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„Merking myndast með því að sjá og hugsa..“     (Bamford, 2003, bls.3)
1
 

Inngangur  

Fyrir allnokkrum árum var ég á ferðalagi um Ítalíu og var staddur í Stefánskirkju í Bologna. 

Þegar ég hafði verið í smá tíma í að skoða kirkjuna stóð ég allt í einu fyrir framan stórt málverk, 

frá fjórtándu eða fimmtándu öld ef ég man rétt. Það var mikið að gerast á myndinni, fullt af fólki 

og táknum og maður skynjaði að það væru mikil skilaboð falin í myndinni. Þá rann allt í einu 

upp fyrir mér, að þótt almenningur þess tíma hefði sennilega getað lesið myndina eins og opna 

bók, þá skildi ég ekki skilaboðin. Ég var ekki læs. 

 

Það er hverjum einstaklingi nauðsynlegt að vera læs á myndmál og sjónræna framsetningu 

menningar hvers tíma til að túlka og skilja þau skilaboð sem honum berast með þeim hætti. 

Þannig skilur hann samtíma sinn og staðsetningu sína í honum. Það er þó mun örðugra nú á 

tímum heldur en til dæmis á fjórtándu öld, þar sem sjónræn framsetning efnis og skilaboð þeim 

tengdum eru þúsundfalt fleiri. Áreitið er því margfalt og þörfin fyrir að skynja og skilja 

merkingu, innihald og tengingar þessa efnis að sama skapi brýnni. Því er áhugavert að komast að 

því hvernig við lesum úr sjónrænum þáttum í umhverfi okkar, en ekki síður hvort, og þá hvernig 

hægt sé að auka meðvitaðan skilning okkar á þeim. 

Í aðalnámskrá Mennta- og menningarmálaráðuneytisins fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla frá 

árinu 2011 er kveðið á um mikilvægi þess að gera nemendur læsa á umhverfi sitt, ekki síður en á 

texta, enda er læsi einn af sex grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá. Hinir fimm eru sjálfbærni, 

lýðræði og mannréttindi, heilbrigði og velferð, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir eiga að liggja 

til grundvallar í öllu skólastarfi og tengjast öllum námsgreinum. Nýjar áherslur á læsi í sem 

víðustum skilningi krefjast þess líka að til sé fjölbreyttara námsefni sem miðar að aukinni færni í 

því. Þessu lokaverkefni er ætlað vera lóð á vogarskálarnar í þeim efnum. Í því er að finna drög að 

námsefni fyrir nemendur grunnskóla sem ætlað er á skýran og einfaldan hátt stuðla að því að 

nemendur skilji og skynji tengsl sjónrænna þátta í umhverfinu í tíma og rúmi.  

                                                 
1
 “Meaning is formed by seeing and thinking.” 
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Drögin eru tvenns konar. Annars vegar er efni til að þjálfa sjónrænar tengingar og hins vegar er 

hugmynd að ítarlegri nálgun á efninu í formi vefefnis. Efnið má nota hvort í sínu lagi eða saman.  

Á undan lýsingu á námsefnisdrögunum í öðrum hluta er fyrsti hluti þar sem fjallað er um 

myndlæsi almennt og sjónrænt menningarlæsi sérstaklega en tekið skal fram að hér verður ekki 

rætt um það líffræðilega ferli sem á sér stað þegar við sjáum, enda efni í annað og meira rit. Í 

þeim hluta er einnig farið í tengsl efnisins við þá kennslufræði sem byggt er á og drepið fæti í 

listfræði þess tíma sem drögin taka mið af. Í þriðja hluta eru svo kennsluleiðbeiningar og 

leiðbeiningar fyrir nemendur og í fjórða hluta er samantekt. 

Er það von mín að þessi drög séu vísir að námsefni sem geti orðið myndmenntakennurum hjálp 

og hvatning í starfi sínu og geti orðið til þess að nemendur vakni til meðvitundar um tengsl hinna 

ólíku sjónrænna þátta innan þeirra greina sem hin sjónræna menning samanstendur af. Þannig 

munu þeir öðlast dýpri skynjun á staðsetningu og tengingu hinna ólíku hluta í tíma og rúmi, en 

ekki síður á eigin staðsetningu og tengingu við umheim sinn. 

I. hluti. Hugtök og fræðilegar forsendur   

1.0  Að vera læs – hvað er það? 

1.1 Læsi 

Mörg okkar tengja orðið læsi aðeins við lestur á rituðum texta, það að vera læs á bókina. Í 

aðalnámskrá er rætt um sex grunnþætti í menntun á Íslandi og er læsi einn þeirra. Skoðanir á því 

hvað felist í hugtakinu eru þó margar, enda kannski í eðli sínu margþætt. Læsi er því ekki algilt 

hugtak fremur en mörg önnur, en segja má að: „Læsi í víðum skilningi vísar [...] til þess að 

nemendur nái tökum á ýmsum táknkerfum og miðlum;“ (Stefán Jökulsson, 2012, bls.1). Þessi 

táknkerfi geta verið á ýmsu formi og það eru líka til annars konar miðlar en texti og orð. Því er 

samkvæmt þessari skilgreiningu hægt að tala um læsi á nánast hvað sem er; myndir, tónlist, 

menningu og þar fram eftir götunum. Mikilvægt er þó að hafa í huga að við verðum aldrei fulllæs 

í þeim skilningi að við kunnum táknkerfið til hlítar, því það er í eðli táknkerfa að vera í stöðugri 
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þróun. Læsi er líka alltaf háð þeim kringumstæðum og breytum sem upplýsingarnar eru lesnar 

úr; það getur aldrei verið í tómarúmi (Dewey, 1980). 

Þar sem læsi er „ merkingarsköpun með tilteknu táknkerfi og ákveðinni tækni eða tæknimiðli.“ 

(Stefán Jökulsson, 2012, bls.11),  má líka velta fyrir sér áhrifum tæknibreytinga og hvort þær 

hafi einhver áhrif á eða séu hluti af læsi í víðara skilningi. Ein áhrif tækniframfaranna er hið 

aukna framboð myndmáls í tjáskiptum þar sem við notum margs konar leiðir til að koma 

boðskap okkar til skila, enda vel til þess fallið þar sem það er í senn staðbundið og alþjóðlegt. 

Spurningin er því hvort myndmálið geti skapað og flutt merkingu manna á millum án 

tungumálsins og hvernig lesum við þá úr því? 

1.2 Myndlæsi 

Sé einhver af handahófi spurður um skilgreiningu á orðinu myndlæsi er ekki víst að svör séu á 

reiðum höndum, jafnvel ekki hjá þeim sem eru menntaðir í myndlist. Flestum mun þó ljóst að við 

skynjum og skiljum myndir og skilaboð þeirra, þó svo þeir tengi ekki hugtakið læsi við þá iðju. 

Sýnt hefur verið fram á að börn geta lesið myndmál nokkuð vel frá 12 mánaða aldri. Mynd af 

epli þýðir epli til dæmis og þannig mætti áfram telja. Börn geta líka lesið látbragð eða skaphöfn 

eins og reiði og gleði úr myndum, svo dæmi séu tekin. Myndlæsi er því ekki bundið við eina 

grein eða afmarkað svið, það er notað í öllum greinum og í hinu daglega lífi. Hugtakið myndlæsi 

(e.visual literacy) var fyrst notað af John Debes 1968 og fól þá í sér að sækja þekkingu í gegnum 

myndir og að vera meðvitaður um tengingu og merkingu þeirra, en ekki síður að vita hvað maður 

þarf að nota til að koma merkingu til skila (Bamford, 2003). 

Myndræn áreiti og mikilvægi sjónrænna boðskipta eru nú miklu meiri í samfélagi okkar heldur 

en áður og sjónræn tjáskipti byggja á því að senda skilaboð með myndrænum hætti. Myndlæsi er 

því það að geta túlkað merkinguna í þessum skilaboðum, það er að segja hvernig við lesum úr 

þessu og hvernig við nýtum okkur það. Það er þó ekki til nein ein „rétt“ leið til að lesa úr mynd 

eða tákni, því það fer að sjálfsögðu eftir veruleika þess sem les úr því. Því er þetta frekar  

spurning um túlkun eins og Gillian Rose segir: „Það sem felst í að túlka myndir er einmitt túlkun, 

ekki það að komast að „sannleika” þeirra.” (Rose, 2001, bls. 2)
2
  Það er munur á orðum og 

myndum því að tungumál myndanna er ekki staðlað, hver mynd er einstök í því umhverfi sem 

                                                 
2
 „Interpreting images is just that, interpretation, not the discovery of their „truth“.“ 
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hún er í og hvernig hún er samansett.  Möguleikarnir eru því nánast óþrjótandi til túlkunar fyrir 

hvern og einn einstakling sem myndar merkingu með því að sjá og hugsa um það sem hann sér. 

Myndlæsi felur því líka í sér að vega og meta innihald og boðskap myndrænna miðla á 

gagnrýninn hátt.  

Næstum allar greinar þjóðlífs nota myndræna framsetningu með einhverjum hætti og því er 

einstaklingum nauðsynlegt að þjálfa myndlæsi sitt. Ef maður skilur ekki myndmálið er maður 

ólæs í þessum skilningi, því myndmál er í æ ríkara mæli notað í kennslu og samskiptum. Þar sem 

við búum í myndrænu þjóðfélagi hefur allt þetta myndræna áreiti áhrif á það hverju við trúum og 

hvernig við lifum. Betri skilningur á eðli myndmáls leiðir óhjákvæmilega til þess að 

einstaklingurinn getur tjáð sig á skilvirkari hátt myndrænt. Sú skoðun heyrist því stundum að það 

sem við sjáum sé mikilvægara en það sem við lesum eða heyrum. Í framhaldi af því er talað um 

að kenna eigi lestur sjónrænna þátta í skólum eins og aðrar námsgreinar. Myndlæsi er þó ekki 

bara að læra myndmálið. Það er líka þjálfun í félagslegri færni, að skilja fólkið í kringum sig, 

hvað liggur að baki tjáskiptunum og þar af leiðandi að skilja eigin menningu (Dewey, 1980). 

1.3 Menningarlæsi 

Í umræðu um menningarlæsi felst óhjákvæmilega hugleiðing um það hvað menning sé og hvað 

felst í því. Þó ekki verði farið dýpra í það að sinni má þó benda á að það er ekki svo gamalt 

hugtak og til dæmis kom það fyrst fram í hinum vestræna heimi fyrir um það bil 300 árum.  

Þannig er orðið „menning“ eða kúltur (e. culture) fyrst notað á Englandi á átjándu öld og átti þá 

við hugtak sem var fyrst og fremst tengt ræktun. Það er að segja náttúrulegri ræktun og þróun 

mannsins eða einstaklingsins; hann var „kúltiveraður“ að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Síðar 

verður þó breyting á og hugtakið fer að eiga við áþreifanlegar afurðir menningar. Skilningur á 

þessum afurðum er því grundvöllur að læsi á eigin menningu. Menning hvers tíma snýst líka um 

þá miðla sem hún notar til að koma þessum afurðum á framfæri. Hún er líka alltaf að einhverju 

leyti val um það hvað á að varðveita og koma áfram á hverjum tíma. Það efni sem er ákveðið að 

birta á hverjum tíma hefur einnig mikil áhrif á sjálfsmynd hverrar þjóðar og samvitund, 

hugyndaheim hennar og hugðarefni. Þessi birting er því alltaf að miklu leyti stýrð eða pólitísk. 

Mikilvægt er að velta fyrir sér ákvörðunum sem liggja þar að baki til að skilja betur samtíma sinn 

(Hamilton, 1993). 
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En menning er aldrei einsleit, hún er þjóðernisleg og alþjóðleg í senn. Menn þurfa líka að öðlast 

mennningarbundna þekkingu og færni til að lesa það sem menningin geymir svo þeir verði 

gjaldgengir í ákveðnum hópum. Menningarlæsi getur því einnig haft efnahagslegt gildi og 

menningarlegt vald, því að þeir sem eru innvígðir í hópinn geta haft vald yfir þeim sem eru ekki í 

hópnum. Skólar hafa einnig verið tæki til þess að halda hinum utan við valdið í gegnum tíðina 

þar sem ekki áttu allir jafna möguleika á menntun (Hamilton,1993). Myndir geta einnig tengt 

saman einstaklinga frá ólíkum löndum, fært fólk nær hvert öðru í alþjóðasamfélaginu og jafnvel 

leitt til lýðræðisþróunar og aukinnar almennrar þekkingar. Myndir eru afsprengi samfélags og 

menningar og er ekki hægt að skoða þær aðskildar frá því (Dewey,1980). 

Læsi er því ekki bara vitsmunalegt heldur tengist það menningu og samfélaginu þar sem 

einstaklingurinn er staddur eða sprettur úr og hvernig hann sér og les það samfélag og sína eigin 

menningu. Einstaklingur verður því að geta lesið og skrifað tákn síns menningarheims og 

samfélags, í hvaða formi sem þau birtast, til að geta talist menningarlæs (Hamilton, 1993). Til 

þess þarf hann að geta lesið úr sjónrænum þáttum umhverfis síns og skilið tengsl þeirra og 

merkingu innbyrðis. 

1.3.1 Sjónrænt menningarlæsi 

„ Engin menningarafurð er eingöngu sjónræn.“  (Rampley, 2005, bls. 2)
3
 

Þættir menningar eru ótal og hið sjónræna útlit hennar er bara eitt sjónarhorn eins og ofangreind 

ummæli sýna. Sjónræna hliðin er þó í síauknum mæli umfangsemeiri og meira áberandi en verið 

hefur í kjölfar aukinnar tækni sem auðveldar miðlun og dreifingu margfalt, ekki síst með 

almennri notkun á veraldarvefnum. Hvernig maður lítur á menningu, og í þessu tilviki sjónræna 

menningu, er þó miklu meira heldur en bara að líta til sjónrænna afurða menningar eins og til 

dæmis listaverka. Miklu fremur á þetta við um myndræna framsetningu hugmynda, trúar, siða og 

venja innan samfélagsins eins og Rampley bendir á: „Það er langt síðan listaverk voru 

áhrifamesta sjónræna framsetningin á menningarlegri sjálfsmynd okkar.“                       

(Rampley, 2005, bls.1)
4
 

                                                 
3
  „There is no cultural practice that is entirely visual.“ 

4
 „Art long ago ceased to be the most important visual expression of cultural identity.“ 
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Sjónræn menning er því kannski ómögulega vítt hugtak, því hægt er að tengja það við nánast allt 

sem sett er fram myndrænt og því spurning hvar á að draga mörkin. Þrátt fyrir hið ofansagða 

hefur nokkur hefð þó myndast fyrir því að fella í þennan flokk þætti menningarafurða eins og 

hönnun og handverk, sjónlistir, arkitektúr, kvikmyndir, sjónvarp og nú internetið. Það er ekki síst 

gert vegna sameiginlegrar forsögu þessara greina. Þótt alltaf sé erfitt að velja úr er það þó 

eitthvað sem verður að gera til einföldunar, aðgreiningar og aukins skilnings. Því er ljóst að 

sjónræn menning er ekki bara tengd myndum eða myndlæsi, þrátt fyrir að hún sé lesin í 

svipuðum skilningi og mynd og texti eru lesin. Af þeim sökum er áhugavert að skoða hvernig 

megi auka og þjálfa læsi á þessum þáttum á sama hátt og hægt er að þjálfa lestur á texta 

(Rampley, 2005). 

