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Ágrip 

Markmið þessarar meistaraprófsrannsóknar var að skoða sjálfa mig á 

meðan ég upplifði sköpunarferlið frá hugmynd að lokaafurð. Viðfangsefnið 

var að þróa hugmynd, sem ég fékk að verki og vinna það í form endanlegrar 

afurðar sem var líkan og teikningar að verki til framleiðslu. Rannsóknin er 

starfendarannsókn og ég skoðaði hvernig ég sem einstaklingur lærði og 

þroskaðist á þessu ferðalagi og hvernig mér tókst að glíma við þær áskoranir 

sem urðu á vegi mínum. Ég hóf ferlið haustið 2012 og lauk vinnu við verkið 

og rannsóknina vorið 2014. Á sama tíma var ég að kenna myndmennt í 

grunnskóla og hef speglað mitt sköpunarferli í kennslunni og því sem 

nemendur mínir eru að gera. Mér fannst mikilvægt að fara í gegnum 

sköpunarferlið meðvituð um hvað felst í því til þess að skilja betur hvað 

mínir nemendur fara í gegnum svo ég eigi auðveldara með að hjálpa þeim 

að fara í gegnum sitt ferli. Helstu niðurstöður mínar voru þær að þegar ég 

leyfði mér að upplifa flæði og falla inn í sköpunarferlið tók sköpunar-

krafturinn völdin og leiddi mig áfram á nýjar brautir. Raunin var sú að miklar 

breytingar áttu sér stað í sköpunarferlinu og náði ég gegnum starfenda-

rannsóknarferlið að nýta mér það sem kennari. Mér tókst að yfirfæra til 

nemenda þekkingu mína og upplifun af frelsinu við að sleppa tökunum og 

leyfa sköpunarferlinu að taka völdin. Ég varð vör við meiri sköpun í 

kennslustundunum og fengu nemendur mínir tækifæri til þess að upplifa 

flæði og leyfa efninu að taka völdin. Viss hræðsla skapaðist hjá þeim í fyrstu 

en um leið fundu þeir frelsi þegar þeir leyfðu sér að sleppa takinu og 

uppgötva að það voru engar fyrir fram ákveðnar hugmyndir um verkið. 
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Abstract 

The main purpose of this study was to research myself in the creative 

process from ideation to closure. The process was to develop the idea to a 

model and drawings that were ready for production. The research is an 

action research where I look at how I as an individual learn and grow in the 

process of this journey and how I handled the challenges on the way. I 

began the work in the fall 2012 and both the research as well as the project 

finished the spring 2014. During this time I taught arts in a primary school 

and used my experience to reflect on my students work. I feel that it is 

important for me to go through the creative process of aware of the 

journey  to  get  a  better  understanding  of  my  students’  journey  in  their  own 

creative work. The main findings show that once I allowed myself to let 

myself flow in the creative process I became a part of it and that led me in 

new directions. The fact is that the creation changed a lot during the 

research process and I was able to use that as a teacher. I was able to 

transfer my knowledge about how to let go and how the freedom of that 

allowed the flow of the creative process to take over. I became aware of 

more creativity in the classroom and my students got to experience the 

flow of letting the creative process take over. At first they became nervous 

about working in such a way, but at the same time experienced the 

freedom of letting go and realized that there were no predetermined ideas 

they had to adhere to about the project.  

 

 

 

 

 



7 

Efnisyfirlit 

Formáli .................................................................................................... 3 

Ágrip ........................................................................................................ 5 

Abstract ................................................................................................... 6 

Efnisyfirlit ................................................................................................ 7 

Myndaskrá ............................................................................................... 9 

1 Inngangur ........................................................................................ 11 

2 Sköpunarferli .................................................................................. 19 

2.1 Sköpun í skólastarfi .................................................................. 19 

2.2 Sköpun ..................................................................................... 21 

2.3 Sköpunarferli og flæði ............................................................. 24 

2.4 Starfskenning ........................................................................... 25 

3 Aðferðafræði og aðferð .................................................................. 27 

3.1 Starfendarannsókn .................................................................. 27 
3.1.1 Rannsóknargögn ............................................................... 28 

3.2 Rannsóknin mín ....................................................................... 29 
3.2.1 Greiningaraðferðir ............................................................ 31 
3.2.2 Siðferðileg álitamál ........................................................... 31 

4 Niðurstöður..................................................................................... 33 

4.1 Upphafið – hugmynd verður til ............................................... 33 
4.1.1 Kveikjan ............................................................................. 33 

4.2 Eftirvænting ............................................................................. 38 

4.3 Vonbrigði ................................................................................. 40 

4.4 Frelsi, flæði og sköpun ............................................................. 46 
4.4.1 Frelsi .................................................................................. 48 
4.4.2 Flæði ................................................................................. 51 
4.4.3 Sköpun .............................................................................. 54 

4.5 Ferlið ........................................................................................ 58 

4.6 Þróun í minni sköpun ............................................................... 62 



8 

4.7 Þróun í starfi ............................................................................ 65 
4.7.1 Áhrif á kennslu .................................................................. 65 

5 Umræður og samantekt .................................................................. 73 

5.1 Sköpunarferli og flæði .............................................................. 73 

5.2 Starfskenning mín .................................................................... 75 

5.3 Hvernig vil ég vera sem myndmenntakennari? ....................... 76 

6 Lokaorð ........................................................................................... 79 

Heimildaskrá .......................................................................................... 80 

 



9 

Myndaskrá 

Mynd  1  Dyr í skógi ...................................................................................... 33 

Mynd  2  Dyr ................................................................................................. 35 

Mynd  3  Samfélag ........................................................................................ 36 

Mynd  4  Eftirvænting ................................................................................... 37 

Mynd  5  Skissa af hugleiðingum .................................................................. 38 

Mynd  6  Vonbrigði ....................................................................................... 39 

Mynd  7  Ísform ............................................................................................ 41 

Mynd  8  Heimatilbúin jólasería ................................................................... 42 

Mynd  9  Föst í sama fari .............................................................................. 43 

Mynd  10  Tilraunir með þræði .................................................................... 44 

Mynd  11  Fjölbreytni ................................................................................... 45 

Mynd  12  Ný sýn .......................................................................................... 46 

Mynd  13  Afskorningar – nýtt form ............................................................. 47 

Mynd  14  Ný hugmynd kviknaði .................................................................. 48 

Mynd  15  Skissur af hugmyndavinnu .......................................................... 48 

Mynd  16  Leirmót ........................................................................................ 49 

Mynd  17  Pappamassi ................................................................................. 51 

Mynd  18  Frumgerð ..................................................................................... 51 

Mynd  19  Tölvuteikningar ........................................................................... 52 

Mynd  20  NOI - heildin ................................................................................ 54 

Mynd  21  NOI - hólfin 12 ............................................................................. 55 

Mynd  22  NOI - kjarninn .............................................................................. 56 

Mynd  23  Hugarkort um hugleiðingar ......................................................... 58 

Mynd  24  Nemendaskissa 1 ......................................................................... 64 

Mynd  25  Nemendaskissa 2 ......................................................................... 65 

Mynd  26  Nemendaskissa 3 ......................................................................... 65 

Mynd  27  Verk nemenda 1 .......................................................................... 67 

Mynd  28  Verk nemenda 2 .......................................................................... 68 

Mynd  29  Verk nemenda 3 .......................................................................... 68 





11 

1 Inngangur 

Ætli fegurð hafi sömu merkingu fyrir alla? Líklega ekki. Ég tel þó að hluti af 

fegurðarskynjun okkar sé að við upplifum, skynjum og hrífumst. Ég hef alltaf 

átt auðvelt með að verða hugfangin af umhverfi mínu, bæði það sem 

náttúran hefur að bjóða og samfélagið. Ég bjó á Ítalíu í eitt ár frá 1995–1996 

og naut þess svo sannarlega að taka lestir á milli ólíkra borga og skoða 

menninguna og það sem hver borg hafði að bjóða. Það var allt frá því að 

vera náttúran, listir, tónlist, matur og menningin. Þegar ég kom heim var ég 

enn meðvitaðri um fegurðina sem við höfum í okkar stórbrotna landi. Ég 

stundaði nám við ítölsku og markaðsfræði en fann mig ekki fyrr en ég hóf 

nám við Háskóla Íslands á menntavísindasviði. Þar opnuðust nýjar gáttir 

fyrir mér þar sem ég valdi mér listir sem kjörsvið. Þarna náði ég að blómstra 

í mínu námi þar sem verklegi hlutinn var ráðandi. Ég fann að þarna átti ég 

heima og þurfti að finna leiðir til þess að miðla. Eftir að hafa útskrifast með 

B.Ed.-gráðu og eignast tvö börn lá leið mín að óhefðbundnu skólastarfi. Ég 

fór að vinna í Barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ og hef unnið þar 

síðastliðin átta ár. Ég var bæði umsjónarkennari og kenndi list- og 

verkmenntun á yngsta stigi og í dag er ég komin í stjórnendastöðu og kenni 

listir á miðstigi. Ég fann mig knúna til þess að rannsaka sjálfa mig í 

sköpunarferlinu til þess að verða meðvitaðri um mína eigin kennsluhætti 

vegna þess að í minni grunnskólagöngu var listgreinakennsla byggð á fyrir 

fram ákveðnum uppskriftum og mig langaði til þess að fullvissa mig um að 

ég væri ekki falla í sömu gryfju. Maður vissi alltaf hvers var ætlast til af 

manni og maður fór ekkert út fyrir rammann. Hver pensilstroka var ákveðin 

fyrir mann, hvert saumspor átti að vera eftir ákveðinni uppskrift. Maður átti 

að saga út dýramyndir í við eftir tilbúnum línum. Engin sköpun átti sér stað 

og frjálsar hugmyndir voru ekki leyfðar. Ken Robinson (2006) fullyrðir að 

skólar séu að drepa sköpun barna og bendir jafnframt á hversu mikilvæg 

sköpun er í skólakerfinu. Þetta með kæfingu sköpunar er einmitt mín 

upplifun af skólagöngunni og því miður virðist það enn viðgangast í mörgum 

grunnskólum. Í gegnum mína kennslu veit ég hversu mikilvægt það er að 

vera vel undirbúin fyrir hverja kennslustund. Ég reynslukeyrði öll verkefni 

áður sem ég bjó til, las bækurnar sem ég ætlaði að kenna o.s.frv. en aldrei 

hafði ég farið meðvituð í gegnum sköpunarferlið sem slíkt. Ég fór að velta 

fyrir mér hvernig ég gæti ætlast til þess að nemendur mínir færu í gegnum 

það. Ég íhugaði hvernig ég gæti stutt þá í sínu ferli þegar ég vissi í raun ekki 
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sjálf hvað fælist í því þar sem ég hafði ekki einu sinni sjálf upplifað það 

meðvitað. Mér hefur alltaf fundist spennandi að skapa en verið smeyk við 

að leyfa mér að fara í ferðalag sköpunar vegna þess að ég hef verið hrædd 

við að mistakast og ná ekki að klára verkið eða hugmyndina. Ég var hrædd 

um að ég myndi ekki ná mínum markmiðum og var með margar fyrir fram 

ákveðnar hugmyndir. Ég vildi einnig læra af eigin rannsókn til þess að geta 

betur hlúð að sköpunarferli nemenda minna. Mér var hugleikið að skoða 

hvort sköpunarferlið myndi opna huga minn fyrir nýjum möguleikum og 

gera mig meðvitaðri um mitt eigið umhverfi, menningu og samfélag. Ég velti 

því fyrir mér hvort ég myndi upplifa flæði á meðan á sköpunarferlinu stóð 

og hvort allt myndi fara eftir minni fyrir fram ákveðnu hugmynd eða hvort 

sköpunarferðalagið myndi enda allt annars staðar. Það er margt sem þarf að 

hafa í huga þegar haldið er af stað í ferðalag, t.d. hvert ferðinni er heitið, 

hvað þarf að hafa með og hver markmiðin eru. Vegna þess að mig langaði til 

þess að að rannsaka sköpunarferlið sem slíkt og hvaða áhrif það hefur á mig 

ákvað ég að að leggja af stað í ferðalag sköpunar, skapa sjálf verk, upplifa 

sköpunarferlið og skoða hvaða áhrif það hefur á mig sem listamann, 

kennara og einstakling. Markmið mitt með þessari rannsókn er að upplifa 

og læra um eigið sköpunarferli í gegnum ígrundun og tilraunir. 

Rannsóknarhugmynd mín byggðist á því að ég skoðaði sjálfa mig á 

meðan ég upplifði sköpunarferli mitt frá því að hugmynd kviknaði og þróun 

hennar að lokaafurð. Sköpun er hugtak sem hefur heillað mig til margra ára 

þar sem einstaklingur fær frelsi til að skapa og mynda sína eigin afurð og 

upplifa andagift. Líklegt er að engir tveir einstaklingar upplifi sköpunarferli 

sitt á sama hátt og skilgreina þ.a.l. hugtakið sköpun á mismunandi vegu. Það 

er einmitt það sem heillar mig við hugtakið sköpun. Það er heillandi að vita 

að hver á sína eigin upplifun og getur túlkað sína eigin sköpun eins og 

hugurinn og hjartað segir til um. Sköpun gefur mér tækifæri til þess að 

upplifa flæði þar sem ég næ að vera fullkomlega einbeitt í verki og ná að 

gleyma stað og stund og að hafa trú á því sem ég er að gera. Ég tel að 

sköpun felist í hugsuninni um hvað skal skapa og ferlinu sem á sér stað, þ.e. 

í þeim upplifunum, sem eiga sér stað í sköpunarferlinu, en ekki afurðin sjálf. 

Csikszentmihalyi (1996) skilgreinir   hugtakið   sköpun   sem   ákveðna   athöfn  
sem  hefur  áhrif  á  menninguna  eða  þætti  innan  hennar  og því ekki  eingöngu  
í  huga  einstaklingsins. Ferlið byrjar á því að einstaklingurinn fær hugmynd  
sem   þarf   að   meta   og   aðlaga   hverju   sinni.   Því   næst dvelur hugmyndin í 

undirmeðvitundinni og þá kvikna oft upp nýjar hugmyndir. Næsta skref er 

að einstaklingurinn metur hugmynd sína en þá verður hann oft óöruggur 

hvað varðar hugmyndir sínar og tilfinningar. Framleiðslutíminn er svo 

lokastigið þar sem hugmyndin er fullmótuð og hún gerð að veruleika, búin 
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til eða framleidd. Csikszentmaihalyi (1996) segir að margar breytingar geti 

átt sér stað á meðan á sköpunarferlinu stendur og mikilvægt sé að gefa sér 

tíma í það til þess að ná sem bestum árangri (Csikszentmihalyi, 1996).  

En hvað er það sem skiptir máli þegar haldið er af stað í ferðalag? Er það 

áfangastaðurinn, sem skiptir sköpum, eða er það ferðalagið í heild sinni? 

Mun allt fara eftir áætlun eða breytist stefnan og lendum við á öðrum stað? 

Ég held að við stefnum oft á einhvern vissan áfangastað en ekki er víst að 

við náum þangað eða ef til vill förum við jafnvel fram hjá og stefnum annað. 

Lífið er eitt allsherjar ferðalag og við ákveðum sjálf hvort við ætlum að fljóta 

með eða vera virkir þátttakendur. Ég ákvað „að hoppa út í djúpu laugina“ í 

meistaraverkefninu mínu og leyfa mér að skapa á ný, leyfa mér að upplifa, 

gera mistök og flæða og sjá hvert það leiddi mig. Mér varð hugsað til orða 

Eisners þegar hann segir að allir vilji skapa og upplifa eitthvað sem hefur 

þýðingu fyrir þá (Eisner, 2002). Einnig nefnir Eisner að listin hafi það vald og 

þá möguleika að efnið taki völdin líkt og það hafi sjálfstætt líf og búi yfir 

þeirri auðlind að hver einstaklingur geti endurskapað sjálfan sig (Eisner, 

2002). Með því að framkvæma og nota skynfærin fær maður meiri dýpt og 

skilning gagnvart því viðfangsefni sem unnið er að hverju sinni (Jackson, 

1998). Eisner (2002) leggur áherslu á mikilvægi þess að þróa ímyndunaraflið 

þar sem það leiðir af sér fágun skynjunar og leggur áherslu á fjölbreytni þar 

sem svör og lausnir mega vera einstaklingsbundnar, þar sem listir snúast um 

að einstaklingurinn mæti nýrri upplifun og vinni úr því sem hann skynjar og 

öðlist þannig nýja reynslu (Eisner, 2002).  

Líkt og fram hefur komið langaði mig til þess að skoða hvaða áhrif 

sköpunarferlið hafði á mig vegna þess að mér finnst ég ekki geta ætlast til 

þess að nemendur mínir fari í gegnum sköpunarferli nema að ég sé sjálf 

búin að skoða sjálfa mig í þeim aðstæðum og skilja hvað felst í því. Fyrir mér 

er sköpun ferli sem byggir á ýmsum þáttum svo sem ímyndunarafli, forvitni, 

áhuga, þekkingu, frumleika, innsæi og tilfinningu en allt byrjar þetta á 

hugmynd. Eisner (2002) telur að ímyndunarafl sé tengt sköpun og nýbreytni 

og  brúi  bilið  á  milli  ómótaðrar  skynjunar  og  skýrrar  hugsunar  (Eisner,  2002).  
Sköpunargáfa  er  nauðsynleg  fyrir  einstaklinginn  þar  sem  nútímaþjóðfélag  er  
síbreytilegt. Samfélagið gerir kröfu um skapandi hugsun, fjölbreyttar 

tjáningarleiðir, lausnamiðun og þykir æskilegt að þessir þættir endurspeglist 

í okkar menntakerfi (Csikszentmihalyi, 1997; Eisner, 2002; Robinson, 2001; 

Runco, 2008,). Mikilvægt er að leggja áherslu á sköpunarferlið fremur en 

afraksturinn vegna þess að í sköpunarferlinu gefst nemendum tækifæri til 

þess að gefa hugmyndum sínum tækifæri og byggja á fyrri reynslu um leið 

og þeir auka við þekkingu sína og skilning (Dewey, 1934; Eisner, 2002; 

Robinson, 2001; Runco, 2008). Sköpun gegnir veigamiklu hlutverki í námi og 
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þroska barna og mikilvægt að hafa í huga að hún er allra og allar hugmyndir 

eiga rétt á sér (Robinson, 2001; Runco, 2008). Hugmyndin getur verið góð 

eða slæm, það kemur ekki í ljós fyrr en hún hefur verið prófuð. En hvaðan 

koma hugmyndir og eru þær einhvers virði ef þær eru ekki þróaðar eða 

útfærðar? Sá sem fær hugmynd er ekki endilega sá besti til þess að þróa 

hana að lokapunkti. Sem dæmi má nefna arkitekta; þeir fá hugmynd, teikna 

hana og útfæra en það eru svo iðnaðarmenn sem framkvæma hugmyndina. 

