3.  Bókverk og hugmyndavinna 

 

Í þessum kafla lýsi ég framkvæmd verkefnisins sem ritgerð þessi er byggð á og lýsi 

hugmyndafræðinni sem liggur á bak við. 

 

 

3.1.  Vettvangur og aðferðafræði verkefnisins  

 

Verkefnið sem er umfjöllunarefni mitt hér í 

ritgerðinni byggir á vinnu minni með nemendum í 

framhaldskólanámi við Tækniskólann í Reykjavík.  

Aðkoma mín að Tækniskólanum var liður af námi 

mínu við LHÍ þar sem ég kenndi æfingakennslu 

nemendum á loka ári í hönnunardeild skólans. Ég fékk samþykki frá kennara þeirra 

Önnu Snædísi Sigmarsdóttur og nemendunum sjálfum að þau myndu vinna með mér 

bókverk sem part af skylduverkefni í áfanganum þeirra í bókagerð.  

 

Námsgrunnur nemendanna 

PAV1736 er valáfangi í Bókagerð nemenda á 

hönnunarbraut Tækniskólans í Reykjavík.  

Markmiðið með þessum áfanga er að 

nemendur læri ýmislegt varðandi ólíkar 

aðferðir í bókagerð, bókbandi, bókabroti og   

pappírsbroti. Sem verkefni gegnum önnina   

vinna þau ólíkar gerðir bóka og pappírsbrota  

 

eins og Japanska bók/broti, Harmonikkubók, Brotabók, Grillpinna bók og bók í Coptic 

saum og í lok annar gera þau tvö bókverk sem skylduverkefni. Nám þeirra á önninni felst 

einnig í gagnasöfnun, pappírsáferðum og endurvinnslu  og eiga þau að hafa bakgrunn af 

öllum þessum þáttum þegar kemur að gerð bókverkanna.  Þessi bakgrunnur 

nemendanna var mjög gagnlegur þegar kom að því að vinna verkefnið sem ég lagði fyrir 

þau og benti ég þeim á að nýta sér  

Mynd 1. Skólastofa Tækniskólans í bókagerð  

Mynd 2. Dæmi af vinnu nemenda í bókagerð. 
Grillpinnabók 
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þá kunnáttu sem þau höfðu viðað að sér gegnum 

önnina í úrlausn bókverksins. Mér fannst mikilvægt 

að nemendur gerðu sér grein fyrir því að nýta sér þá 

þekkingu sem þau búa yfir hvort sem hún kemur úr 

skólaumhverfinu eða annarsstaðar úr lífinu.  

 

 

Uppbygging verkefnis; kynningin í Útúrdúr, bókverkið og hugmyndavinnan 

Verkefnið sem ég lagði fyrir nemendur fór fram á tveimur stöðum. Í fyrstu kennslustund 

mættu nemendur í Útúrdúr búð Hverfisgötu 42 þar sem fór fram kynning á bókverkum 

og ítarefni fyrir verkefnið. Síðan lagði ég um hálftíma langt spunaverkefni fyrir þau þar 

sem þeim var lagt fyrir að nýta sér leiðina til baka frá Hverfisgötu til Tækniskólans 

Skólavörðuholtinu (venjulega um 3 mínútna ganga) til vinna í spuna hugmynda og 

kveikju söfnun úr þáttum í umhverfinu á leiðinn.  

 

Bókverkið sem þau áttu að gera átti á einhvern hátt að bregðast við spurningunni Hvað 

þýðir menntun fyrir mig. Þau veltu spurningunni fyrir sér í gegnum hugmyndavinnuna og 

bókverkið sem listform. Útkoman gat verið ólík og áherslurnar ólíkar en öll gengu 

nemendurnir nokkurnvegin í gegnum svipað ferli. Verkefnið tvinnaði saman þætti sem 

tengdu verklega vinnu (handverk) og hugmyndavinnu sem er mjög áhugaverð leið til að 

fara í gegnum hugsunarferli að spurningum. Ég velti því fyrir mér hvort að niðurstöður 

nemendanna eftir þetta verklega, listræna, hugmyndalega ferli hefðu verið á einhvern 

hátt öðruvísi ef þau hefðu á venjubundinn hátt sest niður og skrifað hugsanir sínar við 

spurningunni. Ég get hugsað mér að næsta skref í námskeiði sem þessu væri að skrifa 

texta út frá spurningu í upphafi námsskeiðs og síðar eftir ferlið aftur í lok námsskeiðsins 

til að nemendur skynji muninn á því sem verður til fyrir og eftir atburðarrás sem þessa.   

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Nemandi í PAV bókagerðarkúrsi 
vinnur að verkefni 
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Kynningin í Útúrdúr 

Kynningin í Útúrdúr í fyrstu 

kennslustund var á bókum, bókverkum 

og fjölfeldum.  

Í kynningunni útskýrði ég fyrir 

nemendum hugmyndina um bókverkið 

sem listrænt form bókarinnar. Við 

fjölluðum um hvernig eiginleikar 

bókarinnar eins og sjálft bókarformið og 

innihald þess hefur verið teigt og togað í 

gegnum tíðina í tilraunum listamanna við 

að endurskilgreina bókina eða jafnvel að taka hana úr hinu upphaflega samhengi,  færa 

saman ólíka heima eða gefa henni nýtt hlutverk. Þarna gerð ég þeim grein fyrir þeim 

listasögulegu þáttum sem fjallað er um í fyrsta kafla og hafa með bókverkið að gera og 

þróun þess sem bókform, listaverk eða þá sýningarstaður (Gunnar Harðarson, 1998).  

Inn í þessa umræðu blandaðist hugmyndin um hvernig önnur form listar eins og tónlist 

og myndlist eða ólík hugmyndaform eins og kennsla eða þekking hafa mæst á víxl í 

bókforminu. Þessu til stuðnings sýndi ég nemendum eintök af bókum, bókverkum og 

fjölfeldi sem mér fannst áhugaverðar. Ég ætla að telja upp nokkrar af þeim hér og lýsa 

einhverjum af þeim lítillega til að gefa mynd af því hvaða efni var lagt fyrir 

nemendurnar. 