1.3.1.1 Þættir til grundvallar sjónrænu menningarlæsi 

„ Ekkert er hægt að skilja eitt og sér.“         Hegel (Halsell, 2009, bls. 156 )
5
  

Ofangreind tilvitnun felur í sér þá gamalkunnu speki að á sama hátt og enginn maður er eyland, 

því öll tengjumst við einhverjum, þá er ekki hægt að skilja neinn hluta umheims okkar án þess að 

setja hann í samhengi við annað. Á sama hátt og tungumál er ekkert eitt og sér, því innihald þess 

er ekkert nema merking þess sem það vísar til, er enginn sjónrænn þáttur í umhverfi okkar einn 

og sér. Á hverjum degi verðum við fyrir sjónrænu áreiti og bregðumst við myndum úr öllum 

áttum. Allar þessar myndir eða þetta sjónræna áreiti hangir saman, tengist og er háð hvert öðru. 

Margar af þessum myndum eru svo tákn eða eftirlíkingar mynda sem við höfum kannski séð ótal 

sinnum þótt við höfum aldrei séð frummyndirnar. Tæknin er stór hluti af þessari myndrænu 

framsetningu og hún gerir okkur kleift að nota sjónræn kerfi til að miðla efni á mun skilvirkari 

og hraðari hátt en áður. Á sama hátt og við notum skipulag stafa og orða til að miðla reynslu 

okkar á heiminum notum við skipulag myndmáls í sama tilgangi. Það er því ekki handahófskennt 

heldur er hugsun og tilgangur að baki (Sturken og Cartwright, 2001).  

Þannig eru ákveðnar myndir eða tákn notuð af því þau hafa tengingu við eitthvað annað og sú 

tenging er beinlínis innbyggð í notkun þess. Merking þess er því í raun ekki ljós fyrr en hugurinn 

                                                 
5
 „Nothing can be understood in isolation.“  
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er búinn að tengja þar á milli. Að túlka þessa merkingu og skilja innihald hennar er því 

órjúfanlegur hluti þess að sjá og skilja heildarmyndina (Arnheim, 1974). Þessi merking er þó 

aldrei föst því sífellt myndast nýjar tengingar hjá einstaklingum og þar með nýjar merkingar. 

Stundum kemur það líka einstaklingnum á óvart þegar hann gerir sér ljósa nýja merkingu eða 

nýtt sjónarhorn á gamalkunnu sjónrænu atriði. Merkingin getur líka falist í því ósagða, því sem 

ekki er notað, og þar með upplýsingum komið á framfæri á meðvitaðan hátt (Halsell, 2009). 

Hugurinn lærir þannig að þekkja hluti og kannast við þá hvar sem þeir birtast síðar þótt það sé í 

öðru samhengi og þannig verður til nýtt samhengi. Hann  býr sér til staðalímyndir með 

undirflokka, til dæmis staðalímyndina hundur með undirflokka eins og lítill hundur eða mjög 

loðinn hundur svo dæmi séu tekin. Hugur okkar notar því sífellt aðgreiningu og alhæfingu í 

samvinnu til þess að búa til það sem við sjáum í umheiminum og gefa því merkingu. Sjón er því 

alls ekki bara skráning, hún er sköpun. Þannig leitast hugurinn sífellt við að skapa mynd sína af 

umheiminum og gefa honum merkingu frá einföldum atriðum til þeirra flóknari í rökréttu ferli og 

samhengi (Arnheim, 1974). Það er því með þessum sífelldu tengingum sjónrænna þátta í 

menningu okkar, þessari sköpun hugans, sem við eflum og þjálfum menningarlegt læsi okkar. 

2.0  Kennslufræði 

Drögin að námsefni í öðrum hluta ritgerðarinnar byggja á nokkrum kenningum eða 

hugmyndafræði í kennslufræði. Þótt mögulega væri hægt að geta fleiri verður hér einkum beint 

sjónum að tveim þeirra. 

 2.1 Hugsmíðahyggja 

Hugtakið hugsmíðahyggja (e. constructivism) er tiltölulega nýtt af nálinni, eða frá því um 1990 

og meðal þeirra sem unnið hafa að mótun þes má nefna þá David Johannesen og Brent Wilson. 

Hugmyndirnar sem liggja að baki  byggja þó á kenningum fyrri fræðimanna. Þar má kannski 

fremstan nefna Jerome Bruner en hugmyndir hans taka fyrir þá þætti sem felast í námi og 

kennslu; sýn, hugsun, mál, tákn, sköpun og svo framvegis.  Hann setti fram kenningu um hvernig 

barn öðlist þekkingu, eins konar módel í þremur stigum. Þau eru: athafnastig (e. enactive mode), 

ímyndarstig (e. iconic mode) og tákn- og talstig (e. symbolic mode). Það var þó ekki línulegt 

ferli í þroska eins og hjá Piaget síðar, heldur eins konar vinnsluferli þar sem þekking færist fram 
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og aftur á milli stiga. Bruner lagði mikla áherslu á þátt menningar og taldi að mikil tengsl væru 

milli skóla og samfélags og að við sem þjóðfélag ættum að hafa skýra stefnu hvernig við viljum 

að börn okkar læri (Illeris, 2009;  Pound,  2006). Einnig má líta til Piaget sem gerði ýmsar 

rannsóknir í kringum 1970 og komst að því að félagsleg samskipti hefðu jákvæð áhrif  

vitsmunaþroska einstaklinga (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). Kenningar Piagets byggja líka á því 

að einstaklingurinn sé sífellt að bæta við sig í þroska með því að aðlaga nýja þekkingu að sinni 

gömlu og verði þannig fær um að fást við sífellt flóknari viðfangsefni. Barnið er þannig 

stanslaust að mynda og endurmynda raunveruleikann með því að byggja ofan á fyrri þekkingu og 

skapa þannig sífellt flóknari raunveruleika. Piaget hélt því fram að þessi þroski færi fram í 

ákveðnum stigum, það væri eðlileg röð þroskastiga og einstaklingur gæti ekki lært ákveðin atriði 

nema hann væri staddur á réttu stigi til að taka á móti því. Þessi stig nefndi hann: skynhreyfistig 

(0–2 ára), foraðgerðarstig  (2–7 ára), stig hlutbundinna aðgerða (7–11 ára) og stig formlegra 

aðgerða (11 ára til æviloka). Uppbygging þekkingar kæmi út frá persónulegri reynslu 

einstaklingsins (Pound, 2006). Annar kenningasmiður sem tengdur hefur verið við 

hugsmíðahyggju er Lev Vygotsky en kalla má kenningar hans félags-menningartengdar (e. 

socio-cultural). Hann lagði meiri áherslu á þátt fjölskyldunnar, samfélagsins og samskipti innan 

barnahópsins í þroska einstaklingsins heldur en Piaget sem gekk meira út frá mikilvægi 

þroskastigs einstaklinsings.  Vygotsky taldi að þekking byggðist upp í samskiptum 

einstaklingsins við hópinn sem hann væri hluti af (Pound, 2006). Þá má einnig nefna kenningar 

Lave og Wenger um aðstæðubundið nám (e. situated learning) sem gengur út frá því að 

uppbygging þekkingar og nám yfirleitt sé háð þeim aðstæðum, bæði staðnum og hópnum, þar 

sem það fari fram (Þuríður Jóhannsdóttir,  2009;  Illeris, 2009). Enn ein kenningin sem tengist 

hugsmíðahyggjunni er lausnarmiðað nám (e. problem-based learning) þar sem lögð er áhersla á 

að nemandi byggi upp þekkingu með því að finna lausnir við ákveðnum vandamálum. Það gerir 

hann með því að nota þá þekkingu sem hann hefur til að komast að því hvaða leiðir hann getur 

farið. Mikil áhersla er lögð á sjálfsnám og að nemandi beri ábyrgð á eigin námi (Wilson, 2010).  

Forsenda þess að við getum byggt upp þekkingu er að við séum fær um að skynja og skilja 

umhverfi okkar. Eitt af mikilvægustu skilningarvitunum og það sem langflest boðskipti byggja á 

er sjónin. Því hefur verið haldið fram að hún sé ekki bara viðtökutæki heldur hluti af hugsuninni; 

það að sjá sé vitræn athöfn í sjálfu sér sem við notum til að byggja upp þekkingu okkar á 

umheiminum (Arnheim, 1974). Nám er ekki þó ekki bara yfirfærsla þekkingar heldur virkt ferli 
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hjá nemanda sem tengir nýjar upplýsingar við það sem hann kann og þekkir. Þetta nám verður 

ekki virkt fyrr en nemandi hefur velt efninu fyrir sér og getur tengt það við annað, annars er það 

bara páfagaukalærdómur. Nemendur þurfa að líka að sjá hvort fyrrri þekking standist tengingu 

við nýja efnið og ef nemendur skilja tilgang verkefnis og tengja það sjálfum sér taka þeir efnið 

betur inn og geta beitt því sem þeir hafa lært (Good og Brophy, 2003). Þetta og fleira felst í 

hugsmíðahyggjunni en draga mætti saman helstu atriði hennar í þessa þætti: 

- Nám og þekking er afleiðing þess hvernig nemandi túlkar það sem á vegi hans verður og 

skapar merkingu úr þeirri reynslu sem hann fær með samskipti sín við umheiminn. 

- Þessi túlkun er háð þeirri þekkingu og þeim viðhorfum sem nemandi býr yfir. 

- Uppbygging þekkingar er háð þeim aðstæðum og þeim hópi sem námið fer fram í.  

- Námsumhverfi þarf að vera opið og sem líkast raunveruleikanum. 

- Kennari er aðallega til að styðja nemendur í eigin námi, ekki til að „kenna“. 

- Nemendur þurfa að geta tengt verkefni við eigin raunveruleika og tilgangurinn og 

markmið þurfa að vera skýr. 

- Viðbrögð og mat á þeim verkefnum sem hann tekur sér fyrir hendur ætti að vera innifalið 

í þeim. 

- Nemandi ætti að bera ábyrgð á eigin námi og námsferli. Þannig aukast líkurnar á áhuga 

og virkni nemenda. 

(Wilson, 2010; Þuríður Jóhannsdóttir, 2009) 

Hugsmíðahyggjan er því í raun eins konar regnhlíf yfir margar kenningar en draga mætti inntak 

hennar saman í þá staðhæfingu að hún sé „hugmyndafræðileg afstaða sem lítur á þekkingu sem 

afleiðingu af fyrri eigin reynslu og reynslu annara.“ 
6
 (Wilson, 2010, bls. 8) 

 

 

 

                                                 

6
 „a philosophical position that views knowledge as the outcome of experience mediated by one's own prior  

knowledge and the experience of others.“ 
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2.2 Fjölgreindakenningin 

„… engir tveir einstaklingar hafa samskonar greindir í sama hlutfalli. “  

( Gardner, 1999, bls. 45)
7
 

Eitt af því sem gjarnan hefur þótt einkenna hið hefðbundna skólakerfi eru einsleitir kennsluhættir 

sem miða að því að allir eiga að læra það sama, á sama hátt og á sama tíma helst. Þetta gæti í 

fljótu bragði virst réttlátt kerfi þar sem ekki er gert ráð fyrir því að einhverjum einum sé gert 

hærra undir höfði á kostnað hinna. Við nánari eftirgrennslan sést augljóslega hinn stóri galli 

þessa kerfis: gert er ráð fyrir því að allir séu eins og læri á sama hátt, sem er þó alls ekki raunin. 

Samkvæmt þessu er líka gert ráð fyrir því að allir séu greindir, í mismiklum mæli þó, það er að 

segja hafi mælanlega greind. Greind sé því ein ákveðin mælanleg stærð sem greindarpróf og 

önnur próf miði að því að fastsetja (Gardner, 1999). Sem mótvægi við þetta hefur á síðari árum 

verið æ ríkari áhersla lögð á nám sem miðast við einstaklinginn þannig að hann geti nálgast 

viðfangsefni og verkefni innans skólans eftir því hvar hann er staddur. Þetta gerir líka ráð fyrir 

því að allir séu ólíkir og hafi ólíka hæfileika sem leyfi nemendum að komast að niðurstöðu eftir 

mismunandi leiðum. Eitt af því sem liggur að baki slíkri hugsun er beiting hinnar svonefndu 

fjölgreindakenningar við kennslu. Fjölgreindakenningin byggir að mestu á hugmyndum Howard 

Gardner en hann er að sjálfsögðu undir áhrifum þeirra sem á undan honum komu. Þannig vann 

hann með Piaget og samstarfsmönnum hans á sjöunda áratugnum þegar þeir gerðu tilraunir sem 

sýndu fram á að börn hugsuðu eins og listamenn (Pound, 2006).  

Eftir vinnu með fólki sem misst hafði ákveðna hæfileika í kjölfar heilaskaða fór Gardner að velta 

fyrir sér eiginleikum greindar samkvæmt þeirri forsendu að heilinn sé ekki ein stjórnstöð, heldur 

samansafn af mörgum tengdum stjórnstöðvum. Á grundvelli þessa setti  hann fram sína eigin 

skilgreiningu á hugtakinu greind og að til væru mismunandi greindir. Til þess að ákveða hvernig 

og hvort meta skuli meta hvað sé greind eða ekki setur hann fram átta skilyrði:  

1. Er hægt að afmarka hana í heilanum? 

                                                 
7
  „… no two people have exactly the same intelligences in the same combination.“ 
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2. Er hægt að rekja þróun hennar líffræðilega? 

3. Er einhver sameiginlegur kjarni eiginleika fyrir greindina? 

4. Er á sama hátt sameiginlegur kjarni eða táknkerfi? 

5. Er hægt með þjálfun að ná einhvers konar hámarksárangri í greindinni? 

6. Er til jaðarfólk með sérstaka mikla greind,ofvitar o.s.frv.? 

7. Er hægt að rekja með tilraunum að greindir séu aðskildar (eða samliggjandi)? 

8. Eru til sálfræðilegar mælingar sem gefa hana til kynna? (Gardner, 1983,1999; Armstrong, 

2000) 

Að þessum skilyrðum uppfylltum setur hann fram þá kenningu að til séu átta mismunandi 

greindir: 

1. Málgreind 

2. Rök-og stærðfræðigreind 

3. Tónlistargreind 

4. Líkams-og hreyfigreind 

5. Rýmisgreind 

6. Samskiptagreind 

7. Sjálfsþekkingargreind  

8. Umhverfisgreind  

Sé gengið út frá þessu gefur það allt aðrar forsendur fyrir kennslu, þar sem það gerir ráð fyrir því 

að nemandi geti nálgast efnið samkvæmt þeirri greind eða greindum sem hann er sterkur í. 