Til þess að fá góða hugmynd koma oft margar slæmar á undan og mikilvægt 

að leyfa þeim að flæða áfram og vinna með það sem kveikir í manni – en 

hvert er hlutverks flæðis í sköpun? Samkvæmt Csikszentmihaly (1997) er 

flæði sú upplifun að vera fullkomlega einbeittur í verki og ná að gleyma stað 

og stund. Aðstæður og verkefni geta verið margbreytileg en kjarninn er sá 

að þessi einstaka tilfinning komi þ.e. að allt sé eins og það á að vera 

(Csikzentmihaly, 1997). Ekki er hægt að neyða fólk til þess að hugsa meira 

skapandi en skapandi umhverfi og aðstæður geta aukið sköpunarflæði og 

hugsun. Skapandi hugsun kemur af mikilli vinnu en er ekki hugdetta sem 

sprettur upp af sjálfri sér. Það sem gerir sköpun svo heillandi er að þegar 

einstaklingur skapar eða upplifir sköpun þá finnst honum að hann fái meira 

út úr lífinu en ella (Csikszentmihaly, 1996). Þegar flæði á sér stað nær 

einstaklingurinn að gleyma stað og stund og verða allar athafnir, hreyfing og 

hugsun í samhengi. Ekkert annað kemst að í hugann og þegar 

einstaklingurinn er fullkomlega einbeittur og meðvitaður um verkið leysir 

hann það eins best verður á kosið (Csikszentmihaly, 1997).  

Í þessu meistaraverkefni rannsakaði ég sköpunarferli mitt sem ég 

upplifði meðan ég vann að og þróaði ákveðna hugmynd að afurð sem mig 

langaði að sjá verða að veruleika. Hugmynd mín kviknaði í heimspekitíma 

haustið 2011. Í grunninn snýst hún um ljós sem er búið til úr mörgum 

hlutum sem minna helst á keilur eða kramarhús. Ljósið stendur fyrir lífið, 

skermurinn er líkami okkar og heildin er samfélagið. Nýtt líf kviknar þegar 

menn fæðast og er líkami manna umbúðirnar. Umbúðirnar geta verið í 

mismunandi stærðum, gerðum og litum og menn fæðast í ólíkum 

samfélögum út um allan heim. Kveikjan að hugmyndinni er upphaflega úr 

náttúrunni og þá einna helst frá hrúðurkörlum. Hrúðurkarlar mynda eitt 

samfélag þar sem þeir myndast í hópum og umlykja hvern annan. Ég velti 

því fyrir mér hvernig og hvort við gætum hreinlega lifað án okkar samfélags 

svo sem vina, fjölskyldu, menningu okkar og umhverfis. Það virðist vera sem 

við drögum að okkur fólk til þess að verða samferða í lífinu. Þetta er fólk af 

öllum gerðum og stærðum og sækjum við í þá sem passa vel við okkur og 

við eigum samleið með. Oftar en ekki veljum við okkur samferðafólk sem 

okkur líður vel með og hefur jákvæð og góð áhrif á okkur. Hins vegar má 



15 

ekki gleyma að við veljum okkur ekki fjölskyldur og geta þær verið eins 

misjafnar og þær eru margar. Fjölskyldur geta verið dásamlegar, okkar hald 

og traust, kletturinn í lífinu og veitt okkur bæði öryggi og gleði, samkennd 

og ást. Hins vegar þarf okkur ekki endilega að líka vel við þær og þær geta 

verið ósanngjarnar og jafnvel farið illa með okkur. Samt sem áður virðast 

fjölskyldutengsl vera afar sterk og oft eins og órjúfanlegur múr.  

Þegar ég lít til baka og hugsa til þess hvar hugmynd mín varð til þá rifjast 

upp tímabil þegar ég vann verk um dyr. Ég leyfði mér að fara á flug og fann 

hvernig ég lifnaði öll við. Ég varð næmari á umhverfið mitt, sá ekkert nema 

dyr út um allt. Ég sá litlar, stórar, skrítnar, litríkar og drungalegar dyr. Þegar 

ég sá alla þessa flóru af dyrum þá fann ég að ég var hálfhrædd við sumar dyr 

og myndi alls ekki vilja opna þær á meðan aðrar voru spennandi. Í þessum 

leiðangri fóru miklar vangaveltur af stað. Ég fór að hugsa um það sem 

leynist á bak við hverjar dyr? Eru þar leyndarmál? Viljum við opna þær eða 

viljum við loka þeim og aldrei opna þær aftur? Eru allir velkomnir inn? 

Getum við yfirstígið þröskuldinn og gleymt því sem er að baki og haldið 

áfram? Bíður okkur betra líf hinum megin við dyrnar? Í framhaldi af þessu 

byrjuðu vangaveltur mínar um mikilvægi samfélags, fjölskyldna og 

samferðafólks. Þegar við erum hamingjusöm og full af lífi og gleði skín af 

okkur, orka og gleði sem má líkja við ljós lífsins. Það kviknar eitthvað innra 

með okkur þegar við erum hamingjusöm og leyfum okkur að lifa lífinu 

lifandi. Hvernig ætlum við að varðveita þann neista? Eisner (2002) telur að 

listir hjálpi okkur að lifa í núinu og við lærum að staldra við og njóta. Þær 

gefa okkur tækifæri til þess að sjá heiminn í nýju ljósi og læra að sjá hluti 

sem við hefðum annars ekki séð eða tekið eftir (Eisner, 2003). Er það okkar 

eigin ákvörðun eða hefur umhverfið og samfélagið áhrif á það? Allt í 

kringum okkur eru samferðamenn; sumir verða okkur samferða í einhvern 

tíma, aðrir allt okkar líf og sumum kynnumst við aldrei. Heimurinn er 

endalaus og býður upp á endalausa möguleika. Hef ég val um hvernig ég vil 

lifa mínu lífi? Get ég valið mér samferðafólk eða kemur það til mín?  

Verk mitt snýst um að búa til ljós af mörgum keilum/kramarhúsum sem 

myndar eina heild líkt og samfélag. Mér fannst mikilvægt að prófa að búa til 

líkön af verkinu úr ólíkum efniviði til þess að finna hversu miklu máli það 

skiptir að notast við réttan efnivið hverju sinni og hvort upplifun mín sé ólík 

eftir því hvaða efni ég nota og hvers vegna. Ég tel mikilvægt að ég leyfi mér í 

sköpunarferlinu að flæða áfram og upplifa ferlið enn betur með því að gera 

ólíkar útgáfur af ljósinu og kynnast margvíslegum efniviði. Með þessum 

hætti tekst mér að fá meiri tilfinningu fyrir verkinu og minni líkur eru á því 

að ég festist í fyrir fram ákveðinni hugmynd og hef tækifæri til þess að leyfa 

efninu að taka völdin. Listamaður upplifir reynslu í sköpunarferli sínu þegar 
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hann tekst á við hugmynd sína og efniviðinn (Jackson, 1998). Listsköpun 

býður hins vegar upp á nýja þekkingarleit þar sem sveigjanleiki, fjölbreyttar 

leiðir, rannsóknir og óvæntar útkomur eru alls ráðandi (Eisner, 2002). Fyrir 

listamanninn er aðalglíman við verkið í sköpunarferlinu og þá reynslu sem 

skapast. Sköpunarferlið vekur upp nýjar spurningar, nýja sýn og til verður ný 

þekking. Með þetta að leiðarljósi er hægt að segja að sköpun snúist ekki 

aðeins um að ljúka við afurð og endanlega útkomu heldur getur 

sköpunarferlið verið upphaf að einhverju nýju (Jakckson, 1998).  

Markmið mitt var að þessi hugmynd myndi einn daginn fá að líta dagsins 

ljós sem áþreifanleg afurð og fylgdist ég með því sköpunarferli sem ég fór í 

gegnum með starfendarannsókn. Í rannsókninni skoðaði ég hvort ég sem 

einstaklingur myndi læra og þroskast á þessu ferðalagi og hvernig ég tækist 

á við þær áskoranir sem yrðu á vegi mínum. Sköpunarferlið er það ferli þar 

sem listamaðurinn dvelur hvað lengst og fannst mér fróðlegt að skoða þær 

breytingar sem gætu mögulega átt sér stað bæði hvað varðar verkið og 

sjálfa mig. Ég velti því fyrir mér hvort ferðalagið, þ.e. sköpunarferlið, myndi 

taka völdin og leiða mig áfram jafnvel á nýjar brautir, hvort margvíslegar 

upplifanir myndu eiga sér stað og hvort miklar tilfinningar kæmu upp í 

ferlinu. Þegar ég lagði af stað í mitt ferðalag var allt vel skipulagt, 

hugmyndin hafði nú þegar komið til mín og var ekkert eftir nema að hefjast 

handa við að skipuleggja hvernig ég ætlaði að framkvæma hana. Ég var með 

vissar fyrir fram ákveðnar hugmyndir um verkið og væntingar til þess. Það 

var virkilega forvitnilegt að fylgjast með ferlinu og vera meðvituð um það 

hvort væntingarnar myndu standast. Jafnframt varð ég meðvituð um það að 

ekki fer alltaf allt eins og við ætlum okkur í upphafi. Ég var meðvituð um að 

það gætu orðið margar breytingar og hindranir á leiðinni en um leið 

vonaðist ég til þess að öðlast reynslu, nýja þekkingu, jafnvel óvænta útkomu 

og upphaf á einhverju nýju. Í sköpunarferlinu eru alltaf líkur á því að 

upphaflega hugmyndin breytist og það gerðist í mínu tilfelli. Samt sem áður 

byggðist verkið á sömu grunnhugmyndinni. Ég tel að það skiptir máli að 

leyfa sköpunarferlinu að flæða um æðarnar og hugann reika og vera ekki of 

upptekin af því hver útkoman verður. Mikilvægt er að fylgjast með því hvort 

það sé ferðalagið í heild sinni sem skiptir máli og hvernig við upplifum það 

eða hvort það sé lokaafurðin sem við erum föst í.  

 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig upplifi ég sköpunarferlið? 

 

Ég rannsakaði hvort og hvernig hugmyndin breyttist í ferlinu og hvort ég 

myndi leyfa efninu að taka völdin. Markmiðið var að skoða hvaða áhrif 
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sköpunarferlið hafði á mig, hvernig hugmyndin varð til, hvernig hún 

þróaðist frá hugmynd í það að verða sýnilegt verk og hvort ég náði að 

sleppa tökunum og leyfi verkinu að þróast. Einnig velti ég því fyrir mér hvort 

ég myndi ná að hafa trú á ferlinu og átta mig á því hvað hafði áhrif á það. 

Höfðu ytri aðstæður einhver áhrif á sköpunarferlið svo sem umhverfi og 

samræður við aðra? Mér fannst mikilvægt að vera meðvituð um það sem 

gerðist í sköpunarferlinu og fá að upplifa allar þær tilfinningar sem urðu á 

vegi mínum til þess að verða óhrædd við að leita að nýjum lausnum, leiðum 

og ólíkum vinnubrögðum. Ég hugsaði að ef mér tækist það þá fyndist mér ég 

vera betur í stakk búin til þess að geta mætt nemendum mínum og hvatt þá 

áfram í þeirra eigin sköpunarferli. Að mínu mati er það ekki sköpun að fara 

eftir fyrir fram ákveðinni uppskrift og finnst mér afar mikilvægt að 

nemendur fái að skapa eftir sínu eigin hjarta og upplifa sköpunarferlið með 

það í huga að það er ekki útkoman sem skiptir sköpum heldur allt ferlið í 

heild sinni. Eisner talar um að þær hættur, sem ber að varast í listkennslu, 

felist fyrst og fremst í því að kennarar verða of vanabundnir bæði hvað 

varðar kennsluáætlanir og verkefni. Þetta kemur í veg fyrir faglega 

framþróun. Kennslan á að vera persónuleg rannsókn kennarans á sjálfum 

sér og sínum kennsluháttum og mikilvægt að setja fram verkefnin þannig að 

þau bjóði upp á persónulega túlkun eða útfærslu (Eisner, 2002). Mér finnst 

mikilvægt að ég sé búin að upplifa og ganga í gegnum mitt eigið 

sköpunarferli og allar þær hindranir, togstreitu, gleði og frelsi sem því fylgir 

áður en ég ætlast til þess að nemendur mínir fari í gegnum það. Þannig 

öðlast ég betri skilning á því sem gerist hjá þeim og á auðveldara með að 

hjálpa þeim að fara í gegnum sitt ferli.  
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2 Sköpunarferli  

Þar sem rannsóknin byggir á upplifun sköpunarferlis og tenginu við 

skólastarf verður fjallað um sköpun í skólastarfi og skilgreiningar 

fræðimanna á hugtakinu sköpun. Einnig verður hugmyndafræði 

Csikszentmihalyis um sköpunarferli og flæði skoðað nánar. Þar sem 

rannsóknin leiddi mig til að í breyta áherslum í kennslustofunni og olli því að 

ég gerði mér betur grein fyrir hlutverki mínu sem kennara verður einnig 

fjallað um hugtakið starfskenning kennara. 

2.1 Sköpun í skólastarfi 
Undanfarin ár hefur meðvitund um mikilvægi listgreinakennslu samhliða 

öðru almennu námi aukist til muna og um þá hugmynd að kenna megi með 

listum og í gegnum listir (Bamford, 2011). Rannsókn Anne Bamford, sem 

greint er frá í ritinu List- og menningarfræðsla á Íslandi, sem unnin var fyrir 

mennta- og menningarmálaráðuneytið árið 2009, sýnir að þrátt fyrir góða 

kennslu í listnámi á Íslandi er gagnrýnin hugsun í úrvinnslu verka ábótavant. 

Í niðurstöðum skýrslu Bamford var lagt til að auka þyrfti samþættingu 

skapandi náms í gegnum listir (Bamford, 2011). Aukna áherslu þyrfti að 

leggja á kennslu listgreina hvað varðar samfélagslegan tilgang þar sem auka 

þyrfti skilning nemenda á skilaboðum og táknmyndum í þeirri menningu og 

samfélagi sem þeir lifa í. Með slíkri nálgun miðlar kennarinn til nemenda 

sinna margvíslegum menningarlegum sjónarhornum og álitamálum í 

samfélaginu. Samkvæmt Bamford yrði námskrá, sem styðst við slíka 

menningarlega nálgun, að byggja á skilningi á mannlegri reynslu og styrkja 

menningarlega og persónulega sjálfsmynd nemenda. Samfara þeirri trú að 

listmenntun auki á félagslegan og menningarlegan þroska nemenda eru 

listir jafnframt viðurkenndar sem afl til að auka siðvitund nemenda og 

virðingu fyrir einstaklingnum (Bamford, 2009). Börn takast stöðugt á við 

nýjar áskoranir í menntun og þroska og skynjun er forsenda námsins og 

safnar minnið reynslu. Saman myndar þetta forsendur   nýsköpunar  
(Guðmundur Finnbogason, 1994).   ,,Ímyndunaraflið   gerir   kleift   að   mynda  
nýjar  heildir  úr  skynjun  og  reynslu  og  er  því  forsenda  nýsköpunar.  Skynsemi  
og   tilfinningar   eru   þau   tvö  meginöfl  mannssálarinnar   sem   knýja   viljann   til  
verka’’ (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 10). 

Sköpun í skólastarfi er afar mikilvæg þar sem hún hjálpar okkur að vera 

betur læs á umhvefið og geta ráðið fram úr hvers konar umbreytingatímum. 
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(Craft, 2001). Anna Craft (2001) telur að rannsaka þurfi eðli hins skapandi 

þáttar í skólakerfinu og til þess þarf skilgreiningin að vera skýr. (Craft, 2001). 

Oft var litið á skapandi einstaklinga sem snillinga með náðargáfu. Í dag er 

áherslan frekar lögð á hvernig við náum að örva og ýta undir skapandi 

hugsun hjá nemendum (Craft, 2001). Við þurfum á listum og menningu að 

halda til að spegla okkur í og skilja hvert annað betur. Við þurfum að vera 

meðvituð um hvað við getum gefið samfélaginu og hvaða áhrif við höfum á 

það. ,,Í sköpun liggur kraftur sem er ekki einungis afar þýðingarmikill fyrir 

einstaklinginn   sjálfan   heldur   einnig   samfélagið   í   heild’’   (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet I. Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Að skapa 

er að fara út fyrir hið þekkta og afla sér nýrrar þekkingar og leikni 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011). Með því að efla 

sköpunargleði leiðir það til forvitni og frumkvæði einstaklingsins 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011). Tökum áskoruninni og 

verum forvitin og glímum við ýmiss konar viðfangsefni sem leiða okkur 

áfram í hið óþekkta. Þannig höfum við tök á að horfa til framtíðar og móta 

okkar eigin framtíðarsýn (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011). 

Til þess að geta orðið heilsteyptir einstaklingar og geta ráðið fram úr hvers 

kyns vanda þurfum við á skapandi hugsun að halda. Með skapandi huga er 

hægt að búa til fjölbreytt og kraftmikið samfélag þar sem sköpun getur ýtt 

undir jafnrétti kynja eða annarra þjóðfélagshópa, stuðlað að heilbrigðara lífi 

og hvatt til virkrar þátttöku í mótun samfélagsins (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 

Elísabet I. Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012).  

Eisner (2002) og Sullivan (2007) benda á að ein mikilvægasta áhersla í 

listkennslu ætti að vera að ýta undir samfélagslega fjölbreytni og ólíkar 

leiðir til að túlka umhverfið út frá menningarlegum bakgrunni hvers og eins. 

Einnig telja þeir að listir geti veitt nemendum fjölbreytta reynslu sem 

yfirfæra megi á lífið sjálft, umhverfið og samfélagið. Þá segja þeir að 

sterkustu áhrif góðrar listkennslu komi oft ekki í ljós fyrr en úti í 

samfélaginu; þar geti nemendur yfirfært nýja þekkingu, hugsun og viðhorf 

sem urðu til í kennslustofunni. Að sama skapi koma langtímaáhrif 

kennslunnar oft ekki í ljós fyrr en síðar í lífinu eftir að nemandinn lýkur 

námi. Þá geta viðhorf og tilfinningar, sem urðu til í listnáminu, komið fram á 

yfirborðið við ýmsar kringumstæður og nýst sem styrkjandi reynsla. Einnig 

leggja þeir áherslu á að öll sjónarmið séu jafn rétthá og engin ein lausn, 

útkoma eða framsetning sé rétt eða sönn (Eisner, 2002; Sullivan, 2007). 

Jafnframt segir í Aðalnámskrá grunnskóla í almennum hluta (2011) að 

listkennsla styrki gagnrýna, lýðræðislega hugsun og styðji einstaklinginn í að 

móta eigin sjálfsmynd (Aðalnámsskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011). 