Bók um bók Magnúsar Pálssonar var gerð sem partur af námskeiði 

hans í bókverkagerð í Myndlista og handíðaskólanum og unnin í 

sameiningu með nemendum Magnúsar. Bók um bók er einskonar 

skilgreining á því hvað bók sé og fer Magnús í gegnum einstök 

atriði bókarinnar á gagngeran hátt. 

Úr Bók um bók;  

„Kjölur er hverfiás sem heldur saman 

síðum. Síða er hreyfanlegur flötur. 

Upplýsingar eru vitneskja sem hlutur gefur um annað en 

sitt eigið form, ástand eða eðli. Flettanleiki. Flytjanleiki er 

að  færa hlut úr stað án þess að losa hann í sundur“ 

(Magnús Pálsson, 1979 ).   

Mynd 4. Ljósmynd frá Útúrdúr. Uppstilling fyrir kynningu bókverka 

Mynd 5. Bók um bók eftir 
Magnús Pálsson 

Mynd 6. Hvað er bók? Kafli í Bók um 
bók eftir Magnús Pálsson 
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Magnús Pálsson gaf út hlóðsnælduna Kennsla: geggjaðasta listgreinin sem part af 

sýningu sinni á Nýlistasafninu (Gunnar Harðarson, 

1989). Það verk vinnur hann á forsendum 

myndlistarkennslunnar og umgerir  hljóðsnælduna í 

fjölfeldi (Gunnar Harðarson, 1998). 

     

        

 

Hérna sjáum við dæmi um bókverk Dieter Roth en hann var einn af frumkvöðlunum í 

bókverkinu á Íslandi eins og kemur fram í kafla 1 hér í ritgerðinni á bls.5.  

Ég upplifi mörg af bókverkum Dieter Roth sem runu af endurtekningum. Myndir, 

teikningar, textar og hugmyndaefni ýmiskonar er unnið í sífelldri endurtekningu þannig 

að að lokum myndar endurtekningin einskonar 

mynstur.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Bók um bók eftir Magnús Pálsson 

Mynd 8. Bók um bók eftir Magnús 
Pálsson 

Mynd 9. Kjölur úr Bók um bók eftir 
Magnús Pálsson 

Mynd 10. Kennsla: Geggjaðasta listgreinin 

Mynd 11. Bókverk eftir Dieter Roth 

Mynd 12. Bókverk eftir Dieter Roth 

Mynd 13. Bókverk eftir Dieter Roth 
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Áherslan í bókum Dieter liggur í ýmsu en oft má sjá hvernig hann leggur áherslu á form 

bókarinnar, pappír, grafík, skissur og teikningu. Hann endurnýtir gömul dagblöð og 

tímarit og sker út bækur sem skapa aftur þessa endurtekningu þar sem útkoman verður 

eins og sjónrænt ljóð.  

     Í Handbók í hugmyndavinnu eftir Steingrím Eyfjörð er kennslubók gerð í samvinnu 

við nemendur Mynd og handíðaskólans með æfingum í hugmyndavinnu. Bókina er 

einnig hægt að líta á sem bókverk eða myndlistarverk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í Páls Ívans Tónlistarbók mætist heimur tónlistarinnar og myndlistarinnar í bókformi.  

 

Á næstu blaðsíðu eru myndir af hinum ýmsu bókverkum og fjölfeldum sem voru sett 

fram á kynningunni fyrir nemendur bæði eftir íslenska og erlenda listamenn.  

Mynd 14. Handbók í hugmyndavinnu 
eftir Steingrím Eyfjörð 

Mynd 15. Handbók í hugmyndavinnu eftir Steingrím Eyfjörð 

Mynd 16. Music thought instigator: Volume I. Páll Ívan Pálsson Mynd 17. Music thought instigator: Volume I. Páll Ívan Pálsson 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 18. Bækur, bókverk og hlutfeldi í Útúrdúr. Uppstilling fyrir kynningu 

Mynd 19. Fjölfeldi eftir Harald Jónsson 

Mynd 19. Ablage 1990. Eine Nachsicht im 
August 1993 von Detlev Har 

Mynd 20. Chasing the Rainbow Mynd 21. Chasing the Rainbow 

Mynd 22. Bókverk eftir Unnar Örn 
Auðunarson 

Mynd 23. Bókverk eftir Unnar Örn Auðunarson 
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Mynd 24. Bókverk eftir Ragnhildi Jóhanns 

Mynd 25. Bókverk eftir Jónu Hlíf Halldórsdóttur Mynd 26. Bókverk; Múlabandið eftir Ólaf Pál Sigurðsson 

Mynd 27. Fjölfeldi eftir Önnu Líndal Mynd 28. Sýningarskrá/Fjölfeldi eftir Önnur Hrund Másdóttur og 
Hildigunni Birgisdóttur 
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Fjölfeldið Blessað vatnið  var sýnt á kynningunni. Þetta verkefni unnum við Eygló 

Harðardóttir, María Sjöfn Dupuis og ég. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 29. Fjölfeldi úr verkefninu "Blessað vatnið". Stimpill 
sem merkinu Blessað vatnið 

Mynd 30. Fjölfeldi úr verkefninu "Blessað vatnið". Glasamottur ástimplaðar 

Mynd 32. Fjölfeldi úr verkefninu "Blessað vatnið". 
Vatsglas ástimplað á botninn. 