Sumum hentar til dæmis að læra mynd-eða sjónrænt á meðan öðrum hentar betur að vinna í texta 

og enn öðrum í gegnum snertingu og hreyfingu. Með örvandi umhverfi er líka hægt að þjálfa 

þessar greindir (Gardner, 1999).  Það þarf þó að ákveða hvað á að kenna og af hverju, en það 

skiptir meira máli að nemandi geti beitt þeirri þekkingu sem hann hefur til að vinna úr og afla sér 

meiri þekkingar sem hann túlkar, heldur en að hann geti sýnt fram einhverja  þekkingu á efninu 

sem hann getur þulið upp án skilnings. Það er líka mjög mikilvægt að nemendur læri að tengja 

saman það sem þeir fást við í skólanum við hið daglega líf til þess að skilja betur. Til þess þurfa 

þeir að framkvæma og fást við viðfangsefnið frá mörgum hliðum en ekki síst í samræmi við sína 
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greind. Gardner (1999) leggur til nokkra inngangspunkta við nálgun á efni í tengslum við 

mismunandi greind nemenda:  

1. Frásögn; segðu frá því sem þú sérð eða skrifaðu það. 

2. Finndu út tölfræðilegt samhengi innan efnisins. 

3. Leitaðu að röklegu samhengi, af hverju er sum atriði mikilvæg. 

4. Hvaða siðferðileg eða tilvistarleg viðhorf felast í efninu? 

5. Lýstu formum og litum. 

6. Nemendur fá að að gera eitthvað, skapa eigið verk í tengslum við efnið. 

7. Félagsleg nálgun, nemendur vinna saman og læra þannig um mismunandi viðhorf. 

Samkvæmt fjölgreindakenningunni er fólk því með mismunandi hæfileika/greindir en ekki bara 

eina og þær eru mismunandi og í mismiklum mæli hjá einstaklingum. Eða eins og Gardner segir: 

„Styrkleiki og hæfni einstaklings á einu sviði gefur á engan hátt til kynna samsvarandi styrkleika 

eða hæfni á öðrum sviðum.“ (Gardner, 1999, bls.31) 
8
 Það þarf því ekki nauðsynlega að vera 

samhengi þar á milli. 

3.0 Tengsl við aðalnámskrá 

Námsefnisdrögin í öðrum hluta þessa lokaverkefnis miða í sem stystu máli að því að nemendur 

auki skilning sinn á sjónrænum þáttum menningar þeirra. Hér á eftir eru rakin tengsl þeirra við 

þá sex grunnþætti menntunar sem taldir eru upp í aðalnámsskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Eru þeir í sömu röð og þar, en augljóslega eru tengslin 

missterk eftir þáttum. Allir eiga þeir þó sitt hlutverk og vinna saman að endanlegu markmiði, 

enda segir þar að þeir tengist „innbyrðis í menntun og skólastarfi og eru háðir hver öðrum.“ 

(bls.17) Enda er ljóst að námskrá er heildstætt kerfi tengdra þátta og við samningu hennar felst 

alltaf ákveðin togstreita milli þess að sundurgreina í námsgreinar og þess að varðveita einhvers 

konar heildarmynd. Gerð námskrárinnar felur líka alltaf í sér ákveðið val og stýring því í henni 

felst ákveðin framtíðarsýn á því sem koma skal og þykir æskilegt til þess að þjóna hagsmunum 

einstaklingsins og þjóðfélagsins í heild. Þetta á líka við um námsefnisgerð, enda er eðli hennar að 

vera í samræmi við námskrá hvers tíma. Þessi framtíðarsýn sem falin er í námskrá er þó ekki 

                                                 
8
 „A persons strength in one area of performance simply does not predict any comparable strengths in other areas.“ 
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alltaf ljós, enda oft  reynt að hafa hana tiltölulega opna og háða túlkun þeirra sem eiga að 

framfylgja henni. Það er líka óhjákvæmileg þversögn að þeir sem ákveða framtíðarsýnina og þá 

leið sem skal halda eru sjálfir afsprengi eldra kerfis og hugmyndir þeirra eru mótaðar af því. Því 

getur námskrá í eðli sínu aldrei orðið byltingarkennd; með henni er verið að viðhalda hefðinni að 

miklu leyti (Hamilton, 1993). 

  3.1 Læsi 

Í aðalnáskrá grunnskóla segir að „Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi 

og náttúru“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls.16). Athygli vert er að þrátt fyrir 

að talað sé um að allir þættir eigi að vinna saman jöfnum höndum er læsi þó talið upp fyrst í röð 

þáttanna og einnig í tilvitnunni hér að ofan. Hugmyndin sem liggur að baki drögunum að 

námsefni í öðrum hluta snýst einmitt að miklu leyti um það að nemendur verði betur læsir á 

menningu sína. Það er að segja að þeir geti lesið úr myndum og myndmáli til að öðlast færni í 

því að tengja á milli einstakra þátta. Námsefnisdrögin byggja þannig á því að nemendur þjálfist í 

því að sjá sjónræn líkindi með atriði mynda af verkum sem eru afsprengi menningar á ákveðnum 

tímum en eiga óhjákvæmilega nánast alltaf einhvern sameiginlegan snertiflöt. Enda er engin 

menning ein og stök í tómarúmi heldur er alltaf um að ræða einhver áhrif og tengsl þeirra í 

millum. Hægt er því að lesa úr verkum eða atriðum þeirra tengsl þeirra við eigin samtíma á 

heimsvísu en einnig við fyrri og seinni tíma. Einnig má sjá tengsl þeirra við önnur verk frá eigin 

landi. Hvernig lesið er úr myndmálinu er þó alltaf háð því hver er að lesa eins og gefur að skilja 

því enginn nemandi hefur nákvæmlega eins bakgrunn. Eðlilega er skynjun þeirra sem byggja 

sama land og eru hluti af menningu þess þó líkari en ef um einstaklinga með mjög ólíkan 

menningarlegan bakgrunn er að ræða. Þannig er líklegt að nemendur frá Mumbai eða Nýju Dheli 

lesi á svipaðan hátt úr myndmáli, en nemendur frá Egilsstöðum leggja sennilega aðra merkingu í 

það og túlka á annan hátt.  Túlkun þessa myndmáls, það er að segja lesturinn á þeim, fer þó oftast 

fram á ósjálfráðan hátt. Við bregðumst við myndmáli og innihaldi þess án þess að huga nánar að 

því af hverju við túlkum eitthvað á ákveðinn hátt eða hvað liggur að baki. Á sama hátt og lestur á 

texta felur í sér túlkun og uppbyggingu á þekkingu í gegnum mál og málnotkum má gera ráð 

fyrir því að sams konar aðferðum megi beita við uppbyggingu þekkingar á myndmáli. 

Námsefnisdrögin í öðrum hluta eiga því að stuðla að því að nemendur þjálfi skynjun  sína á því 

hvað er sameiginlegt með ákveðnum þáttum sjónrænnar framsetningar. Þannig byggja þeir upp 
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skilning á því hvað er líkt og ólíkt, hvernig þættir tengjast og af hverju. Á þennan hátt verða þeir 

betur læsir á eigin menningu og samfélag. 

3.2 Sjálfbærni 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir um sjálfbærni: „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“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls.18). Þar segir líka: 

„Menntun til sjálfbærni [...] miðar að því að börn og ungmenni skilji samfélagið eins og það er 

og hefur þróast.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls.18)  Þetta hlýtur að 

sjálfsögðu líka að eiga við um menningu þess samfélags sem þau eru hluti af enda menningin 

stór þáttur þess. Með því að skilja betur einstaka þætti sinnar eigin menningar og tengsl þeirra 

innbyrðis öðlast nemandi betri yfirsýn og skilur betur innihald hennar og uppbyggingu. Ekki er 

síður mikilvægt að nemandi öðlist skilning á tengslum sinnar menningar við menningu annara 

þjóða til þess að skilja betur eigin staðsetningu í tíma og rúmi. Hvort tveggja er nauðsynlegt til 

að hann geti verið þátttakandi í því að koma sinni menningu áfram til þeirra sem á eftir koma, 

sem mætti kalla eins konar  menningarlega sjálfbærni. Myndmál og sjónræn framsetning efnis er 

og hefur alltaf verið stór hluti af menningarheimi hvers landssvæðis og tímabils og mikilvægt 

tæki til að miðla upplýsingum. Í hinum vestræna heimi, og reyndar heiminum öllum, er þessi 

framsetning orðin mun umfangsmeiri þáttur í daglegu lífi í kjölfar síaukinna miðlunarmöguleika. 

Áreitið er þannig orðið mun meira og nauðsyn þess að skilja betur bakgrunn þessara þátta og 

samhengi þeirra að sama skapi orðin brýnni. Því án þess að hafa einhvern skilning á myndmáli 

menningar sinnar er ekki hægt að miðla því áfram á meðvitaðan hátt og stuðla þannig að 

menningarlegri sjálfbærni. Námsefnisdrögin eru þannig hluti af þessum meðvitaða skilningi. 

3.3 Lýðræði og mannréttindi  

Í drögunum  felst þjálfun í því að skilja eigin menningu og annara betur á meðvitaðan hátt. Þar 

liggur áherslan á að skilja tengsl milli sjónrænna þátta og mikilvægi þeirra tengsla en ekki að 

ákveðnir þættir séu mikilvægari eða rétthærri en aðrir. Skilningur á að allar raddir eiga rétt á sér 

og stuðli að sameiginlegri heildarmynd er því mikilvægur þáttur að baki drögunum og felur í sér 

grunninntak lýðræðislegrar hugsunar. Enda byggir þessi meðvitaði skilningur á gagnrýnni 

hugsun sem er forsenda þess að gera nemendur „færa um að taka þátt í að móta samfélag sitt“ 
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(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 21).  Í drögunum er einnig gert ráð fyrir að 

nemendur geti að stórum hluta nálgast viðfangsefnið út frá mismunandi áhugasviði þar sem 

margar leiðir liggja að sama marki, það er að segja þekkingu á tengslum og samhengi hins 

sjónræna hluta menningarheims þeirra. Þannig er „tekið tillit til áhuga nemenda og ábyrgðar 

þeirra á eigin námi.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 21) sem er mikilvægur 

hluti lýðræðis og mannréttinda almennt. 

3.4 Jafnrétti 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir:  „Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla að 

þroskast á eigin forsendum,“ og hún „vísar í senn til inntaks kennslu, námsaðferða og 

námsumhverfis.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 21) Drögin í öðrum hluta 

taka mið af þessu þar sem hver nemandi getur notað námsgögnin og nálgast viðfangsefnið út frá 

áhugasviði sínu og því hvar hann er staddur. Þau er því hægt að nota sama hver staða eða 

bakgrunnur nemenda er og óháð þeim þáttum sem jafnrétti nær til og geta verið „Aldur, búseta, 

fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni, 

þjóðerni.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 22) Ekki síst ber að benda á að 

námsgögnin er hægt að nota óháð tungumáli þar sem notkun þeirra gerir að stórum hluta ráð fyrir 

sjónrænum tengingum óháð tungumáli. Ritaður texti er ætlaður til dýpkunar skilnings en er ekki 

forsenda fyrir notkun þeirra. Hann er þó nauðsynlegur til þess að nemendur öðlist dýpri 

meðvitaðan skilning á samhengi hlutanna. Þó að nemendur geti þannig nýtt sér námsgögnin út 

frá sínum reynsluheimi er þó ljóst að sá hinn sami reynsluheimur er forsenda skilnings þeirra. 

Miklu máli skiptir að nemendur beiti gagnrýninni hugsun við lestur myndmáls og öðlist skilning 

á jöfnu réttmæti þeirra gilda og þeirrar menningar sem verkin eru hluti af. 

 3.5 Heilbrigði og velferð 

Eins og áður hefur komið fram fléttast allir sex grunnþættir menntunar saman en það sem meðal 

annars lýtur að heilbrigði og velferð felst í jákvæðri sjálfsmynd sem er forsenda andlegs og 

líkamlegs heilbrigðis. Þar sem drögin í öðrum hluta eru uppbyggð þannig að allir geti nálgast þau 

á sínum forsendum er inntak þeirra og grunnhugmynd  þannig í samhljómi við texta 

aðalnámsskrár þar sem segir „Mikilvægt er að skólinn taki mið af þörfum allra barna og 

ungmenna á einstaklingsbundinn hátt. Allir þurfa tækifæri til að njóta styrkleika sinna sem er 
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lykilþáttur í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 23) Þá er í ýmsum notkunarmöguleikum námsgagnanna gert ráð fyrir samspili og samvinnu 

nemenda og þannig efld færni þeirra í samskiptum. 

3.6 Sköpun 

Sjón eða það að sjá er í eðli sínu sköpun með vitrænum hætti því við túlkum umhverfi okkar 

stanslaust og flokkum og tengjum milli ólíkra þátta, oftast þó á ómeðvitaðan hátt. Nám og 

námsgögn geta því verið hvetjandi eða letjandi fyrir þjálfun í meðvitaðri tengingu og skilningi á 

bakgrunni hlutanna. Börn eru yfirleitt mjög skapandi í hugsun þegar þau byggja upp mynd sína 

af heiminum, þótt þessi sköpun sé háð þeirri þekkingu sem þau búa yfir og hæfni til að lesa úr 

ólíkum miðlum (Arnheim, 1974). „Sköpun byggist á gagnrýnni hugsun og aðferðum sem opna 

sífellt nýja möguleika“ segir í aðalnámsskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

24). Það er einmitt eitt af markmiðum námsefnisdraganna að nemendur skoði sjónræna þætti 

með gagnrýnni hugsun og reyni að átta sig á tilgangi notkunar þeirra. Slík sköpun með gagnrýnni 

hugsun er þannig forsenda mynd- og menningarlæsis þeirra og „leiðir til námsáhuga þegar börn 

og ungmenni skynja merkingu viðfangsefnanna og gildi þeirra.“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 24). Mikilvægur þáttur við notkun þessa námsefnis er eins 

og komið hefur fram að geta nálgast efnið út frá því hvar nemandi er staddur. Annar snar þáttur 

er spila- og leiktengdir möguleikar sem felast í notkun þess eins og fram kemur í lýsingu á því, 

enda segir í aðalnámskrá: „Leikur er mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem 

sköpunargleði barna og ungmenna getur notið sín.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 24) Þar segir einnig: „Nám á sér stað þegar einstaklingur vinnur með áreiti, tengir það 

fyrri þekkingu og skapar nýja.“  (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 24) Hvort 

tveggja er einmitt kjarninn í þeim drögum að námsefni sem eru til umfjöllunar í öðrum hluta hér 

á eftir. 

4.0 Listræn einkenni tímabilanna 1920–30 og 1960–70; örstutt yfirlit 

Tímabilin sem hér eru til umfjöllunar eru annars vegar tímabilið 1920–1930 og hins vegar 1960–

1970.  Kemur það til af því að spjöld þau sem tekin eru sem dæmi um hugsanleg námsgögn í 

þeim drögum að námsefni sem eru sett fram í öðrum hluta ritgerðarinnar eru miðuð við þau 
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tímabil. Eins og fram kemur þar eru drög þessi hugsuð sem möguleg nálgun að námsefni sem 

væri mun stærra í sniðum, og var upphaflega ætlað að spanna alla tuttugustu öldina. Ástæðan 

fyrir að þessi tímabil urðu fyrir valinu er að þau eru frá sitt hvorum helmingi síðustu aldar, og 

þrátt fyrir að þau séu um margt ólík má sjá í þeim líkindi og tengsl. Um það snýst námsefnið 

einmitt, það er að segja að efla meðvitaða tengingu milli sjónrænna þátta. Hér er þó einungis um 

örstutt ágrip að ræða til að gefa einhvers konar mynd af því hvað einkenndi þessi tímabil í hinum 

vestræna hluta heimsins og engan veginn tæmandi yfirlit.  