Einnig segir að með fjölbreyttu og skapandi námsefni fái nemandinn meira 
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frelsi til þess að þroska skapandi hugsun og frumkvæði þar sem sköpun fer 

ekki einungis fram sem sjónræn skynjun heldur einnig í gegnum tilfinningar 

(Aðalnámsskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011).  

2.2 Sköpun 
Sköpun er hugtak sem margir fræðimenn hafa reynt að skilgreina og talið 

vera mikilvægur þáttur í vitsmunagerð einstaklingsins. Sköpun hefur ólíkar 

birtingamyndir svo sem leikræna tjáningu, leik, tónlist, myndverk, þegar 

maður fær andagift og sýnir frumleika. Sköpun er það ferli þegar 

einstaklingur skynjar vandamál, mótar hugmyndir og miðlar niðurstöðum 

(Csikszentmihalyi, 1997; Robinsson, 2001; Runco 2008; Svanborg R. 

Jónsdóttir, 2004). 

,,Sköpun er margslungið ferli sem í grunninn byggist á ímyndunarafli og 

frumleika. Í gegnum sköpunarferlið verður til eitthvað sem hefur gildi eða 

þýðingu fyrir okkur sjálf, næsta umhverfi eða samfélagið í víðari skilningi’’  
(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet I. Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, 

bls. 18). 

Eftir áratuga rannsóknir eru ennþá miklar rökræður um hvað sköpun er 

og hvernig best sé að efla hana (Kaufman og Sternberg, 2010). Að mati 

Kaufmans og Sternbergs (2010) getur sköpun átt við ferli, stað og afurð. Þeir 

segja að flestar nútímakenningar um sköpun byggi aðallega á þremur 

þáttum. Í fyrsta lagi á nýjum hugmyndum, í öðru lagi eiga gæði að vera til 

staðar og í þriðja lagi þurfa hugmyndirnar að hafa tilgang. (Kaufman og 

Sternberg, 2010).  

Sullivan (2007) fjallar um að hægt sé að sjá sköpun út frá þremur 

sjónarhornum. 

• Í fyrsta lagi tengist hún hæfileika einstaklings til þess að sjá og skilja 

hluti á nýja vegu sem öðrum þykja einnig áhugaverðir.  

• Í öðru lagi er talað um sköpun sem eins konar samspil einstaklings 

og samfélagsins umhverfis. 

• Í þriðja lagi er sköpun skilgreind sem menningarlegt fyrirbæri sem 

hafi það mikilvæga hlutverk að skerpa gagnrýna hugsun og skilning á 

listrænum, menningarlegum og tæknilegum viðfangsefnum samtímans.  

Sullivan (2007) setur fram þá kenningu að sköpun sé samspil 

einstaklingshugsunar og menningarinnar umhverfis sem hægt sé að beita til 

að öðlast nýja innsýn inn í viðfangsefnin. Einnig segir hann að sköpun sé 

nauðsynleg vegna þess að hún hefur bæði einstaklings- og samfélagslega 

birtingarmynd og hefur þ.a.l. mikið vægi í menntunarlegu og félagslegu 

samhengi (Sullivan, 2007). Það sem er viðurkennt sem skapandi er að hluta 
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til ákveðið í huga einnar skapandi persónu sem býr til einhvern hlut eða 

stendur fyrir einhvers konar uppákomu en einnig af samfélaginu sem 

upplifir sköpunarverkið. Sköpunarferlið samanstendur ekki aðeins af 

verkinu heldur einnig af heildarferli listamannsins sem og upplifun 

áhorfandans af verkinu (Jackson, 1998). Sullivan (2007) kynnir sköpun sem 

samfélagslegt fyrirbæri tjáningar og samskipta og margir koma þar við sögu. 

Sem þátttakendur í samfélagi, sem hefur mörg sjónræn áreiti, lítum við á 

myndir og listaverk og við meðtökum skilaboð þeirra og áreiti á mismunandi 

hátt. Þannig verður til ný þekking og upplifun (Sullivan, 2007). Í 

doktorsritgerð Svanborgar R. Jónasdóttur (2011), The location of innovation 

education in Icelandic compulsory schools, kemur fram að sköpun sé flókið 

hugtak en reynt hefur verið að útskýra það á einfaldan hátt. Þar segir að 

sköpun sé sá eiginleiki að framkvæma eða framleiða vöru eða verk sem ekki 

hefur verið gert áður. Einnig sé sköpun ferli þar sem þróaðar eru nýjar 

hugmyndir sem geta leyst vandamál og veitt innsýn í það sem þarf að takast 

á við. Talsmenn í nýsköpunarmennt segja að þá sé litið á sköpun sem 

eiginleika sem allir einstaklingar hafa og geti þróað áfram þar sem 

einstaklingur þarf að vera fær um að ímynda sér, sjá lengra en það augljósa 

og vera frumlegur á einn eða annan hátt (Svanborg R. Jónsdóttir, 2011). 

Sköpunarferlið er einstaklingsbundið og persónulegt og mikilvægt að skilja á 

milli hins skapandi ferlis og afurðar þar sem sköpunarferli leiðir ekki alltaf af 

sér áþreifanlegt verk (Kozbelt, Begetto og Runco. 2010). Kozbbelt, Begetto 

og Runco (2010) tala um hin fjögur sjónarhorn sköpunar; þau eru: ferli, 

afurð, manneskja og umhverfi. Seinna bættust svo við sannfæringarkraftur 

og möguleikar (Kozbelt, Begetto og Runco, 2010). Þeir skilgreina þessi sex 

sjónarhorn sköpunar á eftirfarandi hátt: 

 Ferlið: Ferlið felur í sér að skoða og skilgreina sköpunarferlið. Skoðað er 

hvenær hugsunin er meðvituð og ómeðvituð og hvenær ferlið er 

tilviljanakennt og hvenær ekki. Einnig felst í því að vera meðvitaður um 

það sem er að gerast í sköpunarferlinu bæði hvað varðar hugmyndir og 

framkvæmdina.  

 Afurð: Afurðin, til að mynda verk eða listaverk, er áþreifanlegt og því 

auðvelt að meta sköpun út frá henni. Þegar afurðin er hins vegar 

skoðuð segir hún ekkert til um sköpunarferlið sem slíkt né þann sem 

skapaði verkið eða hvað það er sem býr að baki. 

 Manneskjan: Skapandi einstaklingur byggir á mörgum þáttum, svo sem 

innri hvöt, víðsýni, sjálfstæði, áhugasviðum o.fl. Persónuleikinn er einnig 

aðeins einn áhrifavaldur sköpunarinnar en ekki uppspretta hennar.  

 Umhverfið: Umhverfið hefur áhrif á það hvernig manneskjan tjáir sig og 

virðist það hafa áhrif á sköpunarferlið ef einstaklingnum gefst tækifæri 
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til þess að vinna sjálfstætt, ef hlúð er að frumleika hans og hann er 

metinn.  

 Sannfæringarkraftur: Simonton setti fram nýja kenningu þar sem hann 

sagði að sköpunin væri í sköpunarkraftinum. Hann taldi að skapandi 

einstaklingar byggju yfir miklum sannfæringarkrafti og væru líklegri til 

þess að hafa meiri áhrif en aðrir á það hvernig list og fræðigreinar 

þróuðust. Einnig taldi hann að skapandi fólk gæti í raun breytt því 

hvernig fólk hugsaði almennt með því að beita sannfæringarkrafti sínum 

til þess að hljóta viðurkenningu á sköpun sinni. 

  Möguleikar: Síðasta hugtakinu bætti Runco við. Möguleikarnir snúast 

um einstaklinginn og umhverfi hans. Einnig felast þeir í að meta gildi 

þess sem hefur ekki verið skapað og möguleika þess að rannsaka 

sköpunina eins og hún birtist í hinu daglega lífi. 

 (Kozbelt, Begetto og Runco, 2010, bls. 25) 
 

Sköpun er samfélagslegt fyrirbæri tjáningar og samskipta þar sem margir 

koma við sögu. Sem þátttakendur í samfélagi, sem hefur mörg sjónræn 

áreiti, lítum við á myndir og listaverk og við meðtökum skilaboð þeirra og 

áreiti á mismunandi hátt. Þannig verður til ný þekking og upplifun (Sullivan, 

2007). Á síðustu árum hefur orðið vart við auknar áherslur í kennslu 

listgreina hvað varðar samfélagslegan tilgang, þar sem talið er mikilvægt að 

auka skilning nemenda á skilaboðum og táknmyndum í þeirri menningu og 

samfélagi sem þeir lifa í (Bamford, 2009). Listir geta veitt mönnum nýja og 

fjölbreytta reynslu sem hægt er að yfirfæra á lífið sjálft, umhverfið og 

samfélagið og eflir hún sjálfsvitund, tjáningu og gagnrýna hugsun (Jackson, 

1998, bls. 5–7). Einnig gefur hún tækifæri til að upplifa það sem er ókomið 

og hjálpar okkur að sjá að það er engin ein útfærsla sönn, rétt eða betri en 

önnur. Hugmyndafræði Deweys um upplifun og reynslu segir að hin 

raunverulega list sé ekki hluturinn, sem er á listasöfnum, eða kvikmyndin og 

tónlistin sem var tekin upp (Jackson, 1998, bls. 5–7). Það er upplifun hvers 

og eins af verkunum og þau áhrif sem hún hefur á einstaklinginn sem er hin 

raunverulega list. Fyrir listamanninn er það bæði sköpunarferlið og þau 

áhrif, sem verkið hefur, sem skiptir máli (Jackson, 1998, bls. 5–7). 

Hugmyndafræði Csikszentmihalyis (1996) um sköpun er að hún sé andlegt 

fyrirbæri sem gerist inni í huga einstaklings. Hún getur hins vegar haft áhrif 

á menningu og samfélag og þarf þá að vera skiljanleg fyrir aðra til þess að 

verða viðurkennd af sérfræðingum. Skapandi einstaklingar eru úrræðagóðir 

og eiga oft auðveldara með að aðlagast nýjum aðstæðum (Csikszentmihalyi, 

1996). Án sköpunar eða sköpunargáfu væri erfitt að aðgreina 

manneskjurnar frá öpum (Csikszentmihalyi 1996). 
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2.3 Sköpunarferli og flæði  
Þegar einstaklingur er í sköpunarferlinu upplifir hann þá tilfinningu að hann 

sé að lifa lífinu til fullnustu (Csikszentmihalyi, 1996; Gardner, 2011). 

Spennan og gleðin, sem myndast þegar hann finnur að verkið er að takast, 

er nálægt þeirri spennu og gleði sem við vonumst til að upplifa í hinu 

fullkomna lífi sem því miður gerist allt of sjaldan (Gardner, 2011). Það eru 

þrír þættir sem Csikszentmihalyi (1996) telur vera afgerandi fyrir sköpun 

eða sköpunarferlið. Í fyrsta lagi er það sérsvið ákveðinnar greinar. Í öðru lagi 

er það einstaklingurinn og það sem hann vill ná fram, hvernig hann aflar sér 

þekkingar og kemur svo með nýja hugsjón eða nýtt sjónarmið. Í þriðja lagi 

eru það svo sérfræðingar sem ákveða hvað þykir skapandi og er samþykkt 

af þeim og varðveitt fyrir komandi kynslóðir (Csikszentmihalyi, 1996). Það 

sem einkennir skapandi einstakling er að hann elskar það sem hann er að 

gera. Hann er ekki að leita eftir frægð og frama heldur leitast hann við að 

vinna að því sem hann nýtur að gera (Csikszentmihalyi, 1996;). Sköpun  
byggir   á   reynslu   og   ímyndunarafli þar sem einstaklingurinn öðlast nýjan 

skilning sem hefur nýtt gildi fyrir hann. Sköpun  er  ferli  frá  hugsun  til  afurðar  
þar  sem  til  verður  eitthvað  sem  ekki  var  til  áður  (Dewey,  1938;  Eisner,  2002; 
Gardner, 2011; Runco, 2008). 

Til þess að skilja betur þetta gleðiástand hins skapandi einstaklings 

rannsakaði Csikszentmihalyi (1996) einstaklinga sem voru að vinna að 

hlutum sem þeir höfðu ánægju af en ekki til þess að afla meiri peninga. 

Hann komst að því að það sem hvatti þá áfram var upplifun þeirra á meðan 

þeir unnu að sínu verki eða vinnu. Tilfinningin kom ekki þegar þeir voru 

afslappaðir, undir áhrifum vímuefna eða áfengis eða eignuðust auð. Hún 

fólst oft í því að þeir upplifðu erfiðleika, tóku áhættu, voru í aðstæðum þar 

sem reyndi á þá og náðu að skapa og upplifa. Þetta ástand, sem þeir 

upplifðu, kallar hann flæði (e. flow) (Csikszentmihalyi, 1996). Líkt og fram 

hefur komið áður felst flæði í þvi að vera fullkomlega einbeittur í verki, ná 

að gleyma stað og stund, nýta hæfileika sína til fulls og leysa verkefni eins 

vel og unnt er. Ekkert annað kemst að í huga manns í sköpunarferlinu nema 

athafnir, hreyfingar og hugsun sem snýr að verkinu. Einstaklingur, sem 

upplifir flæði hefur til að bera algjöra einbeitingu, nýtir hæfileika sína til 

fullnustu og reynir að leysa verkefnið sitt eins og best verður á kosið 

(Csikszentmihalyi, 1997). Til þess að flæði geti átt sér stað segir 

Csikszentmihalyi (1997) að þrjár forsendur þurfi að vera til staðar, þær eru:  

 Skýr markmið: Mikilvægt er að hafa skýr markmið og vita að hverju á að 

stefna, vera óhræddur að fylgja draumum sínum og væntingum en um 

leið hafa yfirsýn og stjórn á því sem er mikilvægt.  
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 Endurgjöf: Mikilvægt er að fá endurgjöf um ferlið eða verkið, hvernig 

það gengur, hvað þarf að gera betur og hvernig er hægt að nálgast 

verkið á annan hátt. Með því að fá viðbrögð eða endurgjöf nær 

einstaklingurinn að meta stöðu sína og getur unnið að næsta skrefi. 

 Jafnvægi milli áskorana og færni: Flæði virðist eiga sér stað þegar 

hæfileikar, færni og þolmörk einstaklings eru nýttir að fullu. Farsælasta 

niðurstaðan fæst þegar jafnvægi ríkir á milli hæfileika og áskorana.  

Frumskilyrði fyrir flæði eru því krefjandi verkefni og getumikill 

einstaklingur og að jafnvægi ríki á milli verkefnis og færni (Csikszentmihalyi, 

1997). 

2.4 Starfskenning 
Listgreinakennari þarf ekki aðeins að kunna þá tækni sem listir fela í sér 

heldur er einnig mikilvægt að hann sé meðvitaður um það sem gerist hjá 

nemendum. Allir kennarar hafa sína starfskenningu en eru um leið 

misjafnlega vel meðvitaðir um hana og stundum alveg ómeðvitaðir (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2004). Starfskenning er leið fagmanna til þess að   útskýra  
starf   sitt  á   faglegan  hátt   (Hafdís  Guðjónsdóttir,  2004; Hafdís   Ingvarsdóttir,  
2004; Nína   Ýr   Nielsen,   2012). Kennarar hafa lengi mótað sínar eigin 

starfskenningar með því að koma fram með persónlulegar kenningar um sitt 

eigið starf. Starfskenning kennarans er persónubundin kenning um hvernig 

hann vill sem fagmaður hátta sínu starfi sem er í sífelldri þróun. Margir 

kennarar telja að nemendur hafi áhrif á kenningar sínar og á því traust og 

virðing nemenda gagnvart kennara sínum stóran þátt í því (Hafdís 

Ingvarsdóttri, 2004). Oft er sagt að kennsla sé listgrein og kennarinn sé 

listamaðurinn. Annað hvort býr hann yfir hæfileika til þess að kenna eða 

ekki (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993). Ekki eru allir sammála þessum 

skilgreiningum en ígrundun kennara og sjálfskoðun er mikilvæg, miklu 

skiptir að kennari sem fagmaður skoði stöðugt sjálfan sig, meti og gagnrýni 

og reyni að bæta sig sem kennari. Í raun vinnur hann sem rannsakandi á 

sínu eigin starfi og á sjálfum sér (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1999). Undirstaða 

þess að kennarar vaxi í starfi er að þeir þekki eigin starfskenningar, byggi 

kennsluna á þeim og geti rætt þær (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004). Kennarar 

þurfa að velta því fyrir sér hvernig þeir ætli að framkvæma kennsluna og 

hvað hann ætli að skoða. Eftir kennsluna skoðar hann svo hvernig til tókst, 

hvort hann náði markmiðum sínum og hvað mætti gera betur (Sigrún 

Aðalbjarnadóttir, 1999). Starfskenning er safn hugmynda sem kennarar 

byggja starf sitt á.  Hún  hjálpar  þeim að  halda  vöku  sinni og forðar skólafólki  
frá  að  gleyma  að  þeir völdu  sér kennslu  og  skólastjórnun  til  að  koma  góðu  til  
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leiðar (Hafdís  Ingvarsdóttir, 2004). Hún þarf að vera skýr og mikilvægt er að 

geta horfst í augu við þær breytingar sem geta átt sér stað. Með þetta til 

hliðsjónar verða kennarar meðvitaðri um starfið og geta nýtt 

starfskenninguna til þess að skapa betra skólasamfélag og öðlast betri sýn á 

uppeldis- og kennslufræðilegar hugmyndir sínar (Sigurrós Erlingsdóttir, 

2013).  

 

Rannsóknarspurning mín er: Hvernig upplifi ég sköpunarferlið? 

Undirspurningar sem ég varpa fram til að fá dýpri svör við 

rannsóknarspurningunni eru: 

 

 Hvaða áhrif hefur sköpunarferlið á mig? 

 Hvaða áhrif hefur efnið á ferlið? 

 Hvað gerist ef ég leyfi efninu að taka völdin? 

 Hvernig gengur mér að sleppa tökunum?  

 Hvaða áhrif hefur rannsóknarferlið á mig sem kennara? 
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3 Aðferðafræði og aðferð 

Í þessari rannsókn beitti ég aðferðafræði starfendarannsókna þar sem ég 

rannsakaði sjálfa mig á meðan ég upplifði sköpunarferlið. Rannsóknin fólst í 

því að skoða hvernig ég breyttist og þroskaðist sem einstaklingur og sem 

kennari. Að skoða sjálfan sig getur verið mjög erfitt, að þurfa að viðurkenna 

mistök sín og sjá hvað þarf að gera betur og hverju þarf að breyta en með 

réttu hugarfari og jákvæðni er hægt að nýta það til hins betra og bæta sig. 