Mynd 31. Fjölfeldi úr verkefninu "Blessað vatnið". Vatsglös 
ástimpluð á botninn 

Mynd 33. Fjölfeldi frá verkefninu "Blessað vatnið". 
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Í kynningunni var bókverkið Cross my heart and hope to die sem ég gerði ásamt nokkrum 

öðrum listamönnum. Þetta verk er ágætt dæmi um meðhöndlun bókarformsins sem 

stígur út fyrir hinn þekkta ramma bókarinnar og er orðið að sýningarrými eða verk á 

mörkum bókverks og myndlistarverks. Þetta fjölfeldi er upprunaleg hugmynd mín af 

verkefninu sem ég lagði fyrir nemendurna í Tækniskólanum og var það liður í 

kynningunni að gera þeirri tengingu skil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 34. Viðarbox úr bókverkin "Cross my 
heart and hope to die". 

Mynd 36. Bókverkið "Cross my heart and hope to die". Uppstilling í Útúrdúr fyrir 
kynningu. 

Mynd 35. Plexibox úr bókverkinu "Cross my 
heart and hope to die". 

Mynd 37. Plexibox úr bókverkinu "Cross my heart and hope to 
die" Mynd 38. Vasahöndin úr bókverkinu "Cross my heart 

and hope to die". 
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Sýnishorn af verkefninu 

þegar verkefnaáætlun (Sjá kennsluáætlun Viðhengi 2) bókverksins var í höfn þá tók ég 

þá ákvörðun að framkvæma sjálf bókverk út frá hugmyndinni. Þetta eintak mitt varð 

einskonar sýnishorn af því hvernig hægt er að framkvæma bókverkið út frá þeim 

fyrirmælum sem gefin voru í kennsluáætlun. Ég 

taldi mikilvægt að sýna dæmi um þrívíddar 

hugmyndakort til að gera betur grein fyrir 

hugmyndinni, en einnig taldi ég að með því að gera 

bókverk sjálf þá gat ég sýnt betur fram á það net 

tengsla sem myndast í listrænni vinnu.                

Þetta net skýrði ég með því að 

setja fram í kynningunni í 

Útúrdúr sýnshornið mitt ásamt  

öðrum verkum sem höfðu haft  

áhrif á mig í ferlinu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 39. Þrívíddar hugkort. Sýnishorn fyrir 
verkefnið í Tækniskólanum 

Mynd 40. Þrívíddar hugkort. Sýnishorn fyrir verkefnið í Tækniskólanum 

Mynd 41. Bókverk. Lítið sýnishorn 
fyrir verkefnið í Tækniskólanum 

Mynd 43. Þrívíddar hugkort. Sýnishorn fyrir verkefnið í Tækniskólanum Mynd 42. Fjölfeldi. Lítið sýnishorn 
fyrir verkefnið í Tækniskólanum 
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Eftir kynninguna benti ég nemendum á að skoða sig um í búðinni til að leita áhrifa og 

hugmynda fyrir verkefnið sitt frá bókverkunum í búðinni.  

 

Ítarefnið í kennslunni  

Í lok kynningarinnar á bókverkunum í Útúrdúr sýndi ég nemendunum myndir af verkum 

sem höfðu verið áhrifavaldar fyrir mig þegar ég var að vinna bókverkið Cross my heart 

and hope to die. Þetta gamla verk mitt er áhrifavaldur verkefnisins sem ég var að leggja 

fyrir þau og því fannst mér áhugavert að sýna þeim þessa brú áhrifavalda sem myndast í 

skapandi vinnu. Ég árétti fyrir þeim hugmyndina sem er nokkuð þekkt að í sköpunarferli 

þá tekur þú eitthvað tvennt og býrð svo til það þriðja. Það er þessi eilífi leikur milli þess 

að verða fyrir áhrifum frá öðrum og skapa frá sjálfum sér.  

Ég sýndi þeim myndir af La boîte-en-

valise (Marcel Duchamp)  og myndir af 

verkum Katrí nar Sigurðardo ttur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 44. High plane V. Katrín Sigurðardóttir 

Mynd 45. La boite-en-valise. Marcel Duchamp 

Mynd 46. Green grass of home. Katrín 
Sigurðardóttir 

Mynd 47. La boite-en-valise. Marcel Duchamp 
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Þegar við ræddum hugmyndavinnuna sýndi ég nemendum nokkur grunnlíkön af 

hugkortum sem mér fannst vera lýsandi fyrir þær leiðir sem hugmyndavinna þræðir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugmyndavinnan og bókverkið  

Eftir samræðurnar í Útúrdúr bað ég nemendur að hugsa sér ferðina til baka upp í skóla 

sem einskonar spunavinnu eða hugmyndferlis leiðangur. Ég benti þeim á að þessi vinna 

færi þannig fram að þau skissuðu og tóku niður hjá sér það sem kom fyrst í huga á 

leiðinni upp í skóla, alveg sama hversu smátt og ómerkilegt það væri og ynnu nokkuð 

hratt þannig eins og gert er í spunavinnu. Mikilvægt væri að láta eitt leiða af öðru og skrá 

hjá sér jafnvel hina ólíklegustu þætti alveg frá verslunarglugga niðrí gráan lit 

gangstéttarinnar jafnvel svolítið handhófskenndar kveikjur og hugmyndir. Það væri 

Mynd 48. Hugkort I 

Mynd 49. Hugkort II 

Mynd 50. Hugkort III 
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alveg háð hverjum og einum hversu mikið þau viðuðu að sér og skipti í raun ekki svo 

miklu máli heldur frekar að ná góðu flæði og tengingum á milli hugmynda.  

þau höfðu hálftíma í þessa vinnu. 

 

Við ræddum um að galdurinn bak við spunavinnu er að treysta því sem kemur fyrst upp 

í hugann og grípa það sem virkar sterkt á mann. Möguleikar skissuvinnunnar eru 

víðtækir allt frá því að teikna og skrá hjá sér, taka ljósmyndir og að safna að sér hlutum á 

leiðinni sem þau finna eins og plaköt, miða eða annað sem vekur áhuga og  liggur í 

umhverfinu.  