4.1 Áratugurinn 1920–30 

Tímabilið einkennist einkum af tvennu. Annars vegar er mikil hreyfing innan bókmennta og 

myndlistar sem eru undir áhrifum af súrrealistum, draumkenndum myndum og ljóðrænum 

textum sem hafa áhrif á myndlist og öfugt. Hins vegar einkennist það af miklum fúnksjónalisma í 

arkitektúr og hönnun sem kemur í kjölfar nýrra möguleika í efnisnotkun. Hönnun húsgagna með 

sveigðum stálrörum er eitt dæma þessa og sömuleiðis stálnotkun í byggingum. Tíminn eftir fyrri 

heimstyrjöld einkenndist af bjartsýni og trú á framtíðina og möguleikum í iðnaði og vélrænni 

framleiðslu á hlutum. Einkenni hönnunar þessa tíma eru eins konar framtíðarútlit og má helst 

líkja því við undanfara geimaldar. Það má til dæmis sjá í útliti húsgagna, bíla og flugvéla. Mjög 

áberandi hreyfing þessa tíma er hin svonefnda Art Deco stefna. Helstu áhrif innan hins vestræna 

lista og hönnunarheims þessa áratugar koma þó einnig frá Bauhaus skólanum í Þýskalandi. Á 

Íslandi komu áhrif þaðan en einnig notuðu arkitektar hrein náttúruleg form í byggingum þessa 

tíma. Aðaleinkennin eru því fólgin í samspili þessara tveggja strauma, hins draumkennda 

súrrealisma og notkunarmiðaðs fúnksjónalisma. Þar má því finna samhliða notkun hreinna 

náttúrulegra forma og tákna. Guðjón Samúelsson notar til dæmis form úr íslenskri náttúru á 

Íslandi og arkitektar sem höfðu lært erlendis komu með fúnksjónalisma sem var aðlagaður veðri 

og byggingaraðferðum. Þessi stefna náði fyrst fótfestu í byggingarlist en brátt teygði hún anga 

sína í heim myndlistar þótt hún hafi þar verið litinn hornauga til að byrja með (Lucie-

Smith,1979; Dennis, 2000). 

4.2 Áratugurinn 1960–1970 

Það sem helst einkennir þennan áratug er samruni alþýðumenningar og listar í nánast öllum 

listgreinum. Þannig höfðu kvikmyndir og teiknimyndasögur áhrif á bæði myndlist og hönnun. 
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Líkt og á árunum frá 1920–30 er eins konar framtíðarsýn ráðandi í hönnun ýmiss konar, hvort 

sem um er að ræða húsgögn, iðnhönnun, fatahönnun eða byggingarlist. Eins og þá var það vegna 

nýrra möguleika í tækni, en þetta tímabil markar upphaf geimaldar. Það einkennist af kapphlaupi 

Bandaríkjanna og Sovétríkjanna um það hvorir kæmi fyrst manni á tunglið, sem lauk með 

geimgöngu Bandaríkjamanna 1969. Pop-art stefna þessa áratugar var líka undir sterkum áhrifum 

frá Dada hreyfingunni sem átti blómaskeið sitt rétt fyrir 1920, en hún sótti einmitt mikið í 

alþýðulist og auglýsingar. Ein tegund myndlistar sem kom fram þar var collage tæknin sem átti 

eftir að vera áberandi á sjöunda áratugnum. Má þar benda á listamenn eins og hinn íslenska Erró 

en í verkum hans má líka sjá mikil áhrif vélvæðingar og tækniþróunar þessa tíma. Frægasti 

listamaður þessa áratugar og Pop-art stefnunnar er án efa Andy Warhol. Í byggingarlist eru enn 

áhrif frá sjötta áratugnum sem hafði einkennst af hreinum litum og geómetrískri formgerð og 

verið þannig samstiga málverki þess áratugar (Lucie-Smith, 1979). 

Hér á landi er erfitt að tímasetja hvenær sjöundi áratugurinn í myndlist hefst en kannski má segja 

að það hafi verið með komu Dieter Roth til Íslands. Hann notaði önnur og hversdagslegri efni en 

áður þekktist því samkvæmt honum voru líf og list óaðskiljanleg og listin forgengileg eins og 

lífið. Með honum komu ferskir straumar inn í listaheiminn, ekki síst vegna þess að hann var í 

góðum tengslum við erlenda listamenn. Roth var frumkvöðull ný-dadaismans sem hafði svo áhrif 

á SÚM hópinn svonefnda en innan hans voru listamenn sem gerðu optísk hreyfiverk, vélknúin 

verk, speglaverk, verk um neysluþjóðfélagið og verk sem voru búin til úr fundnum hlutum. Í 

upphafi þessa áratugar var hlutlæga myndmálið enn ríkjandi, fígúratíft var bannorð og umræðan 

snerist bara um abstraktlist. Ungir listamenn voru orðnir þreyttir á þessu og sóttu innblástur víðar 

en til Parísar og New York, þeim fannst þessi list ekki endurspegla þann veruleika sem þeir 

bjuggu við. Erlend áhrif hér á landi urðu því miklu meiri á þessum tíma en áður höfðu verið        

( Laufey Helgadóttir, 1990). 
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II. hluti.  Sjónrænt menningarlæsi – drög að námsefni 

„Meðfæddur hæfileiki okkar til að skilja sjónrænt hefur verið svæfður og hann þarf að vekja að 

nýju.“ (Arnheim, 1974, bls.1)
9
 

Við sjáum og skynjum umverfi okkar á hverju einasta augnabliki og búum til merkingu úr því, 

en það er að mjög takmörkuðu leyti sem við skiljum samhengi hlutanna á meðvitaðan hátt. Til 

þess að auka þessa meðvitund eru margar leiðir færar. Í þessum hluta verða lagðar fram tvær 

hugmyndir sem gætu stuðlað að því. Þær eru byggðar upp á sjónrænum tengingum en lýsingar á 

uppbyggingu þeirra og ferli eru að einnig í orðum.  Frekari myndræna útfærslu og hönnun 

vefefnis má þó vonandi byggja á þessum lýsingum. Fyrst er þó örstutt lýsing á kveikjunni að 

baki hugmyndunum. 

1.0 Kveikja að hugmyndum 

Fyrir nokkrum árum var ég á ferð um Prag ásamt öðru fólki og fór, eins og ég geri gjarnan 

erlendis, á nokkur söfn. Þar á meðal var Národní galerie v Praze, eða Listasafn Tékklands eins og 

það myndi nefnast á íslensku. Það sem mér þótti nýlunda var hvernig safnið var uppbyggt. Það 

var ekki hefðbundin „hólfun“ ólíkra listgreina eða einskorðun, heldur var hver hæð helguð 

ákveðnu árabili og dæmi úr ólíkum listgreinum leidd fram. Þannig gekk áhorfandinn úr 

málverkasal yfir í sal með iðnhönnun, skartgripahönnun eða fatahönnun og svo framvegis. Með 

þessu móti fékk áhorfandinn ákveðna yfirsýn og skilning á einkennum tímabilsins og sjónræna 

tengingu milli listgreina. Að neðan er einföld skýringarmynd eftir minni. 

                                                 
9
 „ The inborn capacity to understand through the eyes has been put to sleep and must be reawakened.“ 
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Skipulag safnsins – eftir tímabilum

arkitektúr                    leikmyndahönnun  

skartgripahönnun                         grafísk hönnun  

innanhúshönnun húsgagnahönnun 

fatahönnun  málun skúlptúr

 

Hugmyndin að baki þessum námsefnisdrögum er því að reyna á svipaðan hátt að auka skynjun 

og skilning nemenda á sjónrænum tengslum ólíkra þátta í umhverfi þeirrra og þannig auka 

skilning þeirra á umhverfi sínu og menningu. Til þess eru hér lagðar fram tvær hugmyndir. 

Annars vegar eru spjöld sem eru bæði hugsuð sem einhvers konar kveikja að frekara og dýpra 

námi um efnið en er einnig hægt að nota ein og sér. Hins vegar er vefefni sem tiltækt er á netinu 

og unnið í tölvu. Hér eru lögð fram drög að handriti að slíku efni en endanleg útfærsla bíður betri 

tíma. 

2.0 Spjöld 

Þessi spjöld eru hugsuð í anda „memory“ spilanna, það er að segja að nemandi/nemendur para 

saman myndir sem á einhvern hátt tengjast. Áætluð stærð þeirra er um það bil 8 x 8 cm sem kann 

að virðast full stórt en er nauðsynlegt til að myndin og atriði á henni, stór sem smá, séu greinileg. 

2.1 Uppbygging 

Hvert spjald hefur mynd á framhlið sem sýnir hluta eða heild verks. Á bakhlið er verkið flokkað 

samkvæmt fjórum greiningarþáttum. Hver þáttur hefur sitt form og undirflokkarnir hafa hver 

sinn lit. Þessir þættir eru: 
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A) Tímabil: Til einföldunar eru tímabilin flokkuð eftir áratugum 20. aldar, það er að 

segja 1900–1910, 1910–1920 og svo framvegis. Augljóslega er erfitt að draga þessi 

mörk þar sem verk sem gert er á síðari hluta áratugar getur átt meira sameiginlegt 

með þeim áratug sem kemur á eftir og verk frá fyrri hluta áratugar getur átt meira 

sameiginlegt með verkum þess áratugar sem kom á undan. Einhvers staðar verður þó 

að draga mörkin og er einfaldara að miða við ártal heldur en til dæmis stefnur þar. 

Þessi þáttur er táknaður með hring og hefur hvert tímabil sinn lit. Til dæmis gæti sá 

fyrsti verið táknaður með rauðum, sá næsti með sægrænum og svo koll af kolli. 

B) Álfa: Hér eru verk flokkuð eftir álfum heimsins þar sem nemendur skynja þannig 

líkindi og mun milli heimssvæða og innan þeirra. Þessi þáttur er táknaður með 

ferningi og hefur hver álfa sinn lit. 

C) Land: Hér eru verk flokkuð eftir löndum þar sem nemendur skynja þannig betur 

líkindi og mun milli landa og innan þeirra. Þessi þáttur er táknaður með þríhyrningi 

og hefur hvert land sinn lit. 

D) Listgrein: Hér eru verk flokkuð eftir listgreinum. Erfitt getur verið að telja verk til 

einnar listgreinar frekar en annarar, en til einföldunar eru þær greinar sem eru taldar 

með eftirfarandi:  

1) Byggingarlist – arkitektúr 

2) Fatahönnun 

3) Hönnun, þar með talin iðnhönnun  

4) Skartgripahönnun 

5) Tvívíð list – þar með talin málun og grafík og fleira 

6) Þrívíð list – þar með talin höggmyndalist, innsetningar og umhverfislist 

Þessi þáttur er táknaður með tígli og hefur hver undirflokkur sinn lit 

E) Efni: Verkið er flokkað eftir efnisnotkun, það er að segja tré, járn steinn, gler og svo 

framvegis að svo miklu leyti sem einn efnisþáttur er ríkjandi. Þessi þáttur er táknaður 

með stjörnu 

Neðst á bakhlið spjaldanna eru síðan upplýsingar um heiti verks, heiti höfundar og listastefnu, að 

svo miklu leyti sem þær upplýsingar eru tiltækar. 
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Möguleikarnir á útfærslum á umfangi og efnisinnihaldi slíkra spjalda eru nánast ótæmandi þótt 

hér séu settar fram nokkrar hugmyndir. Þannig mætti hugsa sér tímamörk þar sem öll þekkt 

listasaga er lögð undir en líka bara ákveðinn áratugur. Einnig mætti hugsa sér að vinna eingöngu 

með einn efnisflokk eða listgrein, til dæmis tvívíða list og svo framvegis. Kosturinn er líka sá að 

það er nánast endalaust hægt að framleiða spjöld og endurnýjun því eðlilegur hluti og kemur í 

veg fyrir að nemendur „læri utan að“ ákveðin spjöld. Einnig mætti notast við ákveðinn hluta 

spjalda í einum árgangi, annan í þeim næsta og svo koll af kolli. 

2.2  Lýsing á ferli 

Eftirfarandi er lýsing á mögulegri útfærslu, eins konar spilanotkun. Spjöldin eru stokkuð eða 

þeim  ruglað. Þau eru svo lögð á borðið og myndahliðin látin snúa upp. Nemendur eru í litlum 

hópum sem spila en líka má hugsa sér para- og/eða hópavinnu. Þátttakendur ákveða í sameiningu 

hvaða markmiðum eigi að ná, svo sem fjölda spjalda og svo framvegis. „Spilið“ felst í því að 

þekkja sameiginleg einkenni myndanna samkvæmt einum eða fleiri greiningarþáttum.  Hér 

skiptir höfuðmáli að þættirnir eru flokkaðir með formum og litum jafnframt því að vera flokkaðir 

með orðum, þannig að hér er lesskilningur ekki forsenda notkunar á spjöldunum. Í þessu ferli má 

hugsa sér nokkrar leiðir: 

A) Nemandi velur sér flokk sem hann ætlar að „safna“ , til dæmis málun, áratug eða land og 

sá sem fyrstur nær umsömdum fjölda vinnur. 

B) Nemandi sem fyrstur nær pari með umsömdum fjölda sameiginlegra greiningarþátta 

vinnur. 

C) Nemandi sem fyrstur nær pari með engum sameiginlegum greiningarþætti vinnur. Hér 

reynir líka á að sjá líkindi milli verka. 

D) Nemendur ákveða fyrir hvorn annan hvaða greiningarþátt þeir eiga að finna 

sameiginlegan og/eða hve marga. 

E) Nemendur verða að finna verk með alla greiningarþætti sameiginlega. Þessi útfærsla 

krefst talsverðs fjölda af spjöldum. 

F) Nemendur spila eins konar „veiðimann“ með spjöldunum. Hver byrjar með fjögur og 

leggur þau á borðið fyrir framan sig og snýr myndahlið upp. Nemandi sem á að gera 
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reynir að velja hjá hinum til að fá par en veiðir ef hann telur sig ekki finna neitt 

sameiginlegt. Sá sem fyrstur fær par vinnur. 

G) Nemendur spila eins konar „veiðimann“. Hver byrjar með tvö, heldur á spilunum og snýr 

myndahlið út.  Einn nemandi spyr til dæmis: Áttu málun/bláan tígul?  við þann sem hann 

telur eiga samsvarandi. Fær spjald eða þarf að veiða. Sá sem fyrstur fær par eða 

umsamdan fjölda vinnur. 

H) Nemendur fara í nærumhverfi sitt og finna eða taka mynd af byggingu, hlut og svo 

framvegis í nágrenninu. Þeir reyna svo að finna sjónræna tengingu við verk eða atriði á 

spjöldum og finna út hvernig eigi að greina það samkvæmt greiningarþáttunum. 

Nemendur geta einnig búið sér til sín eigin spjöld og bætt þannig í gagnabankann. 