Við getum alltaf bætt okkur og við hljótum að læra betur á okkur sjálf, 

umhverfið og menninguna með því að rannsaka markvisst og skoða hvað 

við erum að gera, hvers vegna og hvernig við getum unnið með og nýtt þær 

upplýsingar sem við öflum. Þetta var mjög krefjandi en jafnframt spennandi 

verkefni að rýna í mitt eigið sjálf en um leið lærdómsríkt. Ég notaði 

rannsóknardagbók, myndir og hljóðupptökur sem gögn. Það er lykilatriði í 

slíkri rannsókn að skrá niður vangaveltur, upplifanir og þær hugsanir sem 

vakna í rannsóknarferlinu til þess að geta rýnt í og greint gögn eftir á, séð 

hvað gerðist í ferlinu og hvernig og hvort ég þróaðist og þroskaðist. 

3.1 Starfendarannsókn 
Starfendarannsóknum hefur fjölgað hér á landi á síðustu árum. Þetta er 

lifandi og síbreytileg rannsóknaraðferð sem einstaklingur gerir á eigin starfi 

til þess að skilja það betur og þróa það til betri vegar ( Hafdís Guðjónsdóttir, 

2004; Hafþór Guðjónsson, 2008). Rannsakandinn og viðfangsefnið er eitt og 

beinir hann athyglinni fyrst og fremst að sjálfum sér og spyr spurninga líkt 

og: Hvað er ég að gera og hvers vegna? Einnig spyr hann sig: Hvernig get ég 

útskýrt og lýst því sem er að gerast? (McNiff, 2010). Grunnhugmyndin er að 

læra í starfi og skoða þá reynslu sem maður verður fyrir með það í huga að 

átta sig betur á því sem maður er að gera og hvaða afleiðingar gerðir manns 

hafa (Hafþór Guðjónsson, 2008). Hafþór Guðjónsson (2008, bls. 2) segir: 

,,Starfendarannsóknir eru í eðli sínu umbótamiðaðar og tilgangur þeirra er 

að  hver  og  einn  læri  af  þeim  og  þrói  og  bæti  starf  sitt’’. Með því að rannsaka 

sjálfan sig og líta í eigin barm fær rannsakandinn tækifæri til þess að skoða 

gildi sín og vera meðvitaðri um hvernig hann vill lifa lífinu . Þannig lætur 

hann sér líða vel, auðveldar sjálfum sér við að lifa við gildi sín og gefur sér 

góðar ástæður fyrir hverju skrefi sem hann tekur (McNiff, 6:2010). 

Starfendarannsóknum hefur fjölgað hér á landi í tengslum við 

meistaraprófsverkefni bæði sem einstaklingsframtak og samstarfsverkefni í 
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skólum (Hafþór Guðjónsson, 2008). Ég bind vonir við að kennarar eigi eftir 

að taka meiri þátt í rannsóknum á eigin starfi bæði hvað varðar nám og 

starf. Með því geta þeir nýtt sér nýja þekkingu til þess að móta og þróa eigið 

starf og deilt sinni upplifun og niðurstöðum til annarra. Með rannsóknum á 

námi og kennslu geta kennarar nýtt sér þá þekkingu, sem þeir öðlast, til 

þess að móta og þróa skóla framtíðarinnar. Hugmyndir um 

kennararannsóknir eru ein leið til þess. Kennararannsóknir eru mikilvægar 

til þess að fá fram faglegar spurningar og auka á umræður um það sem 

gerist í skólastofunni. Þannig er hægt að draga upp á yfirborðið ómeðvitaða 

þekkingu kennara (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Markmið 

kennararannsókna er að virkja kennara til þess að hafa áhrif í skólastofunni, 

koma með nýjar hugmyndir og framkvæma þær um leið og þeir hafa öðlast 

meiri skilning á eigin starfi (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004).  

3.1.1 Rannsóknargögn 

Starfendarannsóknir verða ekki gerðar án rannsóknargagna þar sem gögnin 

gefa hugboð eða staðfestingu á því sem verið er að rannsaka (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011; Hafþór Guðjónsson, 2011). Rannsóknargögn eru 

heimildir um þá þróun eða breytingar sem eiga sér stað í því ferli sem er 

skoðað (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Það er lykilatriði að skráning eigi sér 

alltaf stað og að rannsakandinn skrái sem flest af því sem gerist í ferlinu og 

afli með þeim hætti þeirra gagna sem þörf er á fyrir rannsóknina og þess 

sem kemur henni við (Hafþór Guðjónsson, 2011). En rannsakandinn skráir 

ekki einungis það sem er gert heldur líka tilfinningar sínar og túlkun á því 

sem gerist (Hafdís Guðjónsdótttir, 2011). Þar sem starfendarannsóknir 

snúast um breytingar á eigin starfi er mikilvægt að skrá niður frá byrjun 

upplýsingar um stöðuna eins og hún var í upphafi og skoða og skrá svo 

hvernig hún þróast. Gögnin ættu því að lýsa þróun í hugsun og 

vinnubrögðum rannsakanda (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Aðferðir við 

gagnaöflun starfendarannsókna eru mjög fjölbreyttar og byggjast flestar 

rannsóknir á fleiri en einni aðferð. Gagnaöflun er alltaf í tengslum við 

rannsóknarspurninguna og mikilvægt er að vera meðvitaður um það að við 

starfendarannsóknir er rannsakandinn ekki að rannsaka annað fólk heldur 

rannsakar hann sjálfan sig, samskipti og þróun í hugsun. Markmið 

rannsóknar og rannsóknarspurningarinnar er það sem hefur áhrif á hvaða 

gögn er notast við. Rannsakandinn finnur út hvaða aðferð hentar best til 

þess að ná þeim upplýsingum sem leitað er að. Þannig geta rannsóknargögn 

verið til að mynda rannsóknardagbók, upptökur, vettvangsathuganir, 

myndir, samræður, viðtöl, rýnihópar, spurningakannanir og svo mætti 

áfram telja (McNiff, 2010). Frásagnir starfendarannsókna skiptast aðallega í 
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tvo meginflokka, annars vegar frásagnir af upplifun rannsakandans, þróun 

og hvað hann hefur lært af rannsóknarferlinu og hins vegar frá því sem 

gerðist í sjálfri rannsókninni (McNiff, 2010).  

3.2 Rannsóknin mín 
Þegar ég hóf mína starfendarannsókn renndi ég blint í sjóinn, ég vissi ekkert 

hvað beið mín. Ferlið reyndist vera tilfinningarússíbani en um leið sótti ég 

mér efni í reynslubankann. Rannsókn mín byggðist á því að ég skoðaði sjálfa 

mig í sköpunarferli og drægi fram hvaða áhrif ferlið hefði á mig og hvort 

einhverjar breytingar myndu eiga sér stað. Við rannsóknina safnaði ég 

gögnum með því að skrifa í rannsóknardagbók, taka hljóðupptökur á símann 

minn og ljósmyndir. Þar sem ég var að skoða sjálfa mig og hvernig ég myndi 

þroskast og breytast í ferlinu og hvaða áhrif ferlið myndi hafa á mig fannst 

mér þessi gagnaöflun henta best. Ég var ávallt með símann minn og 

rannsóknardagbókina mína með mér til þess að geta skráð eða talað inn 

þær vangaveltur, hugsanir og hugmyndir sem komu til mín hverju sinni. Ég 

hafði þá reynslu að ef ég skráði ekki hugleiðingar mínar og hugmyndir þá 

fóru þær úr huga mínum og gleymdust; ég hélt alltaf að ég myndi muna þær 

og ná að skrá þær þegar ég kæmi heim en annað kom á daginn. Slík 

vinnubrögð eru þekkt og notuð í listum, verkfræði og vísindum. 

Csikszentmihalyi (1996) segir frá rannsóknum á skapandi einstaklingum sem 

hafa sýnt að þeir nota gjarnan minnisbækur til að skrá niður hugmyndir 

sínar og á það jafnt við um skapandi einstaklinga sem eru listamenn og 

skapandi einstaklinga í vísindum og á fleiri sviðum. Einnig er þetta eitt 

grunnatriðið sem kennt er í nýsköpunarmennt og uppfinningamenn nota 

alltaf minnisbók til að gleyma ekki hugmyndum sem þeir fá óvænt 

(Svanborg R. Jónsdóttir, 2007). Með nútímatækni var auðvelt að skrá niður, 

taka myndir og taka upp talaðar athugasemdir og hugmyndir enda bjóða 

símar í dag upp á alla þessa kosti. Gagnaöflun mína skráði ég í formi mynda, 

hugarkorta og texta bæði í rannsóknardagbókina og í símann minn. Þegar 

leið á rannsóknina safnaði ég saman myndverkum nemenda minna til að 

skoða hvernig verk þeirra breyttust í ferlinu og skráði í dagbókina mína 

hvernig ég upplifði kennslustundirnar og hvort ég upplifði breytingu á 

nemendum mínum. 

Dagbók. Skráningar og gagnaöflun í rannsóknardagbók eru oft 
vangaveltur, hugsanir, upplifun, hugmyndir og minnispunktar. Það byggir á 
að rannsakandinn ígrundar starf sitt og heldur því til haga sem rannsakað 
er. Rannsakandinn spyr sjálfan sig gagnrýninna spurninga og skoðar hvernig 
hugsun hans þróast og breytist (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Mikilvægt er 
að dagsetja skráningar í dagbók vegna þess að þegar kemur að tilvitnunum 
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þá þurfa dagsetningar að liggja fyrir. Þegar ég las greinar og bækur skráði ég 
niður það sem vakti mig til umhugsunar eða sem vakti áhuga minn. Ég 
skráði niður höfunda, nafn á greinum og bókum og jafnvel blaðsíðutal ef ég 
vildi geta skoðað eitthvað sérstakt aftur. Þegar ég vann að sköpunarferlinu 
og var að vinna að verkinu mínu skráði ég í rannsóknardagbókina bæði á 
meðan á ferlinu stóð og eftir. Ég skráði upplifanir, verkferlið, hugleiðingar, 
hugmyndir, tilfinningar og hvernig til tókst hverju sinni. Mér fannst 
mikilvægt að skrá allt strax, þegar upplifunin er sterkust, til þess að ná að 
fanga augnablikið. Þegar ég skráði niður gerði ég það ekki einungis í formi 
bókstafa og orða heldur einnig í formi teikninga. Ég gerði oft skissur af 
hugmyndum þar sem mér fannst stundum erfitt að útskýra þær í orðum. Þá 
blandaði ég skissum og orðum saman. 

Hugarkort. Hugarkort eru ein aðferð til þess að koma frá sér hugsunum 
og hugmyndum. Þau líkjast því hvernig hugurinn virkar meira en nokkur 
önnur leið (Buzan og Griffiths, 2012; Hróbjartur Árnason, 2014). Hugarkort 
er leið sem hjálpar okkur að koma hugsunum okkar fljótlega og skipulega á 
blað (Hróbjartur , 2014). Ég nota mjög oft hugarkort og finnst það mjög góð 
leið til þess að koma frá mér hugmyndum. Ég notaði þau bæði þegar ég var 
að reyna að skilja hugmyndir mínar og þegar ég skoðaði einstök orð. Þegar 
ég fékk hugmynd setti ég hana mjög oft fram í formi hugarkorts. Það er ekki 
einungis auðvelt og fljótlegt að gera hugarkort heldur er það myndrænt og 
er maður fljótur að lesa úr því. Með   því   að   setja   hugsanir   sínar   fram í 
hugarkorti   getur   það   hjálpað   við   að   sjá ́  tengingar   og   samspil   þess sem  
skapast   milli   ákveðinna   þátta   og   við að velta   fyrir   sér   nýjum   viðmiðum.  
Hugarkort má   líka  nota   til   að   lýsa,  greina  og  meta   tiltekin  verkefni (Hafdís 
Guðjónsdóttir, 2004). Þau endurspegla hvernig við hugsum þar sem ein 
hugsun leiðir af sér aðra. Það sparar tíma að skrásetja með hugarkorti og 
það er auðveld og áhrifarík leið til þess að meðtaka og upplifa það sem 
unnið er að hverju sinni. Hugsun eða minning kallar fram aðra og þannig 
verður til í huganum mynd í þrívídd með hljóðum, bragði, lykt atburðum 
eða aðstæðum (Buzan og Griffiths, 2012).  

Myndir. Ég byrjaði að taka myndir af því sem ég var að skapa til þess að 
fanga augnablikið enda er sagt að mynd segir meira en þúsund orð. Ég tók 
myndir af öllu ferlinu mínu á öllum stigum. það hjálpar mikið að geta séð 
augnablikið á myndum og nákvæmlega það sem var að gerast. Einnig tók ég 
myndir af efni sem ég skoðaði og af efni sem ég notaði. Þegar ég fór í 
göngur tók ég oft myndir þar sem samfélagið og umhverfið spilar þátt í 
mótun verksins. Ljósmyndir fela í sér endurminningar og upprifjun og hjálpa 
oft við að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu (Vanda Sigurgeirsdóttir, 
2011). 

Síminn – upptökur. Ég tók ekki mikið af uppökum á símann minn en ég 

tók upp þær hugleiðingar og hugmyndir sem ég fékk, t.d. á meðan ég var að 
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keyra og hafði ekki tækifæri til þess að skrifa þær niður. Ég var hrædd um að 

ef ég gripi ekki hugmyndina strax og festi hana niður myndi ég tapa henni. 

Slík vinnubrögð eru ráðlögð í listum og öðru skapandi starfi svo sem í 

nýsköpunarmennt (Csikszentmihalyi, 1996; Svanborg R. Jónsdóttir, 2007). 

Ég afritaði ekki þessar upptökur heldur hlustaði á þær þegar ég var að 

greina gögnin. Nýttist þessi gagnaöflun á sama hátt og dagbókin – bara í 

öðru formi.  

3.2.1 Greiningaraðferðir 

Greining mín fólst í því að skoða og ígrunda gögnin. Ég marglas 

rannsóknardagbókina mína og skoðaði skissurnar mínar, hugarkortin og 

myndirnar sem ég hafði tekið. Við greiningu gagna minna notaði ég liti og 

litaða límmiða til þess að einfalda mér að finna þemu. Með því að 

sundurgreina þemu með litum og límmiðum auðveldaði það mér að flétta 

saman sameiginlega þætti. Með þemunum gat ég dregið saman niðurstöður 

og séð hvað það var sem gerðist í sköpunarferlinu og hverju ég komst að í 

rannsókn minni. Gögnin eru sönnunargögn um það sem var rannsakað og 

með greiningu þeirra, túlkun og rökstuðningi getur rannsakandinn þróað 

með sér þekkingu og byggt á áframhaldandi þróun (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011). Vönduð úrvinnsla og frásagnir af niðurstöðum eru til þess að sýna 

öðrum hvað rannsakandinn hefur lært og hvaða áhrif það hafði á hann 

(McNiff, 2010). 

3.2.2 Siðferðileg álitamál  

Rannsakandi verður að geta varið niðurstöður sínar og hann þarf að gæta 

þess að þær endurspegli það það sem rannsakað er og þau vinnubrögð og 

gögn sem hann kýs að nota (Sagor, 1992). Ég passaði vel að skrá allt niður 

sem ég mögulega gat til þess að geta skoðað það sem ég hafði hugsað og 

upplifað hverju sinni. Ef eingöngu er treyst á minningar er það ekki eins 

öruggt vegna þess að minningar geta breyst. Ég þurfti að hafa í huga að ég 

ætlaði ekki að finna hinn heilaga sannleika heldur að skilja það sem ég hafði 

gengið í gegnum. Markmið starfendarannsókna er að reyna að skilja það 

sem gerist í rannsókninni og koma með hugmyndir um umbætur en ekki að 

reyna að sanna tilgátur (Sagor, R. 1992). Siðferði rannsóknar minnar felst í 

nákvæmni gagnaöflunarinnar, heiðarleika í úrvinnslu – þar sem ég dró fram 

bæði hið erfiða og það sem gekk vel – og ég geri grein fyrir öllu ferlinu á 

ítarlegan og hreinskilinn hátt.  
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4 Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Markmið hennar var að 

skoða sjálfa mig á meðan ég upplifði sköpunarferlið frá hugmynd að 

lokaafurð sem var teikning af ljósi. Verkið er tilbúið í framleiðsluferli.  

Í gegnum þessa rannsókn áttu miklar breytingar sér stað í sköpunarferli 

mínu. Ég upplifði mikinn tilfinningarússíbana. Ég lærði að sleppa tökunum á 

því að þurfa að vera með allt fyrir fram ákveðið og upplifa það frelsi sem 

felst í að það sé í lagi að eitthvað breytist og fari ekki eftir fyrir fram 

ákveðinni uppskrift. Með því að ná að sleppa tökunum á minni eigin 

stjórnsemi – bæði í verkinu mínu og um leið í lífinu almennt – náði ég að 

upplifa flæði og mér veittist leyfi til þess að leyfa efninu að taka völdin. 

Þetta varð til þess að ég sem kennari náði að yfirfæra til nemenda minna 

þekkingu mína og upplifun af frelsinu við að sleppa tökunum og leyfa efninu 

að taka völdin. Það hafði þau áhrif að meiri sköpun varð í kennslustundum 

hjá mér og nemendur mínir fengu tækifæri til þess að upplifa flæði og leyfa 

efninu að taka völdin. Viss hræðsla skapaðist hjá þeim í fyrstu en um leið 

öðluðust þeir frelsi þegar þeir leyfðu sér að sleppa takinu og uppgötva að 

það voru engar fyrir fram ákveðnar hugmyndir að verkinu. Ég skipti upplifun 

minni af sköpunarferlinu í nokkur þemu. Þar kemur fram hvernig hugmynd 

mín varð til og hver var kveikjan að henni. Það sem einkenndi sköpunarferli 

mitt var eftirvænting, vonbrigði, frelsi, flæði og sköpun. Ekki má gleyma 

ferlinu í heild sinni og þróun mína í starfi og hvaða áhrif þetta hafði á mína 

kennslu.   

4.1 Upphafið – hugmynd verður til 
Fyrstu skref mín að þessari ritgerð voru þung. Ég vissi ekki hvað ég vildi gera 

og upplifði hræðslu við hið óþekkta. Það eina sem ég vissi var að ég vildi 

gera eitthvað sem myndi hafa áhrif á mig, eitthvað sem gæti hjálpað mér að 

þroskast í starfi mínu sem kennari.  

4.1.1 Kveikjan  

Upphafið að sköpunarferðalagi mínu má rekja til verkefnis sem ég vann á 

námskeiði í list- og verkmenntun í Háskóla Íslands. Ég vann þar að þróun 

listaverks. Áður en listaverk verður til hefst rannsóknarvinnan. Oft er maður 

tómur í upphafi og hugsar með sér hvað í ósköpunum maður eigi að gera. 