 

Þegar nemendurnir mættu í kennslustofuna eftir rannsóknarferðina byrjuðu þau á að 

vinna bókverkið út frá skissum og því efni sem þau fundu á leiðinni.  

Við ræddum um möguleika verkefnisins og komumst að því að hin eiginlega hugmynd að 

verkefninu væri að vinna einskonar þrívítt hugmyndakort eða þrívíða skissubók sem 

bókverk þó að í raun væri úrvinnsla verkefnisins alveg frjáls. 

Bókverkin áttu að innihalda þrjá þætti; frjálsa útfærslu á bókverki, pælingar frá 

nemendanum um menntun hvort sem það væri ein setning eða heill texti og úrvinnslu 

frá rannsóknarleiðangrinum (að þau nýttu sér á einhvern hátt það skissuefni sem þau 

hefðu viðað að sér á leiðinni).  

Það var spennandi að fylgjast með hvernig þessir þættir tvinnuðust saman í verkefninu. 
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4. Hugleiðingar um útkomuna 

 

Ég lagði fyrir nemendur Tækniskólans verkefni þar sem hver nemandi gerði bókverk 

sem væri tvinnað saman úr þremur þáttum; bókverki sem verklegu og listrænu formi, 

hugmyndavinnu (spunavinnu) og frásögn (skrifum).   

Verkefnið sem ég lagði fyrir þau tengdist á áhugaverðan hátt við kennsluefnið sem 

nemendur höfðu verið að læra í 

gegnum veturinn og var útkoma 

verkefnanna í heild sinni 

sambland faglegs grunns í ýmsum 

aðferðum í bókagerð og 

listrænnar útfærslu. Einnig 

tvinnaðist spunavinna sem 

nemendum var lagt fyrir að vinna 

inn í bókverkið ásamt frásögn í 

rituðu eða töluðu máli.  

 

Leiðin og hugmyndin að verkefninu 

Grunnur minn fyrir þessu vali mínu á verkefninu er áhugi minn fyrir bókverki og 

hugmyndavinnu og liggur sá áhugi í því sem ég hef  verið að gera bæði sem 

myndlistarkona og sem einn af eigendum Útúrdúr búðar/útgáfu. Ég hef gert bókverk 

sjálf og tekið þátt í verkefnum sem hafa með útgáfu að gera; bæði sem útgefandi bóka  og 

sem þátttakandi í listrænum útgáfum af ýmsum toga. 

Mig langaði að tengja það tvennt saman í kennsluverkefni að vinna samhliða bókverk og 

hugmyndavinnu.  

 

Í rauninni var hugmyndin sú að fara svolítið aðra leið í leit að svari við spurningu sem 

lögð er fyrir nemanda. Ég hugsaði mér að með því að setja fram spurningu við einhverju 

málefni myndi það í langflestum tilfellum kalla á svar í skriflegum hugleiðingum. Það er 

allt gott og blessað en ég hugsaði með mér að ég færi svolítið aðra leið og biðja þau að 

velta fyrir sér spurningunni í gegnum verklegt hugmyndaferli og gefa mér svarið þannig 

í bókverki og einnig munnlega eða skriflega. 

Mynd 51. Úr skólastofu bókagerðar Tækniskólans 
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Spurningin; Hvað þýðir menntun fyrir mig ?  

Spurningin sem lögð var fyrir nemendur í þessu verkefni er áhugaverð því hún veltir 

upp hugleiðingum um gildi þess sem við erum að gera og hver ástæðan er  fyrir vali 

okkar. Eftir bókverkakynninguna í Útúrdúr hóf ég umræður við nemendur um Hvað 

þýðir menntun fyrir mig ?  Nemendur höfðu fengið kennsluáætlun um verkefnið frá mér í 

vikunni áður þar sem spurningunni var velt fram ásamt dæmum um spurningar sem 

gæti verið áhugavert að velta fyrir sér í þessu samhengi. 

 

Dæmi um spurningar: 

Hvað dettur ykkur fyrst í hug um menntun ? 

Hverju tengist menntun helst í samfélaginu ? 

Er menntun afmarkað ferli sem tekur „enda“ eða... ?  

Hvernig mynduð þið mennta ykkur ef það væru engir skólar ? 

Eigið þið ykkur drauma menntunarleið ?  

Hver er helsta ástæðan fyrir því að þið veljið að fara í nám ? 

Gætuð þið menntað ykkur sjálf ?   

Þekkið þið til annarra menntunarleiða en skóla ? 

Hvernig menntun er mikilvægust, bókleg eða verkleg (tæknileg, listir og annað). 

 

Viðbrögð nemenda við spurningunni voru sterk og í raun miklu sterkari en ég hafði gert 

ráð fyrir. Þau virtust hafa áhuga á málefninu og veltu gjarnan fyrir sér tilgangi námsins 

út frá eigin forsendum og svo út frá forsendum menntakerfisins sjálfs. Hjá sumum fann 

ég að það lá raunverulegur áhugi á málefninu meðan kannski hjá öðrum var þetta 

spurning sem var áhugavert að glíma við í tengslum við bókverkið af því nálgun 

verkefnisins var nokkuð ólík því sem þau áttu að venjast. Á þann hátt reyndi verkefnið á 

sjálfstæði nemenda og ýtti á þá að þróa sínar eigin hugmyndir og finna lausnir á 

vandamálum. Þetta vinnulag samræmist hugmyndum hugsmíðahyggjunar sem ég fjalla 

um í kafla 2. Í kenningum hugsmíðahyggjunnar er einnig mikilvægt að hlutverk kennara 

sé að vera sem leiðbeinandi og leggja áherslu á að hvetja, spurja spurninga og leita nýrra 

vinkla á málefnum. Á þann hátt leitaðist ég eftir sem kennari að vinna með nemendum 

að verkefnum þeirra í því að finna lausnir og leiðir. Ég pældi í úrvinnslu verkefnanna 

með þeim, spurði spurninga og benti á lausnir sem komu til greina í vinnunni. Einnig bjó 
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ég til samræður okkar á milli sem hópur út frá spurningunum sem við unnum út frá og 

reyndi þannig að hvetja þau til umhugsunar um málefnið. Þau urðu líka fyrir áhrifum af 

hvort öðru í samræðum um ýmsa vinkla og skoðanir og ég setti fram mínar skoðanir og 

spurði spurninga.   