 

 2.3 Útfærsla – dæmi  

Til nánari glöggvunar eru hér að neðan átta dæmi um slík spjöld, það er að segja fjögur frá sitt 

hvorum áratugnum, 1920–30 og 1960–70, en stutt ágrip um listræn einkenni þeirra tímabila má 

lesa í kafla I.4.0. hér á undan. Til einföldunar eru hér birtar myndir af verkum í heild en ekki stök 

atriði þeirra sem yrði þó líka hluti af þessu námsefni. Milli þessara verka má svo lesa ákveðin 

tengsl, bæði sjónræn og í flokkum þeim sem eru tilnefndir á bakhlið. 
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1920-1930

Evrópa

Ísland

Byggingarlist     

Steinn ( steinsteypa)

Þjóðleikhúsið. Guðjón Samúelsson.
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1920 -1930

Evrópa

Ísland

Höggmyndalist  

Brons

Ingólfur Arnarson. Einar Jónsson.
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Bakhlið
1920 -1930

Evrópa

Þýskaland

Húsgagnahönnun 

Brons

Borð. Bauhaus. 1924
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1920 -1930

Evrópa

Holland

Myndlist ( málaralist ) 

Olía á striga

Composition. Mondrian. 1923
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1960 -1970

Norður-Ameríka

Bandaríkin

Fatahönnun

Ull

Mondrian dress. Yves saint Laurent.1965
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1960 -1970

Norður-Ameríka

Bandaríkin

Myndlist (Málaralist)

Olía á striga

Marilyn. Andy Warhol. Pop -list
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1960 -1970

Norður-Ameríka

Bandaríkin

Iðnhönnun

Stál

Bobby Darin dream car.1960
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1960 -1970

Evrópa

Finnland

Byggingarlist

Stál

Playhouse. Matti Suronen. 1968
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 3.0 Drög að vefefni 

Hér á eftir eru lýsingar á þremur mismunandi útfærslum á vefefni sem gert er ráð fyrir að yrði 

hluti af því námsefni sem hér er sett fram í drögum. Enn sem fyrr er áhersla lögð á að hægt sé að 

vinna sig áfram myndrænt, það er að segja að nota sjónrænar tengingar, en texti er til nánari 

útskýringar. 

3.1 Leið 1 

Fyrsta leiðin byggir á spjöldunum úr spilinu sem lýst var hér að framan og hægt er að hugsa sér 

að sams konar spjöld væru notuð í vefefninu. Það væri byggt upp þannig að hægt væri að leita að 

ákveðnum spjöldum sem væri þá dýpkun á þeim sem eru í spilinu því texti á bakhlið væri fyllri 

þegar smellt væri á hann. Líka væri hægt að hugsa sér að forritið veldi af handahófi spjöld sem 

upp kæmu. Upphafssíðan væri því eins konar minnisinnlögn („memory“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér velur nemandi sig áfram og reynir að finna sameiginlega þætti eins og með spjöldin. Ef 

smellt er á mynd birtist sams konar bakhlið og á spjöldunum, og ef smellt er á texta birtist meiri 

texti en einnig myndir af öðrum verkum í sama flokki. Þannig er hægt að rekja sig áfram 

sjónrænt en líka fá fyllri þekkingu. Hér velur nemandi til dæmis þau tvö spjöld sem eiga mest 

“
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sameiginlegt, óróa eftir Alexander Calder og byggingu Paul Revere Williams, hvort tveggja 

dæmi frá sjötta áratugnum, enda eru formræn einkenni svipuð. 

           

Smelli nemandi nú á texta eða tákn á bakhlið spjalds getur hann fengið frekari upplýsingar. 

Smelli hann á áratug fær hann upp dæmi um önnur verk frá þessum áratug úr öllum flokkum. 

Smelli hann á þrívíð verk fær hann dæmi um önnur þrívíð verk og svo koll af kolli. Við hvern 

smell á texta kemur þannig fram frekari texti um verkið sem er á spjaldinu og ný minnisinnlögn 

innan hvers flokks. 

Þannig er hægt að rekja sig sjónrænt áfram eftir því sem áhugi er fyrir hendi og alltaf hægt að 

koma að nýju borði, það er að segja nýrri innlögn. 

3.2 Leið 2 

Í þesari leið er gert ráð fyrir því að nemandi rekji sig áfram eftir álfum, löndum og flokkum. 

Upphafssíðan gæti litið svona út: 
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Nemandi velur sér álfu eða heimssvæði, í þessu tilfelli Evrópu. 

 

 

 

 

 

 

 

Þvínæst velur hann sér land, í þessu tilfelli Ítalíu og fær þá upp dæmi um ólíka flokka frá því 

landi. Ef smellt er einu sinni á mynd leiðir það nemanda áfram að næsta skrefi, ef tvísmellt er á 

mynd birtist texti til nánari útskýringar.  
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Við það að smella einu sinni á mynd fær nemandi upp fleiri dæmi um þrívíða list frá þessu landi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smelli nemandi nú á mynd birtist myndin ásamt örvum til að hreyfa sig áfram í tíma og rúmi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Smelli nemandi á ör til vinstri koma upp fleiri dæmi um verk ólíkra listgreina frá sama tímabili í 

sama landi. Smelli nemandi á ör til hægri koma upp dæmi um verk frá sama tímabili óháð 
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löndum. Smelli nemandi á ör sem vísar upp koma upp dæmi um þrívíð verk næsta tímabils á 

undan frá þessu landi. Smelli nemandi á ör sem vísar niður koma upp dæmi um þrívíð verk frá 

næsta timabili á eftir frá þessu landi. 

Markmiðið hér er að nemandi geti nálgast efnið frá ólíkum leiðum og valið sér sitt áhugasvið 

og/eða land til að nálgast dæmi um líkindi. Hafi nemandi til dæmis áhuga á franskri list getur 

hann farið þá leið. Hafi hann áhuga á fatahönnun getur hann farið þá leið og svo framvegis. 

3.3 Leið 3 

Á svipaðan hátt og nemendur fóru inn í leiðangurinn eftir áhuga þeirra á landssvæðum og 

flokkum í leið 2 er hér gert ráð fyrir að nemendur nálgist efnið út frá áhuga sínum á ólíkum 

listgreinum. Hér eru einnig notaðar einfaldar táknmyndir til að leiða þá inn í leiðangur vefsins. 

Upphafssíðan gæti litið svona út: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér velur nemandi sér táknmynd fyrir þann flokk sem hann hefur áhuga á, í þessu tilviki föt eða 

fatahönnun. Næsta mynd gæti svo þrengt sviðið niður í karl eða konuföt. 
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Þvínæst kæmi upp mynd af kvenfötum frá ólíkum tímabilum 20. aldar, hér eru einungis sýnd 

nokkur dæmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í þessu tilviki velur nemandi sér kvenföt frá tímabilinu 1940–1950 og fær þá upp fleiri dæmi um 

kvenföt frá þessu tímabili. 
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Hér hefur hann valið sér kvenföt frá Bandaríkjunum og fær þá upp dæmi um verk frá fleiri 

flokkum þessa tímabils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nú velur hann sér til dæmis málverk í stað kvenfatnaðar þó hann gæti haldið áfram á þeirri braut. 

Þá fær hann upp mynd af tilteknu verki ásamt örvum, eins og í leið 2. 
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Ör til hægri: Verk sama flokks, sama lands og sama tímabils. Í þessu tilviki málun, Bandaríkin, 

1940–50. 

Ör til vinstri:  Verk sama flokks og tímabils, óháð landi. 

Ör sem vísar upp: Verk sama flokks tímabilsins á undan, óháð landi. 

Ör sem vísar niður : Verk sama flokks tímabilsins á eftir, óháð landi. 

Þannig getur nemandi rakið sig áfram sjónrænt og nálgast efnið út frá sínu áhugasviði og haft að 

lokum fullkomna yfirsýn frá sínum eigin valda sjónarhóli. 

ATH. Bláar örvar í leið 2 og 3 eru einungis ætlaðar til að sýna stefnuna þegar smellt er og 

eru ekki sýnilegar, NEMA á síðustu skjámyndinni þar sem nemandi notar þær til að færa 

sig áfram í tíma og rúmi. 
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4.0. Í hnotskurn 

Leiðir til að auka hæfni nemenda að tengja á milli ólíkra sjónrænna þátta í umhverfi sínu og milli 

ólíkra listgreina geta verið af ýmsum toga. Hér hafa verið lagðar fram tvær hugmyndir eða drög 

að námsefni sem gætu stuðlað að slíkri hæfni. Annars vegar er um að ræða spjöld með myndum 

sem nýtast nemendum við slíkar tengingar og til að öðlast skilning á samhengi hlutanna. Hins 

vegar eru þrjár tillögur að gerð vefefnis sem vinna að sama marki. Báðar þessar leiðir hafa það 

þó sameiginlegt að þær gera ráð fyrir því að nemandi geti unnið sig að mestu áfram sjónrænt á 

sama hátt og hann vinnur sig áfram sjónrænt í umhverfi sínu, en geti notað texta og frekari 

upplýsingar til dýpkunar á skynjun sinni og skilningi. 

III. hluti. Kennsluleiðbeiningar 

Eins og fram kemur í öðrum hluta er þar um að ræða drög að námsefni en ekki efni sem tilbúið er 

til notkunar. Bera leiðbeiningar í þessum hluta nokkurn keim af því, þótt að einhverju leyti sé 

rætt um efnið eins og það væri fullbúið til notkunar. Er þá miðað við umfang námsgagna eins 

það gæti verið og lýst er í öðrum hluta. 

1.0. Fyrir kennara 

Það efni sem lagt er til grundvallar kennslu er hvorki algilt né tæmandi. Ekki er um að ræða 

námsefni í hefðbundnum skilningi og ekki er nein námsbók sem hægt er að fylgja.  

Leiðbeiningarnar eru því í orðsins fyllstu merkingu leiðbeiningar, ætlaðar að vísa nokkrar þær 

leiðir sem hægt er að fylgja. Enda má í þessu samhengi taka undir orð Stefáns Jökulssonar  „að 

starf kennarans snúist ekki lengur um það að fyrst og fremst að miðla þekkingu til nemenda 

heldur sé það öðru fremur hlutverk hans að hjápa þeim að læra með tilstyrk þeirrar tækni sem er í 

boði nú á dögum og því verklagi sem hefur sannarlega rutt sér til rúms í samfélaginu öllu.“ 

(Stefán Jökulsson, 2012, bls. 8) Það sé því hlutverk hans að „liðsinna nemendum við að spyrja 

spurninga og leita svara við þeim“. (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 8) Slíkt á hvergi betur við en 

við notkun þessa efnis þar sem hlutverk kennarans er að aðstoða nemendur við að skapa og 

byggja upp eigin þekkingu.  
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Ekki er hægt að benda á neinn endanlegan texta eða heimildabanka sem kennarar geta stuðst við. 

Miklu fremur eru þeir til aðstoðar við leit á frekari upplýsingum og tengingum og má ætla að 

þeir verði oft og tíðum jafn miklir þátttakendur í þeirri leit og nemendur. Sem ákveðinn grunn til 

hliðsjónar má þó benda á það vefefni sem ætlað er eldri nemendum og inniheldur helstu 

upplýsingar um þau atriði sem eru til umfjöllunar, en er hvergi nærri tæmandi. Efnið er einnig 

æskilegt að nota sem kveikju að umræðupunktum milli nemenda og/eða með kennara. Þar kemur 

einnig inn í myndina gagnrýnin hugsun sem nemendur þjálfa með því að spyrja sig og aðra 

ákveðinna spurninga um efnið, til dæmis:  

- Hvað sérðu?  

- Hvaða tákn eða form kannst þú við?  

- Minna þau þig á eitthvað? 

- Hvaða efni, liti og áferð er verið að nota? 

- Minnir það þig á eitthvað? 

- Veistu um önnur verk sem minna þig á þetta? Af hverju? 

- Tengist verkið einhverjum persónum eða stað? 

- Hvert er umfang verksins?  

- Af hverju heldur þú að það sé? 

- Tengir þú eitthvað annað við verkið,hljóð,lykt eða eitthvað annað? Hvað? 

(Diptai, Hamlin og Matson, 2012, bls. 90) 

Það má einnig styðjast við lykilspurningar þær sem Stefán Jökulsson setur fram um miðlalæsi:  

- Hver býr til efnið? 

- Af hverju býr hann til efnið? Hverju vill hann koma á framfæri? 

- Hvaða viðhorf koma fram í því? Hver ekki? 

- Hvernig skilur þú efnið? Getur verið að aðrir skilji það öðruvísi? Af hverju? 

- Hvað er það sem vekur athygli þína? Af hverju? 

(Stefán Jökulsson, 2012, bls.51) 

 

Spurningar og umræður um efnið eru því heppilegar til frekari skilnings á efninu, því nemendum 

líkar ef þeir geta brugðist við efninu með samskiptum við kennarann eða samnemendur sína. Í 
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þessum umræðum skiptir líka máli hvernig kennari nálgast efnið og hvort hann veki áhuga og 

eftirvængingu hjá nemendum. Í þessum umræðum ætti líka alltaf að reyna að tengja efnið við 

eigið líf nemenda, nærumhverfi þeirra og reynsluheim, því þannig myndast innri hvatning og 

aukinn áhugi. Líka er mikilvægt að tengja efnið því sem er að gerast í þjóðfélaginu eða 

heiminum öllum og reyna þannig að finna nýjar leiðir til að sjá efnið og nálgast innihald þess 

(Good og Brophy, 2003). Við vinnu með efnið skiptir einnig miklu máli að nemendur hafi 

ákveðið frelsi til að nálgast efnið út frá sínum eigin reynsluheimi og áhugasviði, því einnig það 

myndar innri hvatningu, vekur áhuga og leiðir til skilvirkari úrvinnslu .  

1.1 Markhópur – fyrir hvern? 

Efni þetta er einkum ætlað nemendum á grunnskólaaldri, það er að segja frá 6 ára til 16 ára 

aldurs. Það má aðlaga mismunandi hópum og aldursstigum eftir því sem kennara þykir henta. 

Þannig má hugsa sér að yngstu nemendur nálgist efnið eingöngu sem spil þar sem þau beita 

sjóninni til að tengja saman ólíka sjónræna þætti þeirra verka sem finna má á myndum 

spjaldanna. Þau geta einnig skilið samhengi þeirra innbyrðis með því að lesa úr táknum og litum 

sem finna má á bakhlið spjaldanna. Nemendur á miðstigi geta einnig nálgast efnið út frá 

spilamöguleikum þeirra en geta nýtt sér texta á bakhlið frekar og til frekari skilnings. Þau geta 

einnig verið kveikja að frekari úrvinnslu á efninu, umræðum og leit á netinu. Nemendur á 

unglingastigi geta einnig notað spjöld sem leik og kveikju að frekari úrvinnslu sem hæfir þeirra 

aldri. Allir aldurshópar ættu síðan að geta notað sér vefefni út frá einstaklingsbundnum 

forsendum og áhuga. 

1.2 Markmið – af hverju?  

Við lifum í myndrænu samfélagi, þar sem nemendur þekkja vel til myndrænnar framsetningar 

skilaboða sem oft er beint sérstaklega að þeim. Þess vegna er ekki hægt að líta framhjá mikilvægi 

þeirra í kennslu, óháð því hvaða grein er verið að kenna.  