34 

Sumum finnst gott að hugleiða, lesa bækur eða fara í gönguferð til að fá 

hugmynd. Í mínu tilfelli fór ég í gönguferð til að tæma hugann. Ég leit í 

kringum mig og hugsaði hvað ég sæi og hvað vekti athygli mína. Þegar ég 

skoðaði umhverfið kom eitt upp í hugann. Það er fyrirbæri sem ég hafði 

verið með í kollinum lengi og má finna út um allt: Dyr. Það eru dyr alls 

staðar. Þær eru eins ólíkar og þær eru margar. Á göngu minni vöktu dyr 

athygli mína og margs konar tilfinningar vöknuðu. Ég var tvístígandi um 

hvort ég ætti að ganga inn um þær. Dyrnar, sem vöktu upp þessar 

tilfinningar, má sjá hér á mynd 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd  1  Dyr í skógi 
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Þær tilfinningar, sem streymdu um líkama minn þegar ég nálgaðist 

dyrnar, voru blanda af ótta og spenningi um hvað leyndist þarna inni. Ég 

velti fyrir mér öllum þeim hugsunum og áhrifum sem dyr framkalla hjá fólki. 

Upplifir fólk sem þær kalli á sig og það langi til að fara inn um dyrnar eða 

langar það kannski til að ganga hratt fram hjá vegna þess að einhver 

ónotatilfinning kemur yfir það þegar það horfir á þær? Ýmsar vangaveltur 

og tilfinningar komu upp þegar ég fór að skoða þetta atriði. Það er svo 

margt sem getur leynst á bak við luktar dyr. Þar geta falist leyndardómar, 

leyndarmál, hamingja, svik og gleði. Sumar dyr standa ávallt opnar og bjóða 

okkur velkomin hvenær sem er. Svo eru aðrar dyr okkur lokaðar. Sumar dyr 

opnast seinna fyrir okkur og aðrar aldrei.  

Þegar ég velti dyrum meira fyrir mér fór ég að skynja að dyr fela í sér 

dulúð líkt og samfélagið. Hvernig samsvörum við okkur í okkar samfélagi? 

Eru allir velkomnir? Finnum við fyrir fordómum? Veljum við okkur 

samferðafólk og umhverfi? Hverju getum við stjórnað og hverju getum við 

breytt? Eigum við bara að fljóta með og sjá hvað gerist? Í framhaldi af 

þessum vangaveltum fór ég að hugsa um mikilvægi samfélags, um 

fjölskyldur og samferðafólk. Þegar við erum full af lífi og gleði skín af okkur 

orka sem líkja má við ljós lífsins. Það kviknar eitthvað innra með okkur þegar 

við erum hamingjusöm og leyfum okkur að lifa lífinu lifandi. Spurningar um 

lífið kviknuðu hjá mér. Ég velti fyrir mér hvernig ég ætlaði að lifa lífinu og 

hvort ég ein stjórnaði því eða hvort umhverfið og samfélagið hefði áhrif á 

það hvernig ég lifi lífi mínu. Upp úr þessum þönkum og áreitum vann ég 

verk sem tjáði þessar fjölbreyttu tilfinningar og möguleika. Verk mitt varð 

að dyrum í fullri stærð sem voru samansettar af myndum af mörgum dyrum 

sem ég hafði safnað saman. Þær prentaði ég út á járnplötu og smíðaði 

hurðarkarm utan um (mynd 2). 

Allt voru þetta dyr sem höfðu vakið áhuga minn með því að vera 

óhugnanlegar, spennandi, kuldalegar, vinalegar og hlýlegar. Þótt ég hefði 

vissa upplifun af öllum þessum dyrum þá fannst mér fróðlegt að sjá hvernig 

aðrir myndu upplifa að horfa á þær. Þess vegna bjó ég til segla með 

lýsingarorðum þar sem hver og einn, sem kæmi að dyrunum, gæti dregið 

sér segul með lýsingarorði og sett á þær dyr sem honum fyndist passa best 

við. Eftir að hafa unnið að þessu verki fann ég hvað það hafði haft 

óútskýranleg áhrif á mig. Það kallaði á mig aftur og aftur og ég fann að mig 

langaði til þess að skoða sköpunarferlið nánar í meistaraverkefninu mínu. 

Mig langaði að skoða áhrif þess á mig. Eftir að dyraverkefninu lauk hélt ég 

áfram að hugsa um lífið, umhverfið og samfélagið og hvernig það umlykur 

okkur hvar sem við erum. Ég fann að ég varð meðvitaðri um umhverfi mitt 

og fannst ég sjá margs konar samfélög í kringum mig.  
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Ég fann að nýjar dyr höfðu opnast inni í huga mínum þar sem ég fann 

fyrir þörfinni að skapa. Ég fór út með myndavélina mína og gekk um fjörur 

og andaði að mér sjávarilminum.  

Nú sá ég ekki dyr út um allt eins og þegar ég gekk um götur borgarinnar. 

Að þessu sinni voru það hrúðurkarlar sem fönguðu huga minn. Það sem dró 

athygli mína að þeim er að þeir hópa sig saman og mynda samfélag þar sem 

þeir umlykja hver annan. Þeir heilluðu mig. Ég var á þeim tíma ekki með 

neinar hugmyndir um að nýta þetta nýja samfélag sem ég hafði uppgötvað.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd  2  Dyr 
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Það var ekki fyrr en í miðjum heimspekitíma ári seinna að 

undirmeðvitund mín kallaði þetta samfélag fram. Áður en ég vissi af voru 

hendurnar komnar af stað. Í miðjum heimspekitíma stóð ég mig að því að 

rífa niður pappír úr einni skólabókinni og byrja að móta 

hrúðurkarlasamfélag (mynd 3). Útkoman var fullt af litlum en misstórum 

keilum sem ég raðaði saman og myndaði eina heild.  

Ég vissi ekki hvað ég ætti að gera við þessa hugmynd, sem hafði komið til 

mín, en ákvað að taka mynd af útkomu dagsins og geyma verkið. 

Hugmyndin vék aldrei úr huga mér. Ég fann að mig langaði til að vinna 

meira með hana. Ég var með sterkar skoðanir og fyrir fram ákveðnar 

hugmyndir um hvernig verkið ætti að líta út. Verkið átti að vera ljós saman 

sett af mörgum misstórum keilum þar sem ljós skyldi skína úr hverri keilu. 

Ljósið átti að vera hvítt og sandblásið en úr plasti. Það átti bæði að geta 

staðið á borði og á gólfi. Ljósið átti að tákna samfélagið í heild sinni þar sem 

skermurinn væri umbúðir okkar eða líkami og birtan táknaði lífið. Nú var 

ekkert eftir en að hefja ferðalagið og rannsaka hvaða áhrif sköpunarferlið 

hefði á mig og skoða hvort ég og hugmynd mín myndum breytast í gegnum 

ferlið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd  3  Samfélag 
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4.2  Eftirvænting 
Sköpunarferlið hófst með einni hugmynd. Hugmyndir geta verið góðar eða 

slæmar en það veit maður ekki fyrr en maður prófar að hrinda henni í 

framkvæmd. Fyrir mér er hugmynd hugsun sem maður gerir sér ekki grein 

fyrir þegar hún kemur fyrst til manns  líkt og hugmyndin um ljósið sem kom 

til mín í heimspekitímanum. Hún birtist óvænt á borðinu mínu og féll ég 

strax fyrir henni, þessari agnarlitlu hugmynd. Þegar ég náði henni á vald 

mitt fór sköpunarferlið hægt og rólega af stað. Það fallega við það fanga 

hugmynd er að hún dregur að sér fleiri hugmyndir sem veltast um og 

magnast upp og verða æ fleiri og enda jafnvel sem listaverk. En ekki má 

gleyma að allt byrjaði þetta á einni hugmynd.  

Ég fór að sjá verkið sterkar fyrir mér og fann mikla eftirvæntingu í að 

byrja að vinna hugmyndina og sjá hana taka á sig mynd. Í byrjun reif ég 

blaðsíður úr stílabók og bjó til misstórar pappírskeilur og raðaði þeim eins 

og ég vildi hafa þær. Fyrir mér var þetta líkt og hrúðurkarlasamfélag eins og 

ég sá það fyrir mér birtast í mínu samfélagi. Á mynd 4 sést líkan, búið til úr 

pappír, sem sýnir eina útfærslu hugmyndarinnar um samfélag einstaklinga 

sem þróaðist út frá hugmynd um hrúðurkarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  4  Eftirvænting 
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Mér fannst mikilvægt að halda tengingunni við samfélagið og 

hrúðurkarlana þar sem ég sá ljósið sem samfélag og tengingu við náttúruna. 

Þessi tenging við samfélag og náttúru var mér mjög hugleikin. Ég sá ljósið 

fyrir mér samsett úr mörgum misstórum keilum þar sem hver keila táknaði 

einstakling, skermurinn líkama manneskjunnar eða umbúðir og ljósið lífið 

sjálft og tilfinningar okkar. Samansett táknaði verkið samfélagið þar sem 

það er táknrænt tengt af mismunandi einstaklingum. Það var drifkrafturinn í 

sköpunarferlinu sem kallaði fram eftirvæntingu hjá mér. Eitthvað var að 

gerast og ég gat ekki beðið eftir að halda áfram með verkið.  

Ég sá verkið fyrir mér á mismunandi vegu. Ég sá það bæði fyrir mér sem 

borðlampa eða gólflampa og líkti því þá við lítið öruggt samfélag. En ég sá 

það einnig fyrir mér sem risaverk eða útiveggljós þar sem verkið í heild sinni  

stæði fyrir samfélagi sem brýst fram og berst fyrir tilvistarrétti sínum. Í 

rannsóknardagbók minni birtist þessi hugmynd í lítilli skissu (mynd 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd  5  Skissa af hugleiðingum 
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Á skissunni má sjá að ég velti fyrir mér ýmsum möguleikum 

hugmyndarinnar og mátaði ýmsar mögulegar útfærslur. Jafnframt hugleiddi 

ég hvernig ég myndi nota mismunandi efni, form, stærð og staðsetningar. 

Þó að ég færi inn í ferlið með fyrir fram ákveðnar hugmyndir um úr 

hvaða efni verkið ætti að vera fannst mér mikilvægt að prófa að búa það til 

úr ólíkum efniviði til þess að ná meiri dýpt og tengingu við verkið. 

Eftirvæntingin við að sjá hugmyndina taka á sig mynd dró mig áfram. Á 

þessu augnabliki óraði mig ekki fyrir því sem átti eftir að gerast.  

4.3 Vonbrigði 
Í gegnum rannsóknarferlið upplifði ég ýmiss konar erfiðleika. Í upphafi 

leiddu spenna og eftirvænting mig áfram. En þessar tilfinningar breyttust 

fljótt í ýmiss konar vonbrigði. Þessi neikvæða tilfinning hafði meiri áhrif á 

mig en mig hafði grunað. Hinar fyrir fram ákveðnu hugmyndir, sem ég hafði 

lagt upp með, fóru ekki eins og ég hafði ætlað mér. Ég hafði séð fyrir mér 

vinnuferli þar sem ég myndi fljóta um á bleiku skýi og verða fyrir hverri 

hugljómuninni á fætur annarri og enda svo með hið fullkomna verk. Raunin 

varð önnur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  6  Vonbrigði 
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Ég hafði hlakkað til að vinna með mismunandi efnivið í þessu ferli. Ég 

batt miklar vonir við að vinna hugmyndina í leir þar sem hann er lifandi 

efniviður og ég sá fyrir mér að verkið myndi lifna við. Ég gat ekki beðið með 

að hefja þessa vinnu af spenningi. Þvílík vonbrigði áttu sér stað þegar verkið 

leit dagsins ljós. Verkið hreinlega dó í höndunum á mér. Mig langaði mest til 

að öskra og grenja og kremja verkið í eina klessu. Á mynd 6 má sjá afrakstur 

útfærslu minnar af hugmyndinni í leir. Hún sýnir þunga í verkinu og 

vonbrigðin skína út úr því. 

Í rannsóknardagbók minni lýsi ég þessari reynslu svona:  

Þá er fyrstu tilraun lokið með leirinn og blendnar tilfinningar 

um þetta. Var búin að sjá þetta svo stórkostlega fyrir mér en 

svo varð útkoman allt önnur. Er svolítið hrædd við að ljósið 

mitt muni ekki verða eins og hugur minn hefur skapað það. 

Svolítil vonbrigði í gangi en bannað að gefast upp. Ég er 

eitthvað smeyk við þetta ferli og dálítið týnd. Þá var þetta nú 

kannski ekki besti drifkrafturinn ... og það passar kannski 

svolítið við mig í dag. Er eitthvað svo týnd inni í mér í öllu lífinu. 

Þarf að leita að sjálfri mér. Ég er reið og svekkt og margar 

tilfinningar sem berjast innan í mér. Samt glöð en líka föst, 

vantar FRELSI. Tárin renna, hvers vegna ... er ég að opna 

einhverjar gáttir sem hafa verið lokaðar?  

(Rannsóknardagbók, 6. feb. 2013) 

Ég fann hvernig drifkrafturinn dvínaði við þessa reynslu. Það var svolítið í 

takt við líðan mína þann daginn. Við þessa reynslu fór ég að mynda tengsl á 

milli sköpunarverksins og eigin lífs. Mér fannst ég týnd í mínu eigin lífi. Ég 

var reið og svekkt og margar tilfinningar gerjuðust inni í mér. Mér leið eins 

og ég þyrfti að ná að sleppa tökunum og leyfa hlutunum bara að gerjast. 

Hætta að reyna að stjórna öllu og bara sleppa, slaka á og leyfa lífinu að 

koma til mín, byrja að lifa því. Ég velti því fyrir mér hvort hugmyndin hafi 

komið til mín sem vísbending um að ég þyrfti ef til vill að taka hlutina í mínu 

lífi og setja þá saman þannig að þeir myndi eina heild og kveiki í lífinu innra 

með mér. Ég þarf að leyfa mér að lifa lífinu, hleypa mér út og leyfa mér að 

gera mistök. Það getur ekki verið svo hættulegt – eða hvað?  

Á svona stundum var erfitt að halda áfram. En ég ákvað að gefast ekki 

upp og halda áfram að prófa hugmyndina í ólíkum efniviði. Næsta tilraun 

fólst í því að vinna hugmyndina í ísform. Ég var stödd í ísbúð með börnunum 
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mínum og horfði á hvernig ísformin mynduðu stafla, eina heild, fyrir ofan 

ísvélina. Á einhvern óútskýranlegan hátt dróst ég að þessum efniviði. 

Ísferðin með börnunum endaði því ekki aðeins með því að kaupa þrjá ísa 

heldur einnig 22 tóm ísform. Ég fann fiðringinn og eftirvæntinguna koma 

aftur. Ég var þó aðeins meira vör um mig í þetta sinn þar sem síðasta tilraun 

var algjörlega misheppnuð (mynd 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd  7  Ísform 
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Þegar heim var komið skar ég niður formin í þau hlutföll sem ég vildi 

hafa þau. Til að fá svolítið líf í þetta setti ég smáa ljósaseríu inn í hvert og 

eitt form. En þá kom upp vandamál: Ísformin voru svo létt að efnið lét illa 

að stjórn. Ég skar meira af formunum til þess að lýsingin yrði betri og þegar 

þetta var allt að koma þá gerðist hið óútreiknanlega. Ljósið í seríunni dó: „Ég 

get svo svarið það,“ hugsaði ég með mér, „hvað í ósköpunum er ég að 

gera?“ (Rannsóknardagbók, 25 febrúar, 2014). Eins og sjá má á mynd 8 leit 

verkið út eins og heimatilbúin jólasería. 

Í rannsóknardagbókinni minni lýsi ég upplifun minni á þennan hátt. 

 

Það kom svolítill fiðringur í magann en jafnframt kvíði vegna 

þess að síðasta tilraun var svo gjörsamlega steindauð með 

leirnum. Ég byrjaði á því að skera ísformin í þau hlutföll sem ég 

vildi hafa þau, tók ljósaseríuna í sundur og byrjaði svo á því að 

setja ljósin inn í hvert og eitt ísform (22 stk.). Það kom 

ágætlega út nema hvað ljósaserían er svo stíf og óþjál og 

ísformin svo létt að þetta lét mjög illa að stjórn. Samt sem áður 

var mun meira líf í þessu efni heldur en leirnum. Ég breytti 

formunum, stytti þau til þess að lýsingin yrði meiri en svo þegar 

allt var að ganga svona ágætlega þá deyr serían. -Lífið dó- Það 

slokknaði á hinu innra ljósi – hvað  þýðir   það?   Ég   varð   ‘’nett’’  
pirruð að þetta skyldi ekki ganga upp. – Ég er komin með nóg af 

tilraunum.  

(Rannsóknardagbók, 25. feb. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  8  Heimatilbúin jólasería 
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Á þessu stigi var ég komin með nóg af þessum tilraunum. Ekkert fór eins 

og það átti að fara. Þetta voru eintóm vandræði og ekkert gekk upp. Eftir 

þessa reynslu þurfti ég að fara að hugsa öðruvísi ef ég ætlaði að halda 

þessari rannsókn áfram. Ég þurfti að hugsa um þetta sem upplifun en ekki 

vonbrigði, sem reynslu en ekki mistök. Ég þurfti að sjá þetta sem tækifæri til 

að þroskast og þróast í sköpunarferlinu. Ég þurfti að líta á reynsluna sem 

lærdóm. Í færslunni hér að neðan birtist niðurstaða mín úr þessum 

vangaveltum.  

 

Af hverju er ég að þessu, ætla ég ekki að læra eitthvað af 

þessu? Þetta er eins og þegar ég hugsaði um dyr, þá opnuðust 

nýjar dyr fyrir mér, dyr tækifæra, eitthvað spennandi. Ég þarf 

að hafa trú á því sem ég er að gera og það veitir mér hugarró 

að vinna að því. Þetta er mitt verk og mér þarf að þykja vænt 

um það.  

(Rannsóknardagbók, 27. feb. 2013)  

 

Ég tók þá ákvörðun að reyna að láta mér þykja vænt um verkið og þá 

reynslu sem ég öðlaðist í gegnum þetta ferli jafnvel þó að þetta væri að fara 

á annan veg en ég bjóst við. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  9  Föst í sama fari 
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Á mynd 9 sést afraksturinn af tilraunum mínum á ísformunum. Þarna var 

ég föst í hugarheimi mínum um að ekkert mætti breytast og að verkið ætti 

að vera eins og ég hafði upphaflega hugsað það. Það truflaði mig að formin 

væru öll jafn stór og mér fannst algjörlega vanta kraftinn og lífið í verkið 

mitt. Það var ekki stöðugt og ég náði ekki að fanga samheldni í það. Það 

hrundi alltaf niður um leið og ég sleppti hendinni. Ég upplifði að ég gæti ekki 

sleppt tökunum á því. Verkið gekk aðeins ef ég stjórnaði því og hélt því 

föstu. Ég var föst í sama farinu og gat ekki sleppt takinu hvorki af verkinu né 

eigin lífi. Ég þurfti að stjórna. 