     Útkoma samræða okkar á námi var á ýmsa vegu en það sem mér fannst vera mest 

áberandi hjá flestum var að þeim fannst að þau eyddu of miklum tíma og orku í að skila 

af sér „skyldum“ í námi sem þau höfðu í raun ekki mikinn áhuga á og þau upplifuðu að 

það truflaði fókusinn á að þau finndu sér sína eigin „rödd“ í náminu sem þau gætu 

einbeitt sér að.  

 

Þessi spurning um menntun og hvað það þýðir að vera þátttakandi í námsferli er 

sameiginleg okkur öllum sem komu að þessu verkefni. Við flestar kringumstæður í námi 

hefði nemandi svarað spurningu sem þessari með því að setjast niður og skrifa í texta 

hugleiðingu um viðfangsefnið.  Hugmyndaferlið við skrifin gerist þá í huganum, myndast 

og þróast þar og verður síðan að veruleika á pappírnum (eða í tölvunni). Það er 

áhugavert að skoða aðrar nálganir við það hvernig við „setjum hugsanir okkar á blað“. 

Með gerð bókverksins og við hugmyndavinnuferlið fer nemandinn í gegnum ákveðna 

físíska og skapandi tilraunavinnu sem hefur áhrif á hugleiðingar hans. Vinnuferli sem 

krefst færni í að skapa með höndunum getur verið ákveðið hreyfiafl sem hefur áhrif á 

hugsunarferlið og hvernig við vinnum úr því.   

     Þessi samruni verklegrar og bóklegrar vinnu, eða hugar og handar, er einmitt 

hugðarefni ýmissra góðra manna sem ég fjalla um hér í ritgerðinni. Pallasmaa og 

Heidegger fjalla um hugsunarmátt handarinnar og telja hana óhrjúfanlegan þátt í öllu 

hugsunarferli (sjá bls. 8 hér í ritgerð).  Þeir Jón Þórarinsson og Guðmundur Finnbogason 

leggja áherslu á að nám sé fólgið í að andi og líkami séu í samvinnu (Sjá hér í ritgerðinni 

á bls. 9). Þeir litu svo á að samþætting verklegs og bóklegs náms ætti að koma öllum að 

gagni, skerpa eftirtekt, skapandi nálgun og að hún efldi líkamlega vitund sem er 

mikilvægur þáttur í ballans hugar og handar (Jón Þórarinsson, 1891). 

 

 

 

 

 



30 
 

Tvö dæmi um  verkefni nemenda sem gefa góða mynd af heildinni 

Ég valdi tvö bókverk úr námskeiðinu sem mér fannst lýsandi fyrir heildarútkomu 

verkanna. Þegar ég fór af stað með verkefnið í Tækniskólanum þá gerði ég samning við 

kennara og nemendur um að fá að nota verkefni þeirra og vinnuna á námskeiðinu sem 

efnivið í þessa ritgerð. Kennari áfangans Anna Snædís Sigmarsdóttir reyndist mjög 

hjálpleg og áhugasöm og reyndist mér mjög vel í gerð þessa verkefnis. Hún er sú eina 

sem ég nefni réttu nafni í ritgerðinni því þeir tveir nemendur sem ég kynni hér fyrir 

neðan hafa fengið tilbúnu nöfnin Marta og Jóhanna og verk nemenda sem eru talin upp í 

viðhengi hafa fengið númer. 

 

Verkin tvö hér fyrir neðan er lýst með myndum og stiklum úr frásögn nemendanna 

sjálfra um verkin sín sem fram fór í hópyfirferðinni í lok verkefnavinnunnar. Í loka 

yfirferðinni tjáði hver og einn sig í hópnum um verk sitt og hvernig hann hafði velt 

spurningunni um menntun fyrir sér. Nemendur gáfu einnig jafningjamat á verkum hvors 

annars ásamt því að við ræddum um framkvæmd verksins. Ég notaði video vél til að taka 

upp allar samræðurnar með leyfi nemenda og myndbandsupptakan nýttist mér bæði 

sem myndefni og hljóðupptaka sem ég vinn upp úr hér. 

     Ég valdi þessi tvö verk til að setja fram hér af því hversu ólík þau eru hvort öðru að 

vissu leyti en þau gefa bæði góða mynd af verkefninu. Marta vinnur  

þrívíddarhugmyndakorts  hugmyndina í sínu verki sem byrjar sem bók en opnast síðan á 

marga vegu og byggist smám saman upp sem lítill míkró hugmyndaheimur.  Jóhanna 

vinnur bókverkið sitt meira sem hlutfeldi og verk hennar stendur sjálft sem listrænt 

objekt þó að hún vinni út frá sömu forsendum og Marta. Mér fannst flest bókverkin á 

námskeiðinu að mörgu leiti lúta svipuðum lögmálum og þessi tvö verk Mörtu og Jóhönnu 

þó öll séu þau mjög ólík. Það var ólíkt hvort nemendur tóku þann kostinn að vinna út frá 

þrívíddarhugmyndakorts vinnunni eða hvort þeir unnu verk sitt út frá annarri 

grunnhugmynd.  Mér fannst jákvætt hversu ólík og persónuleg áhersla var í verkunum 

og mér fannst nemendur fljótir að renna af stað í vinnu sína og langflestir unnu sjálfstætt 

og virtust hafa nokkuð góða sýn á það sem þau vildu. Sum nýttu sér þá þekkingu sem 

þau bjuggu yfir eins og bóka- og pappírsbrot sem þau höfðu lært í áfanganum og margir 

hverjir nýttu aðra þekkingu sem þau bjuggu yfir annarsstaðar frá. Mér finnst áhugavert 

að bera saman hugmyndir hugsmíðahyggjunnar sem ég nefni í kafla 2 í þessu samhengi 
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þar sem nemendur byggja á þekkingu frá þeim reynsluheimi sem þau búa yfir í að vinna 

lausnamiðaða verkefnavinnu eins og gert er hér (The practice, 1996).  