Markmið með notkun þessa efnis er í sem stystu máli að nemendur geri sér betur grein fyrir 

sjónrænu samhengi þátta í umhverfi sínu og menningu. Við nánari greiningu markmiða með 

efninu er hér fylgt flokkunarkerfi Bloom um þekkingarsviðið eins og það er sett fram í bók 

Ingvars Sigurgeirssonar, Að mörgu er að hyggja frá árinu 1999. 
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Þekkingarsvið 

Minni: Nemendur þekki atriði í sjónrænni framsetningu efnis eða útliti verka sem eru 

einkennandi fyrir eitt eða fleiri eftirtalinna atriða: Tímabil, heimssvæði, land, listgrein og 

efnisnotkun. 

Skilningur: Nemendur geti gert sér grein fyrir því sem er líkt og ólíkt með dæmum og borið þau 

saman samkvæmt flokkunum sem áður voru nefndir. 

Beiting: Nemendur geti þekkt og flokkað dæmin saman eða sundur og greint þau. 

Greining: Nemendur geti greint hvernig dæmin tengjast og af hverju á nákvæmari hátt, leitað sér 

frekari heimilda og rökstutt greiningu sína.  

Nýmyndun: Nemendur  finni nýjar tengingar milli dæma og við eigið umhverfi. 

Mat: Nemendur meti verk á gagnrýninn hátt með tilliti til þess hver skapar verkið og í hvaða 

samhengi það er sett fram. Nemendur geri sér grein fyrir bakgrunni verka. 

1.3  Framkvæmd 

1.3.1 Spjöld 

Hér má til dæmis hugsa sér tvær leiðir sem geta þó tvinnast saman:.  

A) Kennari ákveður fjölda þeirra spjalda sem lögð skulu til grundvallar hverju sinni með 

tilliti til hópsins og einstaklinga innan hans. Hann ákveður einnig hvort og að hve miklu 

leyti skuli beita stýringu. Þannig má velja ákveðna flokka, land, tímabil og svo framvegis 

ef ákveðin atriði þeim tengdum eru til umfjöllunar.  

B) Nemandi / hópurinn velur sér fjölda þeirra spjalda sem hann vill nota hverju sinni. 

Samanber kafla II.2.1 hér á undan eru nokkrar leiðir færar við notkun spjaldanna sem spils: 

1) Nemandi velur sér flokk sem hann ætlar að „safna“ , til dæmis málun, áratug eða land og 

þátttakendur ákveða fjölda þeirra spjalda sem þarf til að vinna. 
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2) Sá nemandi vinnur sem fyrstur nær pari með þeim fjölda sameiginlegra greiningarþátta 

sem þátttakendur ákveða. 

3) Nemandi sem fyrstur nær pari með engum sameiginlegum greiningarþætti vinnur. Hér 

reynir líka á að sjá líkindi milli verka. 

4) Nemendur ákveða fyrir hvorn annan hvaða greiningarþátt þeir eiga að finna 

sameiginlegan og/eða hve marga. 

5) Nemendur verða að finna verk með alla greiningarþætti sameiginlega. Þessi útfærsla 

krefst talsverðs fjölda af spjöldum. 

6) Nemendur spila eins konar „veiðimann“ með spjöldunum. Hver byrjar með fjögur spjöld, 

leggur þau á borðið og snýr myndahlið upp. Nemandi sem á að gera reynir að velja hjá 

hinum til að fá par en veiðir ef hann telur sig ekki finna neitt sameiginlegt. Sá sem fyrstur 

fær par vinnur. 

7) Nemendur spila eins konar „veiðimann“. Hver byrjar með tvö, heldur á spilunum og snýr 

myndahlið spjaldanna út. Einn nemandi spyr til dæmis: Áttu málun/bláan tígul?  við þann 

sem hann telur eiga samsvarandi. Fær spjald eða þarf að veiða. Sá sem fyrstur fær par eða 

umsamdan fjölda para vinnur. 

Þá eru spjöldin ætluð til notkunar sem kveikja að umræðum um efni þeirra og tengingar. 

Reynir þar á kennara að ákveða umfang efnis og úrvinnslu sem má hugsa sér hvort tveggja í 

frekari rannsóknarvinnu á efninu og úrvinnslu í texta og myndmáli. Einnig má hugsa sér 

listræna útfærslu í tengslum við efnið og áhuga nemenda í hverjum þeim miðli sem hentar 

úrvinnslunni.  

Við notkun spjaldanna er þó ekki síst mikilvægt að tengja efnið nærumhverfi nemenda 

þannig að þeir öðlist skilning á tengingu eigin veruleika við efnið sem er til umfjöllunar. 

Þannig má til dæmis fara út af örkinni og finna atriði sem hægt er að tengja við efni 

spjaldanna en líka er hægt að finna tengingar milli sjónrænna þátta í umhverfinu óháð 

spjöldunum. Í þessu samhengi má skoða atriði eins og byggingar, húsgögn, málverk, 

veggjalist, skúlptúra, bíla og svo framvegis. Möguleikarnir eru mjög víðtækir. 
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1.3.2 Vefefni 

Nemendur fylgja fyrirmælum sem fylgja hverri leið. 

Leið 1. Nemendur finna sameignleg pör á upphafssíðu og rekja sig þannig áfram. 

Leið 2. Nemendur velja sér heimssvæði í samræmi við áhuga og rekja sig þannig áfram. 

Leið 3. Nemendur velja sér flokk listgreina í samræmi við áhuga og rekja sig þannig áfram. 

1.4 Tími 

Efnið má nota eftir því sem hentar og hægt er að nota það aftur og aftur þar sem gert er ráð fyrir 

miklum fjölda spjalda. Ekki hægt að segja til um ákveðinn tíma sem efnið tekur í kennslu, heldur 

miðast hann við hvaða höndum efnið er tekið. Þannig má hugsa sér að spilanotkun spjalda geti 

tekið eina kennslustund, spilanotkun sem kveikjur að umræðum og listrænni tengingu tvær til 

þrjár og notkun vefefnis ásamt frekari úrvinnsla í texta geti tekið tvær til fjórar kennslustundir. 

1.5 Skil 

Ekki er gert ráð fyrir sérstökum ákveðnum skilum við notkun á efninu, heldur eru þau hugsuð í 

formi listrænnar útfærslu og/eða textavinnu í tengslum við valið efni eftir áhuga hvers nemanda 

og í samráði við kennara. 

1.6  Mat 

Þar sem ekki er gert ráð fyrir sérstökum ákveðnum skilum er mat frá hendi kennara að miklu 

leyti huglægt og byggir á þátttöku nemenda, samvinnu, samskiptum, vinnubrögðum og sjálfstæði 

við úrvinnslu. Einnig skal stuðst við sjálfsmat þar sem nemendur meta eigin vinnu samkvæmt 

sömu þáttum. 
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2. 0 Upplýsingar fyrir nemendur 

Notkun spjalda 

Alls staðar í kringum okkur eru hlutir sem búnir hafa verið til af mönnum. Við sjáum þá á 

hverjum degi og suma oft á dag en við vitum kannski ekki mikið um þá, hver bjó þá til, úr hverju 

og af hverju. Við vitum kannski ekki heldur mikið um  hvernig hlutirnir í umhverfi okkar 

tengjast. Kannski var sama manneskja sem teiknaði húsið sem þú býrð í og hannaði stólinn sem 

þú situr í núna?  Eða af hverju hlutirnir í kringum okkur eins og þeir eru? Af hverju er 

Bónusgrísinn bleikur á gulum grunni? Eru önnur dæmi um slíkt?  

Þið hafið nú í höndunum spjöld með myndum af listaverkum, bílum, húsum, húsgögnum og 

mörgu fleira sem búið var til á síðustu öld. Það kemur alls staðar að úr heiminum og sumt af 

þessu er líkt en annað ólíkt. Ykkar hlutverk er að reyna að komast að því hvað tengist og hvernig 

það tengist og þannig skilja betur samhengi hlutanna í umhverfinu og þekkja bakgrunn þeirra. 

Það gerið þið með því að skoða myndirnar á framhliðinni og reyna að para saman þær myndir 

sem ykkur finnst eiga eitthvað sameiginlegt. Aftan á spjöldunum eru flokkar sem segja til um 

hvaðan hlutirnir koma, hvenær þeir voru búnir til, úr hverju þeir voru búnir til og hvaða listgrein 

þeir tilheyra. Þið getið notað spjöldin ein eða hjálpast að við að finna eitthvað sameiginlegt. Þið 

getið líka notað þau eins og spil og spilað eitt og eitt eða í hópum. Það getið þið til dæmis gert 

svona: 

-Veljið ykkur flokk sem þið ætlið að safna, til dæmis málun, áratug eða land og sá sem fyrstur 

nær þeim fjölda sem þið ákveðið vinnur. 

-Sá sem fyrstur nær pari með þremur sameiginlegum flokkum vinnur. 

- Sá sem fyrstur nær pari með engum sameiginlegum flokki vinnur.  

- Ákveðið fyrir hvort annað hvaða flokk þið eigið að finna sem er sameiginlegur. 

- Sá sem finnur par þar sem allir flokkar eru sameiginlegir vinnur. 
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-Veiðimaður: Þið byrjið með tvö spjöld og snúið myndahliðinni út.  Sá sem á að gera reynir að 

velja hjá hinum til að fá par en veiðir ef hann finnur ekki neitt sameiginlegt. Sá sem fyrstur fær 

þrjú pör vinnur. 

Vefefni 

Eins og með spjöldin er það hlutverk ykkar að finna sameiginleg atriði með myndum sem þið 

veljið og komast þannig að því hvernig hlutir tengjast og af hverju. Með því að smella á mynd 

fáið þið upp næstu valmynd en með því að tvísmella fáið þið nánari upplýsingar um það sem er á 

myndinni. 

Leið 1: Reynið að para saman spjöld sem ykkur finnst eiga eitthvað sameiginlegt. Ef þið finnið 

par sem hefur tvo sameiginlega flokka getið þið fært ykkur áfram. 

Leið 2. Veljið ykkur heimssvæði og síðan land sem þið hafið áhuga á til að kynnast betur verkum 

þess. 

Leið 3. Veljið ykkur listgreinaflokk sem þið hafið áhuga á til að kynnast betur verkum innan þess 

flokks. 

IV. hluti. Samantekt 

Heimurinn er ein heild, samansettur af óteljandi brotum, og við eigum öll okkar eigin heim sem 

við myndum að nýju á hverju augnabliki með því að lesa úr þeim upplýsingum sem okkur berast 

frá umhverfinu. Hið sjón- og myndræna áreiti sem dynur á okkur er því stór hluti af lífi okkar og 

reynslu. Við sjáum eitthvað, þekkjum það, flokkum og tengjum það öðru, meira eða minna 

ómeðvitað. Hvort tveggja, innsæi og gáfur, eru nauðsynlegar hvort öðru til að við getum skilið 

heiminn og ætti að nota sér það í kennslu á listum og öðrum greinum (Arnheim,1974).  Með 

fenginni reynslu byggjum við upp þekkingu á ólíkum sjónrænum áreitum og hvernig beri að 

tengja þau saman. Við erum því læs á sjónrænum þáttum í umhverfi okkar og menningu mun 

fyrr, og  í mun breiðari skilningi en þeim að vera læs á texta.  Með meðvitaðri þjálfun fæst dýpri 

þekking og skilningur á þessum þáttum og þar með dýpri þekking á tengingum þeim sem við 

notum til að byggja upp heiminn. Fræðimenn eins og til dæmis Anne Bamford og Gillian Rose 
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auk annara hafa rannsakað hvernig við lesum úr þeim myndrænu áreitum sem við upplifum í 

síauknum mæli frá umhverfinu. Meðal annars komust þær að því að myndmál og sjónræn 

framsetning eigi sér sitt eigið táknkerfi og lúti eigin lögmálum þar sem skiptir máli að lesa úr 

hverjum aðstæðum fyrir sig (Rose, 2001; Bamford, 2003).    

Með því að kortleggja þetta táknkerfi hvers menningarheims og hugmyndirnar sem liggja að baki 

skapast grundvöllur fyrir því að geta hannað leiðir til að auka skilning á því. Þegar við erum 

þannig búin að læra að þekkja hvernig við lesum úr umhverfinu getum við markvisst beitt þeirri 

þekkingu við gerð námsefnis. Það efni ætti að einkennast af því að nemendur ættu alltaf frekar að 

uppgötva upp á eigin spýtur fremur en að þeim sé rétt ákveðin þekking eða möguleiki á úrlausn    

Arnheim, 1974). Slíkt námsefni getur á skýran og einfaldan hátt stuðlað að því að nemendur 

skilji og skynji  tengsl sjónrænna þátta í umhverfinu í tíma og rúmi. Það er til dæmis hægt gera 

með myndrænu námsefni sem sýnir nemendum  sjónrænar tengingar innan tímabila eða 

sögulegar sjónrænar tengingar innan og milli ólíkra listgreina. Þannig getur það orðið kveikja að 

dýpri nálgun í formi umræðna, texta eða myndræns efnis og þau drög að námsefni sem ég set 

fram í öðrum hluta þessa verkefnis eru byggð á þeirri hugsun. Einnig má ætla að eins konar 

heimspekilegar umræður um myndefni séu einnig líklegar til að auka meðvitaðan skilning 

nemenda á táknkerfi og merkingu myndmáls og eru lagðar fram spurningar sem hægt er að 

styðjast við í slíkum umræðum. Hjá Anne Bamford kemur einmitt fram að slíkt námsefni þyrfti 

að miða að því að nemendur þjálfist í gagnrýnni skoðun á myndum; hver setur þær fram, í hvaða 

tilgangi og hverjum þær eru ætlaðar. Þessu megi beita á samtímann en einnig í sögulegu 

samhengi, og þetta megi nota þverfaglega, það er að segja í fleiri greinum en myndlist (Bamford, 

2003).  

Mín nálgun að efninu hefur ávallt tengst þeirri trú að við búum til heiminn í hvert skipti sem við 

lítum hann opnum augum, og ef til er leið sem gerir okkur meðvituð um hvernig við sköpum 

hann, sé það leið sem hægt er að nota til kennslu á ákveðnum þáttum. Námsefnisdrögin sem ég 

legg hér fram byggja því á þeirri hugsun að við séum einmitt alltaf að tengja saman upplýsingar 

sem okkur berast á myndrænu formi og byggja þannig upp heildarmynd.  Kennsla og nám sem 

myndi nýta sér slíkt námsefni er því nátengt hugsmíðahyggjunni sem felur í sér að nám og 

þekking er afleiðing þess hvernig nemandi túlkar það sem á vegi hans verður og skapar þannig 

merkingu úr þeirri reynslu sem hann öðlast. Þessi túlkun er háð þeirri þekkingu sem nemandi 
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hefur fyrir og frekari uppbygging þekkingar er einnig háð þeim aðstæðum og þeim hópi sem 

námið fer fram í. Í drögunum er gert ráð fyrir að myndrænt efni sem notað er sé bæði sótt til 

nærumhverfis nemenda og heimsins alls og tengt þar á milli. Nemendur ættu því að geta tengt 

efnið við eigin raunveruleika og tilgangurinn með náminu ætti því að vera skýrari. Einnig er gert 

ráð fyrir að nemandi nálgist efnið á sínum forsendum, stjórni ferðinni og beri þannig ábyrgð á 

eigin námi í frekari mæli en að leysa úr verkefnum sem kennari leggur fyrir. Hvort tveggja, 

tengsl við reynsluheim nemenda og eigin stjórn á úrvinnslu, eykur líkurnar á áhuga og virkni 

nemenda og þar með skilvirku námi. Kennari í námsumhverfi sem nýtir sér þetta efni ætti því 

aðallega að vera til staðar til að styðja nemendur í eigin námi, ekki til að „kenna“.   