Ég keypti mér plastefni sem leit út eins og það væri sandblásið. Það var 

áferðin sem ég var farin að sjá fyrir mér á ljósinu í lokaverkinu. Ég ætlaði að 

búa til plastkeilur með því að sauma saman plastefnið þannig að það liti út 

eins og pappírskeilurnar sem ég hafði gert fyrr í ferlinu. Þar sem ég er ekki 

vön saumavinnu þurfti ég að gera tilraunir og prufur með ýmiss konar þræði 

sem ég gæti notað til þess að sauma plast saman. Einnig þurfti ég að ákveða 

hvaða litur hentaði best.  

Mynd 10 sýnir tilraunir mínar með saumaspor og þræði í plastefninu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd  10  Tilraunir með þræði 
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Niðurstaðan sem ég komst að var sú að ég vildi nota hvítan hörþráð til 

að sauma plastkeilurnar. Ég notaði síðan leðurnálar til þess að sauma með. 

Ég gerði margar prufur af mismunandi keilum til þess að fá sem mesta 

fjölbreytni í verkið (mynd 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allt kom fyrir ekki. Þetta gekk hreinlega ekki upp. Efnið var svo sleipt og 

létt að það var ekki hægt að raða því saman. Það minnti einnig á 

heimatilbúna jólaseríu sem lætur illa að stjórn líkt og ísformin. Ég var orðin 

ansi þreytt á þessum mótbyr og tók þá ákvörðun að taka stórt skref aftur á 

bak og líta yfir farinn veg. Ég velti því fyrir mér hvað ég væri búin að vera að 

gera. Ég fletti rannsóknardagbókinni minni og skoðaði myndirnar mínar og 

fann að ég þurfti að gera eitthvað róttækt. Þetta gengi ekki lengur. Ég þyrfti 

hreinlega að hætta að reyna að stýra þessu verki. Ég þyrfti að leyfa mér að 

sleppa tökunum og fara þá leið sem verkið væri að leiða mig í. Ég kæmist 

ekki á leiðarenda með þessari þrjósku og þröngsýni.  

4.4 Frelsi, flæði og sköpun 
Eftir að hafa gengið í gegnum miklar tilfinningaflækjur fór að færast nýr 

blær yfir ferlið. Ég fann að ég þurfti að slaka á, hætta að rembast eins og 

Mynd  11  Fjölbreytni 
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rjúpan við staurinn og reyna með þrjóskunni að fara eftir fyrir fram 

ákveðnum hugmyndum mínum. Ég var föst í sama fari og ég hafði verið að 

gagnrýna grunnskóla fyrir, að vera með fyrir fram ákveðnar hugmyndir fyrir 

nemendur og að leyfa þeim ekki að upplifa sköpunarferlið og fara eigin 

leiðir. Ég hafði sjálf fallið í þá gryfju gagnvart sjálfri mér. Ég þurfti að gefa 

mér leyfi til að sleppa takinu og leyfa efninu að taka völdin og sjá hvað 

myndi gerast. Ég dróst aftur að ísformunum og þá að öðrum hluta formsins 

en ég hafði ætlað upphaflega að vinna með. Ég heillaðist af því hvernig 

formið skiptist í tvennt: að ofan eru mjúkar línur og lítur það út eins og eitt 

form en um leið og þú snýrð því við sérðu að það er myndað af mörgum 

hólfum eða einingum og þar má greina mun skarpari línur. Fyrir mér hafa 

hólfin tenginu við samfélagið þar sem þau eru saman komin. Hvert þeirra 

táknar einstaklinginn og saman mynda þau eina heild. Hringurinn táknar hið 

endalausa og minnir á jörðina (mynd 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  12  Ný sýn 
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4.4.1 Frelsi 

Eftir að hafa náð að sleppa tökunum og gefið mér leyfi til þess að taka 

breytingum náði ég að byrja að njóta sköpunarferlisins enn betur. Ég hafði 

náð að slaka á og tók ferlinu fagnandi í stað þess að reyna að stjórna því. Ég 

horfði á formin, hlutföllin, áferðina og fann fyrir fiðringi í maganum. Það var 

eitthvað þarna sem kallaði á mig. Ég þurfti að vinna meira með þetta form 

og gefa mér lausan tauminn. Ég skar það í sundur, skoðaði það betur til að 

leyfa efninu að taka völdin. Ég ætlaði að hætta að reyna að stjórna og leyfa 

mér að flæða áfram. Það var erfiðara en ég hélt að sleppa tökunum og að 

vera ekki við stjórnvölinn. En um leið og ég gerði það fann ég fyrir vissu 

frelsi. Ég fann sköpunarkraftinn koma aftur og gleðina renna í æðum mér. 

Nýjar hugmyndir kviknuðu og þróaðist verkið úr mörgum litlum ljósum yfir í 

verk sem var aðeins með eitt ljós (mynd 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd  13  Afskorningar – nýtt form 
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Ég hóf að útfæra ljósið með ísformið í huga. Ég rissaði skissur í 

rannsóknardagbókina og smám saman breyttist hugmyndin að ljósinu í ljós 

samansett af einum lampaskerm, einum hólk og tólf spjöldum. Hugmynd 

mín að nýja ljósinu var sú að eigandinn setji það saman sjálfur. Þessi skref í 

ferlinu sjást í skissum af skýringarmyndum úr rannsóknarbókinni (myndir 14 

og 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd  14  Ný hugmynd kviknaði 

Mynd  15  Skissur af hugmyndavinnu 
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Verkið hafði svo sannarlega tekið breytingum og mér fannst mér ekki 

hafa mistekist þó að ferlið hefði ekki farið eins og upphaflega var áætlað. 

Þess í stað fann ég fyrir frelsi. Með því að slaka á og sleppa haldreipinu af 

upphaflegu hugmyndinni í huga mínum náði ég að leyfa efninu að taka 

völdin. Þá fannst mér ég virkilega ná að flæða og skapa. Ég fann að ég var 

sátt. Einhvers konar ró færðist yfir mig og um leið fann ég að ég var þakklát 

fyrir að hafa farið í gegnum sköpunarferlið. Ég hafði fengið að takast á við 

og sigra þær (innri) hindranir sem urðu á vegi mínum. Við það náði ég að 

sleppa tökunum og upplifa það frelsi sem því fylgir. Þó að verkið hefði tekið 

á sig nýja mynd í ferlinu þá vann ég enn með grunnhugmyndina um 

samfélagið og lífið. Verkið í heild sinni táknar samfélagið og hvert hólf 

táknar einstaklinginn þar sem samfélag okkar er samansett af mismunandi 

einstaklingum og þjóðflokkum. Ljósið í miðjunni táknar lífið og 

heildarmyndin er táknmynd fyrir tilvist okkar. Ég byrjaði á því að leira 

verkið, sem nú var að mótast, til þess að gera mót sem ég gæti unnið með 

(mynd 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  16  Leirmót 
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4.4.2 Flæði 

Sköpunarferlið hafði leitt mig inn á óvæntar brautir og fann ég nú sem 

aldrei fyrr fyrir frelsinu, að þurfa ekki að vera föst í fyrir fram ákveðnum 

hugmyndum. Mér fannst ég vera komin að nýjum tímamótum þar sem ég 

hafði leyft efninu að taka völdin og verkið hafði tekið á sig nýja mynd. Ég 

fann fyrir miklum létti og varð spennt að vinna verkið áfram. Hugur minn 

opnaðist og ég leyfði hugmyndum að koma til mín og vann með þær. Ég 

leyfði lífinu að koma til mín og tók því fagnandi án þess að reyna að stjórna 

öllu og öllum. Það er með ólíkindum hvað sköpunarferlið hefur tengt mig 

við mitt eigið sjálf. Ég hélt því áfram með verkið mitt með nýju hugarfari. Ég 

tók eitt skref í einu, skoðaði hvað gerðist til að sjá betur hver mín næstu 

skref yrðu. Ég gerði leirmót til að geta búið til pappamót af verkinu til að sjá 

hvernig verkið gæti nokkurn veginn litið út og stærð þess. Ég reif niður 

pappa, notaði blandað trélím og lagði inn í leirmótið. Sjá má útkomuna af 

verkinu í formi pappamassa á mynd 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  17  Pappamassi 
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Ég bar frumgerð mína saman við ísformið (mynd 18) og fann að þetta 

kallaði á annars konar vinnu en ég hafði reynt áður. Mig langaði til þess að 

kafa dýpra og prófa nýjar leiðir. Sköpunarferlið leiddi mig sannarlega áfram 

og var ég orðin ákveðnari í að fylgja ferlinu. Með því að fylgja ferlinu þurfti 

ég líka að viðurkenna að ég gæti ekki allt ein og að það er allt í lagi að leita 

sér aðstoðar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd  18  Frumgerð 
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Ég leitaði mér aðstoðar til að vinna útfærslu af hugmyndinni í tölvu þar 

sem ég var hvorki með forrit, sem ég gat notað til þess að teikna verkið, né 

þekkingu til þess að gera það. Ég tók ísformið mitt með og teikningar mínar 

og útskýrði hvernig ég sæi þetta fyrir mér. Það var sama hversu vel ég 

reyndi að útskýra hugmynd mína – aldrei kom ljósið eins og ég sá það fyrir 

mér. Það var ekki fyrr en ég settist sjálf fyrir framan tölvuna með tölvuforrit 

fyrir framan mig, sem ég hafði aldrei unnið með áður, og fór að fikta, prófa 

og tjá mig á skjánum með teikningum að eitthvað fór að gerast. Í mínum 

huga gerðist þarna lítið kraftaverk. Ljósið mitt varð til (mynd 19).  
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Mynd  19  Tölvuteikningar 
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Ég fann fyrir fiðringnum í maganum, spennan magnaðist aftur upp og ég 

gat ekki slitið mig frá skjánum. Loks sá ég verkið mitt verða til eftir allt það 

sem ég hafði gengið í gegnum. Ég sá það gerast beint fyrir framan mig. Þetta 

var tilfinning sem ég hafði ekki upplifað í gegnum hinar tilraunir mínar. Með 

þessari tilfinningu vissi ég og fann að nú var verkið mitt loksins að verða til. 

Þegar ég lít til baka finnst mér allur tilfinningarússibaninn, sem ég upplifið á 

þessum tíma, þess virði. Ég hefði ekki vitað að þetta væri verkið mitt ef ég 

hefði ekki verið búin að ganga í gegnum alla togstreituna, erfiðleikana, 

vonbrigðin, hindranirnar og gleðina sem höfðu fylgt sköpunarferlinu. Ég 

hafði upplifað frelsi við að sleppa tökunum og núna upplifði ég gleðistrauma 

um allan líkamann við að sjá verk mitt mótast og verða til. Þvílík gleði að ná 

að komast á þennan stað! Mér fannst ég hafa sigrað heiminn, alla vega 

minn sköpunarheim.  

 

4.4.3 Sköpun 

Á þessu stigi lærði ég að slaka á og sleppa og njóta sköpunarferlisins. Í 

rannsóknardagbókinni lýsi ég væntingum mínum til verksins þegar ég leyfði 

mér að flæða og skapa. 

 

Þegar ég hugsa enn lengra um verkið mitt, ef ég næ að láta það 

verða að veruleika og fæ það í framleiðslu, þá sé ég það fyrir 

mér á sýningu þar sem ljósin hanga niður í mismunandi litum 

og birtan lýsir á gólfið. Þá sést vel hvernig hólfin skiptast niður 

og mynda einstaklingana en jafnframt eina heild, sitt eigið 

samfélag. Ég sé fyrir mér svart-hvítar ljósmyndir af lýsingunni 

hanga á veggjunum líkt og grófar grafíkmyndir. Á borðum 

verða ósamsett ljós þar sem sýningargestir geta sett saman og 

tekið í sundur ljósin til að verða þátttakendur í sýningunni og fá 

meiri tilfinningu fyrir verkinu, finna hvernig við erum öll 

þátttakendur í okkar eigin samfélagi og myndum saman eina 

heild.  

(Rannsóknardagbók, 19. júní 2013) 

 

Á mynd 20 má sjá lokahugmynd mína að heildarútliti ljóssins. Þar er viss 

mýkt í forminu sem vísar að vissu leyti til ísformsins. Á mynd 21 sést aftur á 

móti hvernig hólfin 12 skiptast niður og hvernig birtan á að birtast í gegnum 

hólkinn á hliðunum frá ljósaperunni út í hólfin til þess að fá að skapa þá 
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lýsingu sem ég var að leita eftir. Á mynd 22 sést hvernig lýsingin birtist í 

gegnum hólfin. Ljósið skín í gegnum hólfin 12 og í gegnum miðjuna. Miðjan 

eða kjarninn, eins og ég vil kalla hana, er sterk og birtast 12 geislar eða hólf 

út frá kjarnanum. Kjarninn táknar lífið, styrkinn og upphafið. Hólfin tákna 

mismunandi einstaklinga í samfélaginu. Heildin táknar samfélagið og lífið 

sjálft. Sköpunarverk mitt var að verða til. Mér hafði tekist að skapa verk sem 

að hluta til hafði mótast út frá upphaflegri hugmynd minni en skapaðist að 

hluta til gegnum sjálft ferlið. Þetta verk hef ég ákveðið að kalla NOI þar sem 

það þýðir VIÐ á ítölsku og táknar samheldni samfélags og lífið okkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  20  NOI - heildin 
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Mynd  21  NOI - hólfin 12 
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Mynd  22  NOI - kjarninn 
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Hluti af sköpunarferlinu fólst í að vinna hugmyndina í teikniforriti í tölvu. 

Tölvuvinnan tók marga daga en í lokin náði ég að útfæra hana eins og ég 

vildi og þær hugmyndir, sem ég hafði í huga, byrjuðu að birtast á skjánum. 

Sköpun verksins tók á sig skýrari mynd með aðstoð tölvutækninnar. Ég vann 

með mismunandi útfærslur af teikningunum og lagði mikla áherslu á formið 

og áferðina sem ég vildi sjá á ljósinu, til að mynda bogadregnu línurnar. 

Einnig fannst mér mikilvægt hvernig lýsingin myndi birtast frá ljósinu og 

lagði því mikla vinnu í að skoða það og útfæra það sem best. Eftir að hafa 

ákveðið útlit verksins og hvernig lýsingin ætti að birtast frá ljósinu þurfti að 

huga að stærð þess og þykkt og hvernig ég gæti haldið áfram með verk mitt.  

Þegar hér var komið fann ég fyrir vanmætti þar sem ég uppgötvaði að nú 

komst ég ekki lengra. Ég þyrfti að fá aðstoð til að setja verkið í framleiðslu. 

En ég sætti mig við að ég kæmi því ekki lengra í þessu verkefni þó ég hefði 

hug á að koma því í endanlega framleiðslu fyrir mig og aðra. Upplifun mín af 

þessari hindrun var önnur en áður. Ég hafði fengið frelsið við að leyfa efninu 

að taka völdin. Það voru ekki sömu vonbrigðin sem ég mætti þegar ég stóð 

frammi fyrir þessari hindrun heldur var ég betur í stakk búin að takast á við 

það sem mætti mér.  

Ég er sátt við að vera komin með verk sem fékk að þróast og breytast í 

ferlinu. Nú er kominn tími til að sleppa tökunum á því. Ég veit að ég þarf 

hjálp til að setja það í framleiðslu. En verkið mitt er tilbúið fyrir næsta skerf 

og verður það vonandi að veruleika í framtíðinni. Draumurinn er að það sé 

gert úr efni sem heitir „pulp“. Það er pappír sem lítur út eins og plast og er 

til í margs konar litum. Þetta efni eyðist í náttúrunni og spillir henni ekki. Þar 

sem ljósið tengist samfélaginu og náttúrunni er það mér mikilvægt að það 

sé gert úr efnum sem skemma hana ekki. Þannig finnst mér ég vera 

samkvæm sjálfri mér. Við myndum saman eina heild á jörðinni og þurfum 

að vera meðvituð um hlutverk okkar og samspil.  

4.5 Ferlið 
Rannsóknin er starfendarannsókn. Ég skoðaði hvernig ég sem einstaklingur 

lærði og þroskaðist á þessu ferðalagi og hvernig mér tókst að takast á við 

þær áskoranir sem urðu á vegi mínum. Ég hélt rannsóknardagbók þar sem 

ég skráði allt niður á meðan á ferlinu stóð. Mér fannst erfitt að byrja að skrá 

niður tilfinningar mínar og hugleiðingar þar sem ég er ekki vön að skrifa 

dagbækur. En með tíma og þrautseigju varð það auðveldara og þegar leið á 

rannsóknina fann ég mig knúna til að skrá allar þær tilfinningar og 

hugleiðingar sem brutust út. Upp komu bæði neikvæðar og jákvæðar 

tilfinningar og þegar á reyndi var skráningin oft auðveldari þegar ég varð 
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fyrir vonbrigðum vegna þess að þá náði ég að eiga samræður við sjálfa mig í 

gegnum gögnin mín. Þegar vel gekk voru setningar mínar oft styttri og 

minna af lýsingarorðum þar sem velgengninni fylgdi minni tilfinningaþrungi. 

Mér fannst ég skilja ferlið betur þegar ég skrifaði það niður og velti því fyrir 

mér. Það dýpkaði skilning minn á því sem ég gekk í gegnum. Snemma í 

ferlinu skrifaði ég í rannsóknardagbók mína um vangaveltur mínar áður en 

ferðalagið í sköpunarferlinu hófst:  

 

Hvar á ég að byrja er mér mjög erfitt. Ég er búin að vera að 

skoða ýmsar greinar og veit svona eitthvað um 

starfendarannsóknir en ég veit ekki hvernig ég á að byrja. Eru 

tilviljanir í lífinu, er verið að benda á eitthvað, hvernig ég á að 

lesa úr þessu? – Mig langar til þess að skoða hugtakið 

sköpunarferli. Er það eitthvað merkilegt og hefur það eitthvað 

gildi?  

(Rannsóknardagbók, 18. janúar 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd  23  Hugarkort um hugleiðingar 
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Með þessar hugleiðingar að leiðarljósi hóf ég að lesa fleiri 

starfendarannsóknir og skoða hugtakið sköpunarferli. Ég ákvað að vinna að 

því að skapa verk og skoða sjálfa mig í sköpunarferlinu. Ég vissi að ég þyrfti 

að venja mig á að skrifa dagbók, fann hversu mikilvægt það var að skrá allt 

niður, um allar þær vangaveltur og hugmyndir, sem komu upp í ferlinu og 

síðast en ekki síst um þá reynslu og upplifun sem varð í ferlinu. Þegar ég átti 

erfitt með að skrifa notaðist ég oft við hugarkort eins og sést á mynd 23. 