Út frá hugmyndum Place based education fer partur af námi nemenda fram í 

nærumhverfi þeirra og byggist að hluta til á þáttum úr því. Þessir kennsluhættir eru 

opnir fyrir óvæntum breytingum í kennslufyrirkomulaginu og eru opnir fyrir því að 

aðlaga sig að nýjum hugmyndum sem verða á vegi (Gruenewald og Smith, 2010). Þessir 

þættir Placed based education eru áberandi í verkefninu mínu. Hluti af verkefninu fór 

fram út í borginni þar sem nemendur nýttu sér vel þann efnivið sem þau höfðu viðað að 

sér úr spunavinnunni í borginni. Þau lýstu flest þessari 30 mínútna hugmyndaleið sem 

áhugaverðri reynslu og fannst áhugavert að upplifa að þegar þau beittu athygli sinni á 

annan hátt þá tók annars kunnuglegt umhverfi stökkbreytingum og sýndi á sér nýjar 

hliðar. Þeim fannst áberandi hvað umhverfið er ríkt af allavega hlutum sem þau annars 

leggja sjaldan merki til og því litu þau svo á að hugmyndavinna sé góð upplifun sem er 

vert að ganga í gegnum til að venja sig á að beita athygli sinni á annan hátt. Þessi viðhorf 

að vinna út frá eftirtekt á umhverfi sínu er líka nokkuð sem fer inn á hugmyndir 

hugsmíðahyggjunnar um að nýta sér hverfulan og jafnvel síbreytilegan efnivið og 

hugmyndir  sem vekur okkur til umhugsunar um að ferli þekkingar og menntunar er 

ferli sem er í sífelldum vexti þar sem eitt er staðreynd í dag en annað á morgun  (The 

practice, 1996).   
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Marta 

Marta vann sitt bókverk sem þrívíddar hugmyndakort. Verkið hennar lét lítið yfir sér við 

fyrstu sýn, var mjög hrátt að mörgu leiti en gaf samt til kynna mikla möguleika, leikgleði 

og skemmtilegar listrænar útfærslur í nokkrum 

smáatriðum inn í verkinu. Verkið hennar lifnaði 

síðan enn frekar við þegar hún sagði okkur frá því 

og það var mjög gaman að sjá hvernig vinnuferlið 

hafði tekið hana á einhverskonar hugar ferðalag 

sem bókverkið hennar bar vel merki um. 

 

Hér kemur frásögn Mörtu af bókverkinu sínu í hópsamræðum í lok verkefnisins 

 

Marta:  

Ég byrjaði að gera bókina mína og hún endaði sem gjöf – eða jólapakki  

 ... mér finnst menntun vera svo mikið veganesti að ég hugsaði fyrst „verkfæri“.  

Þetta er spasl spaði sem ég á heima og teiknaði 

meðfram honum og í gegn og setti hérna eldspýtu af 

því þetta er fyrsta verkfærið (hún brosir). ..og alveg 

basic...þú ert að rækta eitthvað og að reyna að koma 

þér upp hlutum.  

 

...og svo datt mér i hug að það væri 

rauður þráður í gegnum þetta, þessi 

er á krossgötum – hann festist í sama 

hjólfarinu soldið eins og hann sé ekki 

ennþá búin að finna sér einhvern 
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farveg ...hvað þú vilt gera í lífinu. Hann er svona á milli steins og sleggju. 

En þá kemur að þessu hér ... ég gerð lítinn turn með slagorðum með því hvernig maður 

gæti farið út í að læra og þá nefni ég kannski 

helst; skrifa, mála, leika, sjálfbærni, vona og 

byggja, forvitni, sterk sjálfsmynd, meira val, 

raða, rækta ..... 

 

 

 

Svo þegar turninn er samanbrotinn þá er þetta einskonar diploma.  

 

 

Ég var á prikinu og settist á rauðan stól og ég ákvað að pæla í þessari pælingu um 

menntun og ég fann þetta. Þetta er eitthvað sem er oftast inná skókössum, svona 

öryggismiði  ... og svo teiknaði ég kaffibolla. 
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Þetta svarta !  ..fann þetta 

á leiðinni, þetta er svona 

undan tösku svo hún 

blotni ekki. Ég notaði það 

sem stimpil annarsstaðar 

í bókinni og bjó til hjólför 

...  er líka þá merki um 

eitthvað sem fylgir þér. 

 

 

 

 

 

Hérna er svo lítið „mind map“ um tækni, -lykill – hvað er 

lykill; verðleiki, þroski, sterkari sjálfsmynd, komast af 

mölinni (eins og í gamla daga), meira val, ný leið í tækni og 

kunnátta og spegill af því þú ert að horfa á sjálfan þig og 

peningar. Af því 

allir þessir 

kaffibollar kosta 

4 hundraðkalla.  

Ég spyr: þú margfaldar peninginn eins og jesús 

með brauðið og fiskana. 

Marta: já hér er fullt af peningum. Svo er hérna 

þetta er ekki alveg búið. Hér erum við með 

listann yfir airwaves og þá var ég að teygja mig 

í átt að einhverri hreyfingu, þar sem hlutir 

gerast. 

Ég segi; þetta er alveg heill heimur í einu litlu 

dæmi, mjög samanbrettur heimur. 