Ingvar Sigurgeirsson (1999) segir að „… í kennslu þurfi að reyna með fjölbreyttum hætti á sem 

flesta hæfileika nemenda.“ (bls. 27) Þessi námsefnisdrög byggja einnig á þeirri hugsun sem 

kemur fram í fjölgreindakenningunni  svonefndu að við erum með ákveðnar greindir í 

mismunandi hlutföllum. Allir þættir eru þó jafn mikilvægir og nemendur eigi að geta nálgast 

viðfangsefnið í samræmi við þá greind eða greindir sem eru ríkjandi hjá þeim. Þessi kenning sem  

kennd er við Howard Gardner (1999) gerir ráð fyrir því að til séu átta mismunandi greindir:  

Málgreind; rök-og stærðfræðigreind; tónlistargreind; líkams-og hreyfigreind; rýmisgreind; 

samskiptagreind; sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Sé gengið út frá þessu gefur það allt 

aðrar forsendur fyrir kennslu, þar sem það gerir ráð fyrir því að nemandi geti nálgast efnið 

samkvæmt þeirri greind eða greindum sem hann er sterkur í. Sumum hentar til dæmis að læra 

mynd eða sjónrænt á meðan öðrum hentar betur að vinna í texta og enn öðrum í gegnum 

snertingu og hreyfingu.  Gardner setur þannig fram hugmyndir hvernig megi nálgast efnið út frá 

mismunandi greindum nemenda sem má þó einnig tvinna saman. Námsefnisdrögin eru því ekki í 

anda þeirra ofuráherslu sem Gardner segir hafa verið lagða á rök-og stærðfræðigreind nemenda í 

hefðbundnu skólastarfi og námsefni, því það gerir ráð fyrir annari nálgun þar sem nemendur geta 

beitt fleiri greindum. Þannig ættu þau til dæmis að geta sagt frá, skapað, séð, snert og unnið 

saman í námi sínu.  

Í nýrri aðalnámskrá er nú kveðið á um að sex grunnþættir menntunar skuli fléttast inn í allt 

skólastarf. Þessir þættir eru: Læsi; sjálfbærni; heilbrigði og velferð; lýðræði og mannréttindi; 

jafnrétti og sköpun. Þessir þættir skarast þó og eru innbyrðis háðir hver öðrum. Námsefnisdrögin 

snerta að einhverju leyti á öllum þessum þáttum, í mismiklum mæli þó. Þannig er ljóst að læsi 
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nemenda á myndefni og sjónrænum áhrifum skiptir miklu máli við notkun efnisins og að þeir 

þjálfist þannig í menningarlæsi. Á þann hátt öðlast þeir líka skilning á því hvernig samfélag og 

menning þess hefur byggst upp og af hverju hún birtist með þeim hætti sem hún gerir, en sá 

skilningur tengist inntaki sjálfbærni eins og hún er skilgreind í aðalnámskrá. Þá er í meðferð 

efnisins gert ráð fyrir umræðum og beitingu gagnrýninnar hugsunar sem m.a. er forsenda 

lýðræðis. Hún nýtist þeim einnig til að skilja jafnan rétt mismunandi menningarheima sem og 

jafnan rétt nemenda og leið þeirrra í námi. Eigin leiðir og ábyrgð á náminu með notkun efnisins 

stuðlar líka að jákvæðri sjálfsmynd sem er ein af forsendum andlegs og líkamlegs heilbrigðis 

nemenda. Síðast en ekki síst er þáttur sköpunar stór hluti í meðferð námsefnisins þar sem 

nemendur eru að skapa sínar eigin leiðir í námi og þekkingu.  

Lokaorð 

Í huga margra er orðið læsi eingöngu tengt því að vera læs á bókina, á texta. Í aðalnámskrá 

grunnskóla er hins vegar kveðið á um mikilvægi þess að gera nemendur læsa á umhverfi sitt, 

ekki síður en á texta. Þar með er vísað til þess að læsi birtist í margs konar myndum fyrir utan þá 

hefðbundnu að geta lesið ritaðan texta og því sé læsi fremur skilningur og túlkun á boðskap sem 

settur er fram með ákveðnu táknkerfi.  Eitt þessara táknkerfa er framsetning boðskaps með 

myndrænum eða sjónrænum hætti og hefur sú framsetning farið stigvaxandi á undanförnum 

árum og áratugum.  Þessi framsetning er þannig orðinn stór hluti af menningu okkar og daglegu 

lífi. Þess vegna þurfum við í síauknum mæli að vera læs á þessa sjónrænu þætti, því að með því 

að „lesa“ umhverfi okkar skynjum við tengsl okkar við umhverfið og aðra.   

Þetta læsi er hægt að auka með markvissri þjálfun í meðvitund og skilning á hvaða hugmyndir 

liggja að baki því hvernig efni er sett fram sjónrænt.  Námsefni sem miðar að því byggir fyrst og 

fremst á gagnrýnni skoðun alls sem við sjáum, skoðun á merkingu þess og túlkun. Á þann hátt 

getum við þjálfast í því að vera „myndlæs“ og „menningarlæs“, og þannig skiljum við betur það 

samfélag sem við erum hluti af, menningu þess og þann heim sem við byggjum. Þar af leiðandi 

skiljum við líka okkur sjálf og stöðu okkar í þeim heimi betur.  
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Leiðir til efla skilning bæði kennara og nemenda á hugtökum tengdum  læsi í þeim skilningi sem 

hér hefur verið fjallað um væru því þörf viðbót í námsefnisframboði. Því er það vonandi að þeim 

vísi að námsefni sem lagður er fram hér í þessu lokaverkefni verði vel tekið og hann falli í frjóan 

jarðveg. 
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Myndaskrá: Vefslóðir mynda. 

Sótt þan 4.2.2014. 

Þjóðleikhúsið (bls. 26+34): http://www.leikminjasafn.is/leiksaga/myndir/lhthjodl.jpg 

Ingólfur Arnarson (bls. 27): https://encrypted-

tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTV4COpE7MxFblnaXvKP7BaK0ovz2LF56EDn26Ibv

CluvrrSso 

Borð bauhaus (bls. 28): https://encrypted-

tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdwY5ang8z0s3sFVyzkFOwmCIRS5VOyekdRSGH33

GzsCXO8Qpvog 

Mondrian dress 1965 (bls. 29): http://www.metmuseum.org/toah/images/hb/hb_C.I.69.23.jpg 

Mondrian painting 1923 (bls. 29): 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fe/Mondrian_Composition_II_in_Red,_Blue,_and_Y

ellow.jpg 

Marilyn e. Andy Warhol (bls. 31): http://1.bp.blogspot.com/-

rA_SggDs2Vo/ThyulMm0QkI/AAAAAAAAFs4/pqVNto7FxDM/s400/M.Monroe.jpg 

Bíll frá 1960 (bls. 32): http://media-cache-

ec0.pinimg.com/736x/f7/d8/9c/f7d89c8c6e839b4e6b8220ddbbcf9171.jpg 

Framtíðarhús (bls. 34): http://www.digitaltrends.com/wp-content/uploads/2012/05/Futuro-

001.jpg 

Sótt þ. 10.2.2014. 

Calder órói (bls. 37): http://media-cache-

ec0.pinimg.com/236x/e0/94/96/e09496e3e6df9bc36735422dd5f30b38.jpg 

Paul Revere Willams bygging (bls. 35): https://lh6.ggpht.com/WEGxt-

rcrhlRhdLD88cDKXByuFysOIBlI5eaAhuv9wd1Qv_hZiEuSpwJTeDmzjwmFZpX=s98 

Carlstedt málverk (bls. 35): https://lh5.ggpht.com/ueeu1aSlxeioeZKIM-

OImVASnEhQeFYQAU2yKA1OOttz1fbdnzEB-3yazp3Id3vr4nFodQ=s106 

Las Ponas skúlptúr (bls. 37): 

https://lh3.ggpht.com/5gaiJDAcoY6dc6qBIBQIHA6FLMlGUgifbcEzMC3SA-

nefc05O4NTe5WyiTtRovqKrKMG=s85 

Heimskort (bls. 35): https://lh4.ggpht.com/CYtnWBXeYQ42MsXUvG-

hQVPyF5izsXCMdQ2kMKWRBQzpNjexBBZYA-3xAjoQy7gTiTTHnQ=s151 

http://www.leikminjasafn.is/leiksaga/myndir/lhthjodl.jpg
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTV4COpE7MxFblnaXvKP7BaK0ovz2LF56EDn26IbvCluvrrSso
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTV4COpE7MxFblnaXvKP7BaK0ovz2LF56EDn26IbvCluvrrSso
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTV4COpE7MxFblnaXvKP7BaK0ovz2LF56EDn26IbvCluvrrSso
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdwY5ang8z0s3sFVyzkFOwmCIRS5VOyekdRSGH33GzsCXO8Qpvog
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdwY5ang8z0s3sFVyzkFOwmCIRS5VOyekdRSGH33GzsCXO8Qpvog
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdwY5ang8z0s3sFVyzkFOwmCIRS5VOyekdRSGH33GzsCXO8Qpvog
http://www.metmuseum.org/toah/images/hb/hb_C.I.69.23.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fe/Mondrian_Composition_II_in_Red,_Blue,_and_Yellow.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fe/Mondrian_Composition_II_in_Red,_Blue,_and_Yellow.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-rA_SggDs2Vo/ThyulMm0QkI/AAAAAAAAFs4/pqVNto7FxDM/s400/M.Monroe.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-rA_SggDs2Vo/ThyulMm0QkI/AAAAAAAAFs4/pqVNto7FxDM/s400/M.Monroe.jpg
http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/f7/d8/9c/f7d89c8c6e839b4e6b8220ddbbcf9171.jpg
http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/f7/d8/9c/f7d89c8c6e839b4e6b8220ddbbcf9171.jpg
http://www.digitaltrends.com/wp-content/uploads/2012/05/Futuro-001.jpg
http://www.digitaltrends.com/wp-content/uploads/2012/05/Futuro-001.jpg
http://media-cache-ec0.pinimg.com/236x/e0/94/96/e09496e3e6df9bc36735422dd5f30b38.jpg
http://media-cache-ec0.pinimg.com/236x/e0/94/96/e09496e3e6df9bc36735422dd5f30b38.jpg
https://lh6.ggpht.com/WEGxt-rcrhlRhdLD88cDKXByuFysOIBlI5eaAhuv9wd1Qv_hZiEuSpwJTeDmzjwmFZpX=s98
https://lh6.ggpht.com/WEGxt-rcrhlRhdLD88cDKXByuFysOIBlI5eaAhuv9wd1Qv_hZiEuSpwJTeDmzjwmFZpX=s98
https://lh5.ggpht.com/ueeu1aSlxeioeZKIM-OImVASnEhQeFYQAU2yKA1OOttz1fbdnzEB-3yazp3Id3vr4nFodQ=s106
https://lh5.ggpht.com/ueeu1aSlxeioeZKIM-OImVASnEhQeFYQAU2yKA1OOttz1fbdnzEB-3yazp3Id3vr4nFodQ=s106
https://lh3.ggpht.com/5gaiJDAcoY6dc6qBIBQIHA6FLMlGUgifbcEzMC3SA-nefc05O4NTe5WyiTtRovqKrKMG=s85
https://lh3.ggpht.com/5gaiJDAcoY6dc6qBIBQIHA6FLMlGUgifbcEzMC3SA-nefc05O4NTe5WyiTtRovqKrKMG=s85
https://lh4.ggpht.com/CYtnWBXeYQ42MsXUvG-hQVPyF5izsXCMdQ2kMKWRBQzpNjexBBZYA-3xAjoQy7gTiTTHnQ=s151
https://lh4.ggpht.com/CYtnWBXeYQ42MsXUvG-hQVPyF5izsXCMdQ2kMKWRBQzpNjexBBZYA-3xAjoQy7gTiTTHnQ=s151


59 

 

 Evrópukort (bls. 36): https://lh4.ggpht.com/zu0iPfC4pyNB4yuG80K5-

krueBSyY2zRcA7lMYxGwfjXHzy0ln4UHMBKxXy6syV7uFl_EA=s106 

Vasi / kanna (bls. 36): 

https://lh6.ggpht.com/ufH5BxDmCYXMtWhejA3L72KB0C8HLldAp4LGZxs8K58nXdUzjrHV

eQVfyDB0pBOjVvjM=s85 

Kjóll ( stjörnu ) (bls. 36) https://lh5.ggpht.com/6-

VaR90UBbVsLjblBnhuHQJR7Ij4lgPxD9XEw497UQBWANImIUHJISWPcLqhTVyQLg0=s85 

Donghi málverk (bls. 36): https://lh5.ggpht.com/9KwsA3MMH8-

QBUHAcLZNQzRLYg5G0FnVfOlBYQaiNQR4rDM7nC3dsGQr5wJlFtbVsCnkrw=s85 

Ciparus bronsstytta (bls. 36+37): https://lh5.ggpht.com/sV1qhM8yrETAv-

Smj0CPgjiUJb3CUrderol8jDRecz720UHzaTvO5iK_4ous0GGjCcA65Rk=s85 

Stytta (bls. 37): 

https://lh4.ggpht.com/1UGHmaficjz6gXd9M8Uo5WwjQ3e2BOJz_rcPvD_bN530wEzi0S-

a_LoM_gZL8_CW1O_JQ=s85 

Martinazzi (bls. 36): 

https://lh3.ggpht.com/6_qlV3EDqsVCAjWlkHt_Q3QEzpHSZN6nJYUwwxeo31pKn1uRS3qAv

DvqsGpXeqOL6gASbzg=s85 

Rice stytta (bls. 36+37): 

https://lh3.ggpht.com/8HMHIeXcgmah1DSnsp1HoMZxuIWHhln2cvnkQDFcKVgb4Tj9UrZML

L4PV8sjjmRDxXZKzbw=s133 

Duff Gordon kjóll (bls. 34 + 37): 

https://lh6.ggpht.com/7EI46XYHxj3jWdKO25Q6JbXa6pWzYUXtkqYtIoddfcCunhBLYLn-

GYW_lU9LfzpYOZ6JlFE=s85 

Hús (tákn) (bls. 38) https://lh5.ggpht.com/QHY2czf-

drcp30UOAj8xyZyJRit02dU9Y3jev8oTK6g3F-HCVGLBHz2QCoGWgdEOWp4YSx8=s85 

Vasi (tákn) (bls. 38)https://lh4.ggpht.com/GEBjmnXDCs-

9fbMGaBariq1sB_KzEUWa6BD3zQDds4WTB8c4ZBVhjhlnb26296WFEgrjHi8=s113 

Bolur (tákn) (bls. 38)https://lh4.ggpht.com/3GoxgKEnRpss-UzI45rgzCPqryaIIck0Pn9-

Y4mr4KnU8F0zuVsFDw5QfAPK6uF-R-kC=s94 

Stóll (tákn) (bls. 38) 