Þannig kom ég frá mér þeim hugleiðingum sem ég velti fyrir mér hverju 

sinni. 

Eftir því sem verkið þróaðist og hugleiðingarnar voru ekki aðeins 

hugleiðingar heldur urðu að mismunandi tilraunum og verkum, byrjuðu 

ýmsar breytingar að eiga sér stað. Ég fann fyrir kraftinum í glímu minni við 

mismunandi efnivið og upplifði þær tilfinningar sem komu upp á þeim 

tímapunktum. Ég fann um leið hvernig skrifin hjálpuðu mér að sjá 

breytingarnar sem voru að gerast hjá mér í rannsóknarferlinu. Það styrkti 

mig í því sem ég var að gera. Myndirnar, sem ég tók í ferlinu, hjálpuðu mér 

að hverfa aftur á þann stað og stund þegar verkið átti sér stað og oftar en 

ekki náði ég að upplifa aftur þær tilfinningar sem fylgdu þeirri stund hvort 

sem það var gleði eða vonbrigði. Einnig fannst mér gott að geta lesið yfir 

gögnin mín og séð þær breytingar sem átt höfðu sér stað. Ég efldist við það 

og fyrr en varði tók rannsóknin mig inn á nýjar slóðir og ég fór að nota mína 

reynslu í kennslunni.  

Sköpunarferlið er það ferli þar sem listamaðurinn dvelur hvað lengst í og 

fannst mér fróðlegt að skoða þær breytingar sem geta átt sér stað bæði 

hvað varðar verkið og sjálfa mig. Á meðan á rannsókninni stóð velti ég því 

oft fyrir mér hvað ég vildi fá út úr þessu ferli og hvers vegna í ósköpunum ég 

væri að þessu. Einnig leiddi ég hugann að því hver drifkraftur minn væri. Í 

rannsóknardagbókinni lýsi ég þessum vangaveltum svona.  

Þegar ég loka augunum og lít inn á við finn ég fyrir þörf, 

þörfinni til þess að skapa en um leið finn ég fyrir ótta og kvíða. 

Það er hræðslan við að mistakast, vita ekki fyrir fram hvað 

gerist og hræðslan við að missa tökin og halda ekki stjórn. 

(Rannsóknardagbók, 17. jan. 2013) 

Mér mistókst oft. Ég fann fyrir pirringi og vanmætti. Það var ekki fyrr en 

ég varð vanmáttug og gaf mig á vald sköpuninni að ég fann fyrir létti og 

frelsi, frelsi við að sleppa tökunum. Ég velti því oft fyrir mér hvaða áhrif 

þetta hafði á mig og hvort það væri allt ferlið sem skipti máli eða bara 

afurðin. Ég hef áttað mig á að ferlið í heild sinni hefur haft gríðarleg áhrif á 
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mig og hefur opnað hug minn og hjarta. Í rannsóknardagbókinni minni fékk 

ég útrás og skrifað oft stuttar en sterkar setningar sem lýsa áhrifum 

listarinnar á mig. 

Ég finn að mig þyrstir í hugmyndir og að gera eitthvað. Ég 

koðna niður í hversdagsleikanum, hversdagsleikinn drepur mig. 

Tækifærin eru alls staðar og allt er eins og það á að vera. Hugur 

minn hefur opnast og er ég meðvitaðri um umhverfi mitt.  

(Rannsóknardagbók, 8. sept. 2014) 

Ég er orðin meðvitaðri um umhverfi mitt og get litið með gagnrýnni 

augum og huga á sjálfa mig. Ég hef kafað dýpra inn á við og orðið meðvituð 

um það sem var að gerast hjá mér um leið og ég vann að sköpunarferlinu. 

Miklar tilfinningar brutust út. Ég varð meðvitaðri um hvernig fólk var í 

kringum mig hvernig mér leið í návist fólks og hverja ég sóttist í að vera 

samvistum við. Ég varð meðvitaðri um samfélagið og umhverfi mitt. Líklega 

hefði ég ekki ákveðið að vinna að ljósi ef ég ætti heima í fátæku 

þróunarlandi þar sem ég hefði ekki aðgang að fersku vatni, rafmagni og 

annarri munaðarvöru. Samfélagði mótar okkur og tel ég mikilvægt að við 

séum meðvituð um hvaða áhrif það hefur á okkur og hvers við væntum af 

því.  

Sköpunarferli mitt var óvænt ferðalag sem endaði á annan veg en ég 

hafði ætlað. Þegar ég hafði náð að sleppa tökunum og leyft efninu að taka 

völdin fóru hlutirnir virkilega að gerast. Verkið mitt óx og ég líka. Ég leyfði 

öllum tilfinningum að flæða í gegn til að upplifa frelsið. Óhætt er að segja að 

sköpunarferlið hafi ýtt undir margs konar tilfinningar og ferðalagið var erfitt 

en skemmtilegt. Ég þurfti að líta mikið í eigin barm og fannst ég oft finna 

samhljóm og tengsl á milli verksins og eigin lífs. Mér leið oft eins og ég væri 

að rannsaka eigið gildismat og endurnýja sjálfa mig. Ég hafði opnað nýjan 

glugga gagnvart viðhorfum og ígrundaði eigin reynslu enn dýpra. Eftir þessa 

reynslu er það skoðun mín að list án tilfinninga sé eins og súkkulaðikaka án 

sykurs eða matur án ástríðu. Það er mín upplifun að tilfinningar mínar 

leiddu mig áfram þangað sem ég er í dag og öll sú upplifun og þær 

tilfinningar, sem áttu sér stað við sköpunarferlið, gerir mig sátta við verk 

mitt í dag og það sem það stendur fyrir. Sama gildir þegar ég elda eða baka. 

Ef ég matreiði án ástríðu eða það vantar eitthvert hráefnið þá bragðast 

maturinn ekki eins.  

Helstu niðurstöður mínar voru þær að þegar ég leyfði mér að flæða og 

falla inn í sköpunarferlið þá tók það völdin og leiddi mig á nýjar brautir. Ég 

varð fyrir margvíslegum upplifunum og mikið tilfinningaflæði kom upp. Það 
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fer ekki allt eins og við ætlum okkur, hvorki í listinni né lífinu. Spurningin er 

hvernig við ætlum að nýta okkur þær upplifanir, þá þekkingu og reynslu sem 

við öðlumst í ferlinu. Ég lærði að þó svo að verkið hafi tekið mig á nýjan stað 

og efnið tekið völdin þá þýðir það ekki að mér hafi mistekist. Að upplifa 

breytingar, nýjar leiðir og finna lausnir gaf mér styrk til þess að halda áfram. 

Þó að á móti hafi blásið gafst ég aldrei upp. Það var hins vegar ekki fyrr en 

ég gaf mig á vald sköpuninni –og þá eftir mikla togstreitu við að reyna að 

stjórna ferlinu – að ég upplifði frelsi og verkið fór að þróast.  

Það var ekki aðeins verk mitt sem þróaðist í þessu ferli heldur einnig ég. 

Ég fann að ég þróaðist og þroskaðist í ferlinu og lærði ég svo sannarlega 

mikið. Ég náði að nýta mér þessa reynslu og yfirfæra hana yfir til nemenda 

minna. Mér finnst ég vera betri kennari í dag heldur en ég var áður en ég 

upplifði sköpunarferlið sjálf og fór í gegnum allt það tilfinningaflæði sem því 

fylgdi. Ég næ betur að skilja nemendur mína þegar þeir eru í sinni vinnu og 

geng þeim við hlið og leiðbeini í stað þess að stjórna. Ég tel að það skipti 

máli að menn leyfi sköpunarferlinu að flæða um æðarnar og hugann reika 

og vera ekki of uppteknir af því hver útkoman verður. Einnig er mikilvægt að 

fylgjast með því hvort það sé ferðalagið í heild sinni, sem skiptir máli, og 

hvernig við upplifum það eða hvort það sé lokaafurðin sem við erum föst í. 

Þennan lærdóm tek ég með mér út úr þessu ferli. Hugmynd getur verið góð 

eða slæm, þú veist það ekki fyrr en þú prófar hana.  

4.6 Þróun í minni sköpun  
David Lynch (2007) segir að hugmynd sé gagnlaus ef henni er ekki fylgt eftir. 

Til þess að hugmynd verði að veruleika verður sá sem fær hugmyndina að 

vera henni trúr og vinna að henni. Nýjar hugmyndir geta komið í sköpunar-

ferlinu, sumar góðar og aðrar slæmar. Það eina sem þarf að muna er að 

vera trúr sjálfum sér og sinni hugmynd og leyfa sér að fljóta áfram á vit 

listarinnar (Lynch, 2007). 

Þó að ég hafi breyst mikið, náð að slaka á og sleppa tökunum þá finn ég 

fyrir þörfinni að halda áfram með verk mitt og klára það. Ég er búin að sætta 

mig við að ég er komin að hindrun og þarf aðstoð fagmanna til þess að ljúka 

við verkið en mig langar samt að halda áfram með það og koma því í 

framleiðslu. Verkið á að vera úr efni sem heitir „pulp“ en það er pappír sem 

líkist plasti í útliti. Þetta efni brotnar niður í umhverfinu og því 

umhverfisvænt sem er mér mjög hugleikið þar sem ég vil að þetta verk hafi 

jákvæð áhrif á samfélagið og umhverfið. Ég vil að ljósið mitt gefi góða birtu 

inn í lífið, minni okkur á að við erum ein heild og að við þurfum að fara vel 

með jörðina okkar. Það á að vera til í mörgum litum en frumgerðin verður í 
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hvítum hálfgegnsæjum lit líkt og það sé sandblásið. Hvíta litinn vel ég þar 

sem hann táknar frið og tærleika fyrir mér og það er það sem ég óska öllum. 

Til þess að kynna verkið mitt myndi ég vilja setja það upp fyrir almenning í 

sal eða herbergi þar sem verkið/ljósið lýsir á gólfið. Lýsingin er í mikilvægu 

hlutverki þar sem hólfin, sem merkja einstaklingana, koma skýrt fram.  

 

Þetta verk er tilkall til samfélagsins og náttúru. Ljósið í heild 

sinni táknar samfélagið, birtan lífið og hólfin einstaklingana. 

Hvíti liturinn táknar frið og tærleika þar sem við stöndum öll 

jöfn.  

Ljósið er úr pulp-pappaefni sem brotnar niður í náttúrunni til 

þess að vekja athygli á umhverfisvitund. 

Við erum það sem gerum, við gerum það sem við getum, við 

getum það sem við viljum. 

Bryndís Hrönn 

 

Ég vil hafa ósamsett ljós á borði til hliðar þar sem fólk getur prófað að 

setja ljósið saman og fá upplifun af samsetningunni og taka þátt í verkinu. 

Þau ljós verða hins vegar í fleiri litum til þess að upplifa margbreytileikann 

sem einnig einkennir mennina. Engir tveir eru eins en samt eru þeir það. 

Ljósin eru öll eins byggð upp en hafa mismunandi lit. Þetta er það sem ég vil 

gera, halda áfram að fljóta á vit listarinnar, vera trú minni hugmynd, þróa 

verkið áfram og sjá það einn dag taka á sig raunverulega mynd. 
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4.7 Þróun í starfi 
Ég byrjaði þessa rannsókn á því að skoða mig sem einstakling og hvernig ég 

myndi þróast og þroskast og hvaða áhrif sköpunarferlið myndi hafa á mig. 

Margt kom á óvart og sýn mín á margt breyttist. Það sem kom mér þó einna 

helst á óvart var að ég fór að sjá sjálfa mig sem kennara og kennsluaðferðir 

mínar upp á nýtt. Starfskenning mín var að taka breytingum. Ég varð 

meðvitaðri um hvernig kennari ég vildi vera og hverju ég vildi koma frá mér 

til nemenda minna. Ég vildi koma þeim skilaboðum til þeirra að það er í lagi 

að hafa ekki stjórn á öllu. Það er í lagi að sleppa tökunum og leyfa sér að 

flæða. Það er visst frelsi fólgið í að ná að sleppa tökunum, að vera ekki við 

stjórnvölinn og að þiggja aðstoð.  

Reynsla mín af sköpunarferlinu gerði mig meðvitaðri í kennslunni um 

færni og sköpun nemenda. Ég hafði venjulega valið mjög einföld verkefni 

fyrir nemendur þar sem ég var með fyrir fram ákveðnar hugmyndir um 

hvernig verkin ættu að líta út í lokin. Ég var lituð af mínu listgreinanámi þar 

sem allt var fyrir fram ákveðið og var jafnvel sjálf föst í mínu lífi með því að 

vera með allt í föstum skorðum og ekkert mátti út af bregða. Allt þurfti að 

vera fullkomið. Þar var öryggið í fyrirrúmi og lítið sem ekkert gat farið 

úrskeiðis. Þegar ég fór að rannsaka eigið sköpunarferli fann ég að kominn 

var tími til breytinga í minni kennslu. Ég ákvað að hoppa út í djúpu laugina 

og leyfa mínum nemendum að upplifa sköpunarferlið á sínum eigin 

forsendum. Ég vildi leyfa þeim að þroskast og dafna eins og ég fékk tækifæri 

til að gera í mínu sköpunarferli. Ég gat ekki beðið með að leyfa þeim að 

upplifa frelsið við það að leyfa efninu að taka völdin og vera ekki með fyrir 

fram ákveðnar hugmyndir um hver útkoman yrði.  

4.7.1 Áhrif á kennslu 

Til að sjá hvernig hægt er að nálgast sama efnivið á mismunandi hátt byrjaði 

ég að skoða með nemendum íslenska og erlenda listamenn sem unnu á 

ólíkan hátt. Nemendurnir fengu nokkur skilaboð: Þeir áttu að velja sér dýr, 

gera hugarkort um dýrið og skrá hvað einkenndi það, teikna það upp frá 

ýmsum sjónarhornum og þeir máttu nota spjaldtölvur sér til aðstoðar. Ég 

fann strax fyrir óöryggi þeirra. Þeir spurðu um hvaða dýr þeir ættu að 

teikna, hvernig þeir ættu að teikna það. Allt þurfti að vera fullkomið og 

spáðu þeir mikið í því hvað ég vildi að þeir gerðu. Ég kannaðist við 

tilfinningar þeirra og óöryggi og hugsaði með mér hvað við værum búin að 

móta þessi blessuðu börn í föst mót og hversu mikilvægt það er að efla 

sköpunarkraft þeirra og leyfa þeim að sleppa tökunum og fá að skapa. Enn 
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sem komið var, var þetta frekar stýrandi verkefni en þrátt fyrir það voru 

nemendurnir farnir að finna fyrir óöryggi. Því næst áttu þeir að einbeita sér 

að höfði dýranna og útfæra það í þrívídd. Nú hófst ferlið sem þeir máttu 

sleppa tökunum og höfðu leyfi til þess að gera þetta alveg eftir eigin vilja. 

Þeir fengu mikið af verðlausu efni til þess að vinna með, veggfóðurslím, 

málningu og ýmis verkfæri.  

Allir voru mjög fastir í því að verkið þyrfti að vera alveg eins og teikningin 

þeirra en ég ítrekaði að verkið mætti breytast í ferlinu og að dýrið gæti 

breyst í eitthvað allt annað dýr á leiðinni eða jafnvel í eitthvað 

yfirnáttúrlegt, eitthvað sem væri ekki til. Nemendurnir ættu að gefa sér leyfi 

til þess að sleppa tökunum og leyfa sér að skapa og sjá hvað myndi gerast. 

Þegar þeir byrjuðu að móta dýrið sitt fann ég að flest þeirra vildu að það 

væri alveg eins og teikningin og þeim fannst erfitt að breyta til. Þeir urðu 

pirraðir og fundu fyrir vonleysi þegar ekkert fór eins og það átti að verða. 

Dýrið var ekkert líkt þeirra fyrir fram ákveðnu hugmyndum, sjá skissur frá 

nemendum á mynd 24, 25 og 26. 

Ég horfði á nemendurna með mikinn skilning í hjarta. Þarna var ég búin 

að vera. Einmitt þessar sömu tilfinningar höfðu bærst innra með mér áður 

en ég vissi hvað var í vændum. Ég fann fyrir eftirvæntingu um að þeir 

myndu uppgötva frelsið við að sleppa tökunum og leyfa efninu að taka 

völdin. Ég hvatti þá til að halda áfram og leyfa verkinu að breytast. Ég hvatti 

þá til að hætta að hugsa um teikninguna. Ég reyndi að gefa þeim það frelsi 

sem ég hafði upplifað í mínu sköpunarferli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mynd  24  Nemendaskissa 1 
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Ég mundi greinilega eftir þessum vonbrigðum sem nemendur upplifðu 

þegar þeim fannst verkið vera að mistakast og að þeir gætu ekki gert 

nákvæmlega það sem þeir höfðu ætlað sér. Ég man líka eftir því frelsi og 

uppljómun sem ég fékk þegar ég leyfði efninu að taka völdin. Þegar ég 

fylgdist með nemendum mínum vildi ég að þau fengju að upplifa það sem 

ég hafði upplifað. Ég ítrekaði við þau í hverri kennslustund að leyfa sér að 

flæða, að upplifa, leyfa hugmyndinni að þróast og breytast. Ég er sannfærð 

um að ég hefði ekki hvatt þau áfram í ferðalag sköpunar nema vegna þess 

að ég var sjálf búin að fara í gegnum það og upplifa allar þessar tilfinningar 

og togstreitu sjálf. Ég er sannfærð um að ég hefði fallið í þá gryfju að berjast 

með nemendum mínum til þess að reyna að hafa verkið eins og upphaflega 

hugmyndin sagði til um og jafnvel endað á því að laga það til og gert megnið 

af því út frá fyrir fram ákveðinni uppskrift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  25  Nemendaskissa 2 

Mynd  26  Nemendaskissa 3 
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Í rannsóknardagbókinni birtist upplifun mín og nemendanna á frelsinu, 

sem þau fengu í sköpunarferlinu, svona.  

 

„Það má breytast,“ var farið að hljóma ítrekað á milli nemenda, 

eins og falleg tónlist ómaði þetta um alla stofu. Þetta átti að 

vera svín en núna er það orðið einhyrningur – músin mín er 

orðin að hesti – mitt er furðudýr. Léttleiki og frelsi einkenndi 

tímana eftir að þau leyfðu sér að upplifa og skapa og komast út 

úr fyrir fram ákveðnum hugmyndum sínum. Ég upplifði að þeir 

voru að upplifa það sama og ég, frelsið að leyfa sköpunarferlinu 

að flæða, leyfið til þess að vera frjáls. Ég fann að með þessu 

náðu þeir að sökkva sér meira í verkið sitt, það varð meiri ró í 

tímum og unnu þeir vegna þess að þeir vildu skapa – ekki 

vegna þess að ég sagði þeim hvað þeir ættu að gera.  