Marta: já ég er með netta nanófílíu (og brettir 

verkinu saman aftur). Það er ákveðin gjöf að mennta sig, það er ekki allra. 
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Jóhanna 

Jóhanna gerði bókverk sem kom fallega út og sem ég upplifði að var bæði persónulegt og 

fylgdi því sem var lagt fyrir á nokkuð abstrakt og einfaldan hátt. Þessi tvö bókverk sem 

ég fjalla um hér eru ólík í útfærslu en mér finnst bæði verkefnin rúma það sem lagt var 

upp með í verkefninu. Báðir hafa nemendurnir orðið fyrir áhrifum af því sem þær sáu í 

kynningunni ásamt því að þær hafa markað sterk persónuleg spor í verkefnunum.        

     Bókverk Jóhönnu finnst mér standa sem sjálfstætt verk og í einfaldleika sínum vera 

fallegt listrænt bókverk sem kemur inná spurninguna um menntun á nokkuð opinn og 

abstrakt máta meðan bókverk Mörtu er eins og ferðalag og hugmyndaveisla þar sem hún 

lætur leiðina, leikinn og leitina ráða ferðinni í einhverju sem endar hjá okkur sem 

innpökkuð gjöf.  

 

Frásögn Jóhönnu um bókverkið sitt í yfirferðinni í lok verkefnisins. 

 

Jóhanna: þetta er bókverk sem stendur 

sjálft sem hlutur og inn í er ég með 

texta sem er það sem er menntun fyrir 

mig.  

Frelsi í menntun, að það sé sjálfbærni, 

þú færð tengingu, þú ert að vinna með 

eitthvað ákveðið kerfi og byggja 

ákveðin ramma. 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 



36 
 

...og það eru samskipti og það er leikur að 

læra.  

 

Menntun er leikur ... 

 

 

 

Hér er það sem ég fann úti. Ég týndi fullt af 

sígarettupökkum og svo er hér pínu tenging í 

sígarettuna með þessari upprúlluðu silfurfólíu og 

inn í er myndin sem er framan á líka en bara 

aðeins stærri.  

 

Þrykkið sem er framaná sitthvorumegin er dót 

sem ég fann úti, þrykkti á og lakkaði yfir. 

...en annars svo á bókin bara að standa svona“. 
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Lokaorð 

 
Það var áhugaverð vinna að gera bókverk með nemendum í Tækniskólanum í Reykjavík. 

Og þá alveg sérstaklega áhugavert að vinna bókverk með það að markmiði að velta fyrir 

sér og svara spurningum um gildi menntunnar munnlega eða í texta. Þar tvinnuðust þeir 

þættir saman sem svo oft eru skilgreindir í sitthvorulagi; hinar verklegu og hinar 

listrænu áherslur tvinnuðust inn í bóklegum veruleika þegar spurningum var svarað í 

texta í gegnum listræn vinnubrögð bókagerðar.  

     Einnig var áhugavert að tengja inn í bókverkið hugmyndavinnu sem fram fór fyrir 

utan skólastofuna út á götum borgarinnar. Sú vinna opnaði fyrir nýjar möguleika á að 

sækja sér hugmyndir og kveikjur úr nánasta umhverfi okkar og að æfa það í spunavinnu 

að skoða umhverfi sitt á nýjan hátt með það í huga að safna að sér hugmyndum og 

leiðiþráðum. Sú vinna varð einskonar efnisveita hluta og efnis ásamt því að vera 

efnisveita hugmynda úr þekktu umhverfi sem getur komið á óvart. 

     Verkefni sem þetta vinnur með að sameina þætti listræns ferlis og bóklegrar vinnu.  

Það hefði verið áhugavert í framhaldinu að þróa áfram bæði listrænu bókverksvinnuna 

og textaskrifin og tvinna þau saman á enn sterkari hátt þannig að útkoman verði 

bókverk og skapandi textaskrif. Þá hefði verið hægt að vinna þætti verkefnisins í 

samvinnu við aðrar greinar skólanna, íslensku, náttúrufræði og fleira annað þar sem 

þættir hvorrar greinar myndu skarast í verkefninu.  

 

Mig langar til að vitna í Walter Benjamin (1892-1940) hér út frá þessum hugrenningum 

um samruna verklegrar og bóklegrar vinnu; eða handar og huga en Walter var oft 

vonlítill í skrifum sínum um hið þverrandi mikilvægi reynslunnar sem hann setur fram í 

fallegri sýn þegar hann vitnar í orð Paul Valery í grein sinni Sögumaðurinn; 

 

„Sál, auga og hönd eru með þessum orðum felld í eitt samhengi. Með því að hafa áhrif á 

hvort annað ákveða þau það sem er framkvæmanlegt. En framkvæmdin er okkur ekki 

lengur töm. Höndin fer með minna hlutverk í framleiðslunni en fyrr og staðurinn sem 

hún skipaði meðan sögur voru sagðar er komin í eyði. (Að segja frá er alls ekki verk 

raddarinnar einnar, sé skynjunin tekin með í reikninginn. Í sannri frásögn kemur höndin 

mjög mikið við sögu og styður það sem sagt er á hundrað vegu með hreyfingum sem 

þjálfaðar eru til vinnu)“ (Benjamin, 2008, bls. 277).  
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Það er bil í íslensku menntakerfi sem þarf að brúa milli verklegrar og listrænnar kennslu 

og þeirrar bóklegu. Margir skólar hafa leitað leiða til að vinna með þessa þætti og hefur 

vegur verk- og list greina að mörgu leita vaxið með auknum áherslum og sérhæfingu á 

verkleg og listræn fög í skólum landsins. 