https://lh3.ggpht.com/G4eTkNBMewsKpdWQKVQO7fg7yEdelkXrgs9egaVhPKHTscAM-

VhpxyoEm5u8OKufBIPB=s85 

Stytta  (tákn) (bls. 38) 

https://lh6.ggpht.com/QsI6k5GxjhoW_y7ySmBSGvHRCCsr7UxqrNqEtz9iIM1nFiabqn98bRVl

xnD8yUJa2tcI5zc=s85 

https://lh4.ggpht.com/zu0iPfC4pyNB4yuG80K5-krueBSyY2zRcA7lMYxGwfjXHzy0ln4UHMBKxXy6syV7uFl_EA=s106
https://lh4.ggpht.com/zu0iPfC4pyNB4yuG80K5-krueBSyY2zRcA7lMYxGwfjXHzy0ln4UHMBKxXy6syV7uFl_EA=s106
https://lh6.ggpht.com/ufH5BxDmCYXMtWhejA3L72KB0C8HLldAp4LGZxs8K58nXdUzjrHVeQVfyDB0pBOjVvjM=s85
https://lh6.ggpht.com/ufH5BxDmCYXMtWhejA3L72KB0C8HLldAp4LGZxs8K58nXdUzjrHVeQVfyDB0pBOjVvjM=s85
https://lh5.ggpht.com/6-VaR90UBbVsLjblBnhuHQJR7Ij4lgPxD9XEw497UQBWANImIUHJISWPcLqhTVyQLg0=s85
https://lh5.ggpht.com/6-VaR90UBbVsLjblBnhuHQJR7Ij4lgPxD9XEw497UQBWANImIUHJISWPcLqhTVyQLg0=s85
https://lh5.ggpht.com/9KwsA3MMH8-QBUHAcLZNQzRLYg5G0FnVfOlBYQaiNQR4rDM7nC3dsGQr5wJlFtbVsCnkrw=s85
https://lh5.ggpht.com/9KwsA3MMH8-QBUHAcLZNQzRLYg5G0FnVfOlBYQaiNQR4rDM7nC3dsGQr5wJlFtbVsCnkrw=s85
https://lh5.ggpht.com/sV1qhM8yrETAv-Smj0CPgjiUJb3CUrderol8jDRecz720UHzaTvO5iK_4ous0GGjCcA65Rk=s85
https://lh5.ggpht.com/sV1qhM8yrETAv-Smj0CPgjiUJb3CUrderol8jDRecz720UHzaTvO5iK_4ous0GGjCcA65Rk=s85
https://lh4.ggpht.com/1UGHmaficjz6gXd9M8Uo5WwjQ3e2BOJz_rcPvD_bN530wEzi0S-a_LoM_gZL8_CW1O_JQ=s85
https://lh4.ggpht.com/1UGHmaficjz6gXd9M8Uo5WwjQ3e2BOJz_rcPvD_bN530wEzi0S-a_LoM_gZL8_CW1O_JQ=s85
https://lh3.ggpht.com/6_qlV3EDqsVCAjWlkHt_Q3QEzpHSZN6nJYUwwxeo31pKn1uRS3qAvDvqsGpXeqOL6gASbzg=s85
https://lh3.ggpht.com/6_qlV3EDqsVCAjWlkHt_Q3QEzpHSZN6nJYUwwxeo31pKn1uRS3qAvDvqsGpXeqOL6gASbzg=s85
https://lh3.ggpht.com/8HMHIeXcgmah1DSnsp1HoMZxuIWHhln2cvnkQDFcKVgb4Tj9UrZMLL4PV8sjjmRDxXZKzbw=s133
https://lh3.ggpht.com/8HMHIeXcgmah1DSnsp1HoMZxuIWHhln2cvnkQDFcKVgb4Tj9UrZMLL4PV8sjjmRDxXZKzbw=s133
https://lh6.ggpht.com/7EI46XYHxj3jWdKO25Q6JbXa6pWzYUXtkqYtIoddfcCunhBLYLn-GYW_lU9LfzpYOZ6JlFE=s85
https://lh6.ggpht.com/7EI46XYHxj3jWdKO25Q6JbXa6pWzYUXtkqYtIoddfcCunhBLYLn-GYW_lU9LfzpYOZ6JlFE=s85
https://lh5.ggpht.com/QHY2czf-drcp30UOAj8xyZyJRit02dU9Y3jev8oTK6g3F-HCVGLBHz2QCoGWgdEOWp4YSx8=s85
https://lh5.ggpht.com/QHY2czf-drcp30UOAj8xyZyJRit02dU9Y3jev8oTK6g3F-HCVGLBHz2QCoGWgdEOWp4YSx8=s85
https://lh4.ggpht.com/GEBjmnXDCs-9fbMGaBariq1sB_KzEUWa6BD3zQDds4WTB8c4ZBVhjhlnb26296WFEgrjHi8=s113
https://lh4.ggpht.com/GEBjmnXDCs-9fbMGaBariq1sB_KzEUWa6BD3zQDds4WTB8c4ZBVhjhlnb26296WFEgrjHi8=s113
https://lh4.ggpht.com/3GoxgKEnRpss-UzI45rgzCPqryaIIck0Pn9-Y4mr4KnU8F0zuVsFDw5QfAPK6uF-R-kC=s94
https://lh4.ggpht.com/3GoxgKEnRpss-UzI45rgzCPqryaIIck0Pn9-Y4mr4KnU8F0zuVsFDw5QfAPK6uF-R-kC=s94
https://lh3.ggpht.com/G4eTkNBMewsKpdWQKVQO7fg7yEdelkXrgs9egaVhPKHTscAM-VhpxyoEm5u8OKufBIPB=s85
https://lh3.ggpht.com/G4eTkNBMewsKpdWQKVQO7fg7yEdelkXrgs9egaVhPKHTscAM-VhpxyoEm5u8OKufBIPB=s85
https://lh6.ggpht.com/QsI6k5GxjhoW_y7ySmBSGvHRCCsr7UxqrNqEtz9iIM1nFiabqn98bRVlxnD8yUJa2tcI5zc=s85
https://lh6.ggpht.com/QsI6k5GxjhoW_y7ySmBSGvHRCCsr7UxqrNqEtz9iIM1nFiabqn98bRVlxnD8yUJa2tcI5zc=s85
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Hringur (tákn) (bls. 38): 

https://lh5.ggpht.com/e7ei1PHEN34nhYtOItXGBfkqQ3Y2P1ftxxbqV8MkOYRvZtKRM4Vz4V

37szp4lCAY75iq=s85 

Palletta (bls. 38): 

https://lh4.ggpht.com/MoRMj1ypBmUd7XZ0tfNMYzHlcnwrIdbcyWMhxFBI-pcTpcPm9WZ-

Ur9rrrNhNGADEC5ZZA=s112 

Bíll (tákn) (bls. 38) https://lh5.ggpht.com/kXvYj-

XRze1vbzsqox2ncm6qicQYyDdat0wdA6u_8jp7tn-RMqZOtuSzN3oHgGuPP3HA=s170 

Karl (tákn) (bls. 38): https://lh6.ggpht.com/8FLHWq--

MI_oAT8zJepFyNVur11SRzKmq2fx8phaVfTODkbdm2jSO462pAxz5S4ui1_dvg=s113 

Kona (tákn) (bls. 38): 

https://lh4.ggpht.com/0pQcWb0FNUtXalCv7uRIiISiL6LCHNJYXswLAf61WzbNrR9ECdFL3v

66XQzhdBbGgork=s85 

Fortuny kjóll (bls. 39): 

https://lh6.ggpht.com/YSnG2KCrYlFxnahDQSNmJCiixtLClcsvtlf8yDHMHv4NzD7bRC1jAd3J

QuhMGS0JNFsi3Q=s85 

Poiret kjóll(bls.39): 

https://lh3.ggpht.com/EkI_W8uRQyJdqTYy28ZNqbtKpcYZDDFoDyX96a1pHFzHkEHBayHIo

x2XDx6N9U_2SSRZCbc=s85 

Valde kjóll (bls. 39): https://lh5.ggpht.com/KupUcicxOQauyf97w3VNjbrn-hBg-

izXNDJP5WHX403C0BsP3dit1S1o0mL4LC6WiXNZow=s85 

Kvöldkjóll (bls. 39): 

https://lh5.ggpht.com/tWln3T4TAfrDp5EaqaxsIhCuZbywUMFQpxPaNawBcQo4nxvidX-

meEJOO1kPfwLsHp3khA=s85 

Tekjóll (bls.40): https://lh5.ggpht.com/fvJ6-

MjpJkhSUJdq93jniVqkte86wrPzNCUAkTR6RCXffFeuZygU_R1hN9Q2-WtnznI1=s85 

Linen kjóll svartur  (bls. 40): 

https://lh3.ggpht.com/vwUVouxjx7Ok0efHPUh2pUbQmhiHVlwpI8ZTA-

yARkbz6TExNR7FfpGy6jZSsInjr4V4Wg=s85 

Spring málverk (bls. 40+41): 

https://lh6.ggpht.com/t0NfQgofEShT4wv77Xo7nV0GCItMCRa8nUNVKKnLcSxaCmUYQpO

mEGnTtW9BXXo1hg4W=s108 

Eames stóll (bls. 40): 

https://lh6.ggpht.com/ommjijT6ZAICct0Ovq3sn5BB4ieseu8BWEC8r8lU0LVah_jnr7yqapmeK

UdVAbF859_P=s85 

https://lh5.ggpht.com/e7ei1PHEN34nhYtOItXGBfkqQ3Y2P1ftxxbqV8MkOYRvZtKRM4Vz4V37szp4lCAY75iq=s85
https://lh5.ggpht.com/e7ei1PHEN34nhYtOItXGBfkqQ3Y2P1ftxxbqV8MkOYRvZtKRM4Vz4V37szp4lCAY75iq=s85
https://lh4.ggpht.com/MoRMj1ypBmUd7XZ0tfNMYzHlcnwrIdbcyWMhxFBI-pcTpcPm9WZ-Ur9rrrNhNGADEC5ZZA=s112
https://lh4.ggpht.com/MoRMj1ypBmUd7XZ0tfNMYzHlcnwrIdbcyWMhxFBI-pcTpcPm9WZ-Ur9rrrNhNGADEC5ZZA=s112
https://lh5.ggpht.com/kXvYj-XRze1vbzsqox2ncm6qicQYyDdat0wdA6u_8jp7tn-RMqZOtuSzN3oHgGuPP3HA=s170
https://lh5.ggpht.com/kXvYj-XRze1vbzsqox2ncm6qicQYyDdat0wdA6u_8jp7tn-RMqZOtuSzN3oHgGuPP3HA=s170
https://lh6.ggpht.com/8FLHWq--MI_oAT8zJepFyNVur11SRzKmq2fx8phaVfTODkbdm2jSO462pAxz5S4ui1_dvg=s113
https://lh6.ggpht.com/8FLHWq--MI_oAT8zJepFyNVur11SRzKmq2fx8phaVfTODkbdm2jSO462pAxz5S4ui1_dvg=s113
https://lh4.ggpht.com/0pQcWb0FNUtXalCv7uRIiISiL6LCHNJYXswLAf61WzbNrR9ECdFL3v66XQzhdBbGgork=s85
https://lh4.ggpht.com/0pQcWb0FNUtXalCv7uRIiISiL6LCHNJYXswLAf61WzbNrR9ECdFL3v66XQzhdBbGgork=s85
https://lh6.ggpht.com/YSnG2KCrYlFxnahDQSNmJCiixtLClcsvtlf8yDHMHv4NzD7bRC1jAd3JQuhMGS0JNFsi3Q=s85
https://lh6.ggpht.com/YSnG2KCrYlFxnahDQSNmJCiixtLClcsvtlf8yDHMHv4NzD7bRC1jAd3JQuhMGS0JNFsi3Q=s85
https://lh3.ggpht.com/EkI_W8uRQyJdqTYy28ZNqbtKpcYZDDFoDyX96a1pHFzHkEHBayHIox2XDx6N9U_2SSRZCbc=s85
https://lh3.ggpht.com/EkI_W8uRQyJdqTYy28ZNqbtKpcYZDDFoDyX96a1pHFzHkEHBayHIox2XDx6N9U_2SSRZCbc=s85
https://lh5.ggpht.com/KupUcicxOQauyf97w3VNjbrn-hBg-izXNDJP5WHX403C0BsP3dit1S1o0mL4LC6WiXNZow=s85
https://lh5.ggpht.com/KupUcicxOQauyf97w3VNjbrn-hBg-izXNDJP5WHX403C0BsP3dit1S1o0mL4LC6WiXNZow=s85
https://lh5.ggpht.com/tWln3T4TAfrDp5EaqaxsIhCuZbywUMFQpxPaNawBcQo4nxvidX-meEJOO1kPfwLsHp3khA=s85
https://lh5.ggpht.com/tWln3T4TAfrDp5EaqaxsIhCuZbywUMFQpxPaNawBcQo4nxvidX-meEJOO1kPfwLsHp3khA=s85
https://lh5.ggpht.com/fvJ6-MjpJkhSUJdq93jniVqkte86wrPzNCUAkTR6RCXffFeuZygU_R1hN9Q2-WtnznI1=s85
https://lh5.ggpht.com/fvJ6-MjpJkhSUJdq93jniVqkte86wrPzNCUAkTR6RCXffFeuZygU_R1hN9Q2-WtnznI1=s85
https://lh3.ggpht.com/vwUVouxjx7Ok0efHPUh2pUbQmhiHVlwpI8ZTA-yARkbz6TExNR7FfpGy6jZSsInjr4V4Wg=s85
https://lh3.ggpht.com/vwUVouxjx7Ok0efHPUh2pUbQmhiHVlwpI8ZTA-yARkbz6TExNR7FfpGy6jZSsInjr4V4Wg=s85
https://lh6.ggpht.com/t0NfQgofEShT4wv77Xo7nV0GCItMCRa8nUNVKKnLcSxaCmUYQpOmEGnTtW9BXXo1hg4W=s108
https://lh6.ggpht.com/t0NfQgofEShT4wv77Xo7nV0GCItMCRa8nUNVKKnLcSxaCmUYQpOmEGnTtW9BXXo1hg4W=s108
https://lh6.ggpht.com/ommjijT6ZAICct0Ovq3sn5BB4ieseu8BWEC8r8lU0LVah_jnr7yqapmeKUdVAbF859_P=s85
https://lh6.ggpht.com/ommjijT6ZAICct0Ovq3sn5BB4ieseu8BWEC8r8lU0LVah_jnr7yqapmeKUdVAbF859_P=s85
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Kjarval Fjallamjólk (bls. 34): 

https://lh3.ggpht.com/_OWXAdKCWgYnNNkwJiARhLDW5XHfTqulWlvxP1jgkBQo5dK5AJ

W4_B26LmntXSTTutbayj8=s111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lh3.ggpht.com/_OWXAdKCWgYnNNkwJiARhLDW5XHfTqulWlvxP1jgkBQo5dK5AJW4_B26LmntXSTTutbayj8=s111
https://lh3.ggpht.com/_OWXAdKCWgYnNNkwJiARhLDW5XHfTqulWlvxP1jgkBQo5dK5AJW4_B26LmntXSTTutbayj8=s111
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