Í aðalnámskrá 2013 er fjallað um menntagildi og megintilgang list-og verkgreina; 

 

 „Allir hafa hæfileika til að skapa. Í list-og verkgreinum fá nemendur aðstæður og margvísleg 

tækifæri til að þroska þann hæfileika, dýpka hann og tileinka sér leiðir til að koma sköpun 

sinni í verk. Í skapandi starfi fá nemendur tækifæri til að virkja og efla ímyndunarafl sitt, 

þjálfast í að taka ákvarðanir þar sem þeir vega og meta mismunandi valkosti og sjá afleiðingar 

af vali sínu. Nemendur þroskast í samvinnu við aðra, efla sjálfstæði sitt og sjálfsþekkingu og 

finna hæfileikum sínum farveg“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 140) 

 

Menntakerfið samkvæmt aðalnámskrá Menntamálaráðuneytisins vill opna leiðir til að 

auka á skapandi nálgun í skólum landsins hér á landi. Ég held að sú stefna kalli á 

síauknar nálganir í kennslu og námsefni sem fara inn á það að tengja listræn og bókleg 

fög og tel ég að verkefni mitt samlagist vel þeim ramma. 
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Viðauki 1 

 
 
 
 
 

Viðauki við MA Verkefni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guðrún Benónýsdóttir 

 
 
 
 
 

Ljósmyndir af 8 bókverkum nemenda í Tækniskólanum 

af 10 nemendum sem skiluðu inn bókverki. 

2 af bókverkunum má sjá í kafla 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



44 
 

Nr.1 
 
 
 

 
                
 
               
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



45 
 

Nr. 2 
 
 

   

 

   

 
 
  

 

 
 
 

 



46 
 

Nr.3 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

Nr.4 
 

 
 
 
 
 
 

 



48 
 

Nr. 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



49 
 

Nr. 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



50 
 

Nr. 7 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



51 
 

Nr. 8 

 
 
 



52 
 

Viðauki 2 

 

 
Kennsluáætlun fyrir nemendur í Tækniskólanum í Reykjavík 

 

 

Verkefni í gerð bókverks 

Kennari Guðrún Benónýsdóttir 

 

 

 

Lýsing: 

Í áfangum PAV1736 eiga nemendur að vinna 2 bókverk.  Annað bókverkið vinna þau 

með Guðrúnu Benónýsdóttur sem verkefni í æfingakennslu.  

Verkefnið tekur 2 daga (6 kennslustundir hvor dagur).  

Fyrsti kennsludagur er þriðjudagur 5.nóvember og sá næsti þriðjudagur 12.nóvember. 

 

Gefið er fyrir;  

 

frumleika í að skapa bókverk sem færir saman hugleiðingar um „Hvað þýðir menntun 

fyrir mig“ og listræna hugmyndavinnu. 

 

Sjálfstæð vinnubrögð í því að safna hugmyndum eða hlutum í hugmyndavinnuferli í 

vettvangsferð. 

 

að taka þátt í umræðu um  „Hvað þýðir menntun fyrir mig ? „  og að bregðast við 

spurningunni á persónulegan hátt í bókverkinu.  

 

Markmið verkefnisins er að auka skilning nemenda á bókverkinu, listrænum 

möguleikum þess og tengingum inn á önnur svið. 

 

 

Fyrsti kennsludagur. 5.nóvember 

 

Þriðjudaginn 5.nóvember er mæting í fyrsta kennslutíma í bókabúðinni Útúrdúr að 

Hverfisgötu 42 . Þar fá nemendur kynningu á bókverkum og fjölfeldi og við veltum fyrir 

okkur spurningunni HVAÐ ÞÝÐIR MENNTUN FYRIR MIG ? 

 

Dæmi um vangaveltur varðandi menntun: 

Hvað dettur ykkur fyrst í hug um menntun ? 

Hverju tengist menntun helst í samfélaginu ? 

Er menntun afmarkað ferli sem tekur „enda“ eða ?  
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Hvernig mynduð þið mennta ykkur ef það væru engir skólar ? 

Eigið þið ykkur drauma menntunarform ?  

Hver er helsta ástæðan fyrir því að þið veljið að fara í nám ? 

Gætuð þið menntað ykkur sjálf ?   

Þekkið þið til annarra menntunarleiða en skóla ? 

Hvernig menntun er mikilvægust, bókleg eða verkleg (tæknileg, listir og annað) 

 

 

Hugmyndavinna:  

Á leiðinni frá Útúrdúr upp í Tækniskóla eiga nemendur að vinna 

hugmyndavinnuverkefni.  

Þau hafa um 30 mínútur í það.  Gott er að safna að sér hugmyndum í formi ljósmynda, 

skissa eða orða og einnig að grípa með sér einhverja hluti á leiðinni eins og plaköt, miða 

eða annað sem liggur á lausu í umhverfinu.   

 

Taka með sér myndavél (myndavél í síma), skissubók og blýant í fyrsta kennslutíma í 

Útúrdúr.  

 

Verkefnavinna í kennslustofunni: 

Þegar nemendurnir mæta í kennslustofuna byrja þeir að vinna úrvinnslu úr hugmyndum 

sínum. Nemendum er frjálst að vinna bókverkið eins þau vilja en ég kynni fyrir þeim 

möguleika á að vinna það eins og hugmyndakort  sett saman úr ýmsum einingum og þá 

jafnvel úr hlutum sem þau hafa fundið á leiðinni.  

 

ATH.  Eftir fyrsta kennsludaginn er gott að nýta sér vikuna í millitíðinni  til að prenta út 

myndir, texta og hugmyndir af netinu ef þau vilja nota það í bókverkið.  

 

 

Annar kennsludagur. 12.nóvember 

 

Vinnan við bókverkið heldur áfram. 

 

Bókverk nemenda eiga að innihalda einhverjar eigin pælingar frá nemendum út frá 

spurningunni HVAÐ ÞÝÐIR MENNTUN FYRIR MIG ? hvort sem það er ein setning eða 

heill texti.  Einnig á bókverkið að innihalda úrvinnslu  frá rannsóknarleiðangrinum og er 

spennandi að sjá hvernig þessir tveir þættir tvinnast saman í verkinu. 

 
 
 
Skilafrestur er lok tímans 12.nóv 
 
 