(Rannsóknardagbók, 9. okt. 2013)  

 

Ég ræddi við hvern og einn nemanda eftir verkefnið. Við ræddum um 

hvernig þeir höfðu upplifað ferlið. Öllum fannst ferlið skemmtilegt þegar 

þeir litu til baka. Við ræddum sérstaklega um ferlið sjálft og svo sérstaklega 

um afurðina. Þegar við ræddum um ferlið fannst öllum gott að verkið mætti 

breytast og sögðu að „það hefði verið viss léttir.“ Þeir gátu þá meira einbeitt 

sér að því að skapa. Þeim fannst gott að allt skipti máli, þ.e. ekki bara 

lokaafurðin heldur allt ferlið í heild sinni. Þeim fannst það sanngjarnt vegna 

þess að þeir eru misklárir að teikna, mála og móta. Þeim leið vel í tímunum 

og þeir hlökkuðu alltaf til að koma. Mér líður vel með það að hafa getað 

veitt nemendum mínum tækifæri til að upplifa frelsið við að skapa. Mín 

upplifun var að þeim var létt þar sem allir höfðu tækifæri og allir sátu við 

sama borð og voru jöfn þar sem ferlið í heild var það sem skipti máli en ekki 

aðeins lokaafurðin. Ég reyndi eftir bestu getu að gefa nemendum 

uppbyggilega leiðsögn með því að minna þá á að verkið mætti breytast og 

gaf þeim leyfi til þess að mistakast. Það væri forvitnilegt fyrir þá að sjá hvert 

breytingarnar og mistökin leiddi þá. Ef til vill lá leiðin á allt aðra braut en 

þeir höfðu upphaflega lagt upp með en reynslan og upplifunin var það sem 

sat eftir. Mér fannst mikilvægt að nemendur mínir fengju tækifæri til að 

upplifa það sem ég hafði upplifað og lýsi ég því svona í rannsóknardagbók 

minni. 
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Ég minnti þá sífellt á það að hugmyndin mætti breytast og 

þróast og reyndi að gefa þeim það frelsi sem ég hafði upplifað í 

mínu sköpunarferli. Ég man eftir vonbrigðunum yfir að geta 

ekki gert í höndunum það sem ég sá í huganum. Ég man það 

frelsi sem ég fékk þegar ég leyfði efninu að taka völdin. Ég er 

ekki viss um að ég hefði hvatt til þess ef ég væri ekki búin að 

fara sjálf í gegnum sköpunarferlið og lenda í þessu sama. Ég er 

sannfærð um að ég hefði barist með nemendum mínum til að 

reyna að gera verkið eins og upphaflegu hugmyndina. Þvílíkt 

frelsi!  

(Rannsóknardagbók, 2. okt. 2014) 

 

Starfendarannsókn mín hafði gert mig meðvitaðri um það sem var að 

gerast hjá nemendum mínum og um það hlutverk sem ég gegndi í því að 

stuðla að sköpun hjá þeim. Hér koma nokkrar myndir sem sýna afrakstur 

nemenda minna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd  27  Verk nemenda 1 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  28  Verk nemenda 2 

Mynd  29  Verk nemenda 3 
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Í rannsóknarferlinu velti ég því fyrir mér hversu mikilvæg sköpun í 

skólastarfi er og hvort hún skipti yfirleitt máli. Í rannsóknardagbókinni minni 

má sjá hvernig þessar hugleiðingar birtast.  

 

Hver ákveður hvað er mikilvægt? Hver ákvað að algebra væri 

mikilvægari en dans og listsköpun? Gefur hún okkur gleðitár? 

Hreyfir hún við okkur líkt og falleg tónlist? Ef til vill er það 

einhver sem fær gleðitár þegar algebru jafnan tekst. Ég fæ það 

allavega ekki en fallegt ljóð, fallegt verk, fallegt lag, fallegt 

dansverk, falleg mynd – það hreyfir við mér. Ég finn að ég hef 

þörfina til að skapa, líta inn á við og finna hvað hreyfir við mér. 

Ég velti því fyrir mér hvort nemendur mínir hafi sömu þörf. 

(Rannsóknardagbók, 17. jan. 2014) 

 

Mín sannfæring segir mér að ef ég hefði ekki sjálf farið í gegnum 

sköpunarferlið og allt það sem því fylgdi þá hefði ég ekki náð þessu 

dásamlega ferðalagi með nemendum mínum. Sannfæringin um að 

nemendur eigi að fá að upplifa sköpunarferli sitt á sínum eigin forsendum er 

hluti af minni starfskenningu, einnig hvernig ég sé mig sem kennara og 

hvernig kennari ég vil vera. Mér fannst mikilvægt að vera meðvituð um 

hvað felst í því sem nemendur eiga að gera áður en ég ætlast til þess að 

nemendur mínir fari í gegnum það. Þetta finnst mér mikilvægt til þess að 

eiga auðveldara með að hjálpa þeim að fara í gegnum ferli sitt. Raunin var 

sú að miklar breytingar áttu sér stað í sköpunarferli mínu og náði ég sem 

kennari að yfirfæra til nemenda minna þekkingu mína og upplifun af 

frelsinu við að sleppa tökunum og leyfa efninu að taka völdin. Meiri sköpun 

varð í kennslustundunum og fengu nemendur mínir tækifæri til þess að 

flæða og leyfa efninu að taka völdin. Viss hræðsla skapaðist hjá þeim í fyrstu 

en um leið frelsi þegar þeir leyfðu sér að sleppa takinu og uppgötva að það 

voru engar fyrir fram ákveðnar hugmyndir að verkinu. Ég var meðvitaðri um 

hvað var að gerast hjá þeim og gat nálgast þá með uppbyggileg ráð þar sem 

ég hafði öðlast skilning á því sem þeir gengu í gegnum. Sköpun og listir kalla 

á mistök. Það er einmitt svo að það má gera mistök og ekki til betri leið en 

að læra af þeim hvort sem það er í listum eða í lífinu. Þetta á við bæði um 

börn og fullorðna.  

 
 
 





73 

5  Umræður og samantekt 

Fegurð hefur ekki sömu merkingu fyrir alla en ég tel að hluti af 

fegurðarskynjun okkar leyfi okkur að upplifa, skynja og hrífast. Með því að 

vinna að verki, sem fékk mig til þess að opna mig, vera einlæg og trúa því 

sem ég var að gera, fann ég að ég náði að styrkjast bæði sem einstaklingur 

og sem kennari. Ég varð meðvitaðri um starfskenningu mína og um hvað 

fólst í mínu hlutverki sem kennari. Í sköpunarferlinu náði ég að kafa inn á 

við með dagbókarskrifunum og verða meðvituð um gjörðir mínar. 

Sköpunarferlið er það ferli þar sem listamaðurinn dvelur hvað lengst í og 

fannst mér fróðlegt að skoða þær breytingar sem áttu sér stað, bæði hvað 

varðar verkið og sjálfa mig. Ég upplifði oft togstreitu, spennu, gleði, 

vonbrigði og frelsi. Með því að láta ekki óraunhæfar væntingar ná tökum á 

mér og fylgja þrá minni og draumum tel ég að ég hafi náð að upplifa flæði 

þar sem ég gleymdi stað og stund og hugur minn fór á flug. Hugmyndir 

komu til mín, hendurnar fóru af stað og sköpunarferlið tók óvæntar stefnur. 

Það fór ekki allt eins og það átti að fara. Ég komst að raun um að ég hefði 

fengið mest út úr sköpunarferlinu þegar ég sleppti tökunum og upplifði 

flæði. Ég hafði verið föst í sama farinu og kenndi allt með fyrir fram 

ákveðnum uppskriftum eins og mér hafði verið kennt og skildi ekkert í því 

hvers vegna það komu ekki frábærar hugmyndir frá nemendum mínum 

þegar ég óskaði eftir því. Þeirra hugur var orðinn lokaður eins og minn. Mér 

til mikillar hamingju breyttist þetta eftir að ég fór meðvituð í gegnum mitt 

sköpunarferli og náði að finna fyrir frelsinu við að upplifa flæði og leyfa 

efninu að taka völdin. Þetta breytti mér í minni sköpun og þetta breytti mér 

sem kennara. Ég náði að yfirfæra upplifun mína til nemenda minna og fengu 

þeir að upplifa meira frelsi og gleði í kennslustundunum en áður.  

5.1 Sköpunarferli og flæði 
Hver var það sem ákvað að orð, stafir, tölur og algebra væri meira virði en 

myndir og myndræn sköpun? Hreyfir það við þér að sjá algebru? Er það ekki 

listin sem hreyfir við mörgum okkar, eflir okkur andlega og þjálfar gagnrýna 

hugsun? Er það ekki þar sem tjáningarmáttur okkar brýst fram og við náum 

að tjá okkur með samvinnu hugar og handa? Eða er höfuðið eini 

líkamshlutinn sem við eigum að nota og líkaminn bara farartæki til þess að 

koma höfðinu á milli staða? Þetta eru allt spurningar sem svifu um hjá mér 

þegar ég hóf mitt ferðalag að skoða glímuna við sköpunarferlið.  
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Í meistaraverkefni mínu á vit sköpunarferlisins upplifði ég margar 

tilfinningar á borð við togstreitu, erfiðleika, spennu, eftirvæntingu, 

vonbrigði, gleði og frelsi. Mig hafði aldrei órað fyrir því hversu mikil áhrif 

sköpunarferli gæti haft á mig, bæði sem manneskju og sem kennara. Þegar 

ég vann að verki mínu var mér mikið hugsað til skólagöngu minnar og fann 

ég oft fyrir óöryggi. Ég hugsaði oft hvað í ósköpunum ég væri að gera í 

kennslunni þar sem hugmyndir væru meira og minna fyrir fram ákveðnar 

enda rímaði það vel við mína grunnskólagöngu. 

Sköpun er ferli sem einstaklingur skynjar vandamál, mótar hugmyndir og 

miðlar niðurstöðum (Csikszentmihalyi, 1997; Robinsson, 2001; Runco, 2008; 

Svanborg R. Jónsdóttir, 2004). Fyrir mér byggir sköpun á ýmsum þáttum, 

svo sem ímyndunarafli, forvitni, áhuga, þekkingu, frumleika, innsæi og 

tilfinningum. Með því að efla sköpunargleðina leiðir það okkur til þessara 

þátta. Eins og segir í Aðalnámsskrá grunnskóla í Almennum hluta (2011) þá 

leiðir hún okkur til forvitni og frumkvæðis Jafnframt segir að listkennsla 

styrki gagnrýna, lýðræðislega hugsun og styðji einstaklinginn í að móta eigin 

sjálfsmynd (Aðalnámsskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011). Við tökumst 

sífellt á við nýjar áskoranir í lífinu, bæði hvað varðar menntun og þroska. 

Skynjun er forsenda náms og þannig söfnum við reynslu (Guðmundur 

Finnbogason, 1994) Mín áskorun var sköpunarferlið, allt sem fólst í því, allar 

þær hindranir, sem urðu á vegi mínum og hvernig ég tókst á við þær. Mig 

langaði oft til þess að gefast upp en til allrar hamingju gerði ég það ekki. Á 

meðan á sköpunarferlinu stóð rannsakaði ég það með starfendarannsókn 

og varð mun meðvitaðri um það sem var að gerast í ferlinu hverju sinni. Ég 

gat litið til baka, lesið og skoðað myndir og velt hlutunum fyrir mér. Þegar 

ég hóf ferlið fannst mér afurðin vera það sem skipti mestu máli; ég hugsaði 

varla út í sköpunarferlið og hvað það fæli í sér. Ég komst þó að því, líkt og 

Kozbelt, Begetto og Runco (2010) að mikilvægt er að skilja á milli hins 

skapandi ferlis og afurðarinnar þar sem lokaafraksturinn er ekki alltaf 

áþreifanleg afurð (Kozbelt, Begetto og Runco,  2010). Þegar ég leit til baka 

og skoðaði fræðin mín sá ég að ég hafði upplifað svokallað flæði (e. flow) 

sem felst í því – líkt og Csikszentmihalyi (1997) lýsir því – að vera 

fullkomlega einbeitt í verki, ná að gleyma stað og stund og ekkert nær að 

komast að huga manns nema verkið sem verið er að vinna að 

(Csikszentmihalyi, 1997). Þegar vel gekk í sköpunarferlinu upplifði ég þá 

tilfinningu líkt að ég væri að sigra heiminn. Það minnir á það sem 

Csikszentmihalyi (1997) segir að þegar verk er að takast myndast svo mikil 

spenna og gleði að manni líður eins og maður upplifi hið fullkomna líf 

(Csikszentmihalyi, 1996; Gardner, 2011). Þegar ég náði sleppa tökunum og 

leyfa mér að upplifa flæði fann ég fyrir miklu frelsi og það var þá sem verkið 
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fór að vinna með mér og verða til. Ég fagnaði breytingunum og vann 

samhliða verkinu og hætti að reyna að stjórna því, ég leyfði verkinu að 

koma til mín.  

Eisner og Sullivan telja að listir geti veitt fjölbreytta reynslu sem megi 

yfirfæra á lífið sjálft, umhverfið og samfélagið. Þeir telja einnig að hún geti 

nýst sem styrkjandi reynsla og að öll sjónarmið séu jafn rétthá og engin ein 

lausn eða útkoma sé rétt eða sönn (Eisner, 2002; Sullivan, 2007). Þetta 

sköpunarferli er búið að vera geysimikið ferðalag, bæði erfitt og átakanlegt 

en jafnframt fróðlegt og skemmtilegt. Upplifun mín er að sterk tengsl séu á 

milli sköpunarferlisins og míns eigin lífs. Reynsla mín er sú að það er gott að 

hafa samferðafólk með sér í gegnum lífið hvort sem það er í einkalífinu eða 

vinnu. Í sköpunarferlinu þurfti ég að leita mér aðstoðar þegar kom að 

tölvuvinnu og mun ég þurfa að leita mér að enn frekari aðstoð til þess að 

koma verkinu í framleiðslu. Ég þurfti að átta mig á því að mér hefur ekki 

mistekist þó svo að ég leiti mér aðstoðar. Það er í lagi að geta ekki allt.  

5.2 Starfskenning mín 
Kennarar eru eins misjafnir og þeir eru margir og flestir hafa með sífelldri 

þróun mótað sínar eigin starfskenningar og kenningar um hvernig þeir vilja 

hátta starfi sínu sem fagmenn (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Hafdís 

Ingvarsdóttri, 2004). Eins og fram kemur hjá Hafdísi Ingvarsdóttur (2004) tel 

ég mig ekki hafa mótað mína starfskenningu ein. Að mínu mati hafa 

nemendur mínir átt stóran þátt í því. Traust og virðing er þar stór þáttur þar 

sem ég tel mig ekki geta upplifað mig sem góðan kennara nema að traust og 

virðing ríki á báða bóga (Hafdís Ingvarsdóttri, 2004). Hafa ber í huga að ekki 

er nóg að skipuleggja kennsluna vel heldur þarf einnig að skoða hvernig 

kennslustundin tókst, hvort markmiðin náðust og hvað má gera betur 

(Sigrún Aðalbjarnadóttir, 1999). Kennari getur nefnilega verið með frábæra 

kennsluáætlun en ekkert fer eins og áætlað var og engum markmiðum var 

náð. Kennsluáætlunin segir ekki til um hvernig kennslustundin tekst heldur 

er það háð kennaranum og nemendunum, hvernig þeir ná að vinna saman 

og hvers konar stemmning myndast í hópnum. McNiff (2010) bendir svo 

réttilega á að þegar kennarar rannsaka það sem gerist í skólastofunni þá 

þurfa þeir að beina spurningum fyrst og fremst að þeim sjálfum,  til dæmis 

um hvað hann er að gera og hvers vegna? (McNiff, 2010). Með því að vera 

meðvitaður um hvað maður er að gera og hvers vegna og skoða þá reynslu, 

sem maður öðlast, eru meiri líkur á því að maður átti sig betur á gerðum 

sínum og hvaða afleiðingar þær hafa (Hafþór Guðjónsson, 2008).  
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Þegar ég hugsa til baka þá finnst mér orðin   „að sleppa tökunum“ vera 

sterkust í minningunni. Þau höfðu áhrif á mig bæði í sköpunarferlinu og í 

kennslunni. Ég upplifði að það er í lagi að finna til vanmættis og leita sér 

aðstoðar. Aldrei myndi ég ætlast til þess að nemendur mínir færu í gegnum 

skólagöngu sína án aðstoðar. Ég er til staðar fyrir nemendur mína og 

fjölskyldan og vinir mínir eru til staðar fyrir mig; ég gæti svo sannarlega ekki 

hugsað mér að fara í gegnum lífið ein án þeirra. Ég vil ekki að nemendur 

mínir gefist upp og þess vegna ætla ég alltaf að halda ótrauð áfram og 

gefast ekki upp – sama hvað kemur upp á. Lífið heldur áfram og er það mitt 

verk að takast á við þær hindranir, sem birtast, og stundum þarf ég að slaka 

á, leyfa mér að upplifa flæði og hætta að vera með fyrir fram ákveðnar 

hugmyndir um hvernig allt á að vera. Ég ætla að slaka á og sleppa og leyfa 

mér að njóta lífsins líkt og ég lærði að njóta sköpunarferlisins. Það þarf ekki 

allt að vera eins. Við erum ólík og þurfum að leyfa okkur að vera það. 

Mætum hverjum og einum eins og hann er, opnum hugann og gáum hvort 

við sjáum ekki aðeins meira en einmitt það sem er beint fyrir framan okkur. 

Líkt og í lífinu og kennslunni fæ ég aðstoð hjá samferðafólki mínu. Í 

kennslunni finnst mér mikilvægt að geta rætt það sem gerist inni í kennslu-

stofunni, um hvernig ég get bætt starf mitt og hvað gekk vel. Til þess að 

kennarar geti vaxið í starfi er mikilvægt að þeir þekki eigin starfskenningar, 

byggi kennsluna á þeim og geti rætt um þær (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004). 

Þetta er mikilvægur hluti af starfskenningu minni og segir til um hvernig ég 

vil vinna sem kennari. 

5.3 Hvernig vil ég vera sem myndmenntakennari? 
Eisners (2002) segir að með listgreinakennslu aukum við næmi í allri skynjun 

og þroskum með okkur ýmis hugsanaferli sem gefa aukna möguleika á 

fjölbreyttari upplifunum og betri sýn á hver við erum og hvert við stefnum 

(Eisner, 2002, bls. 28). Þegar ég vann að rannsókninni og var að skoða sjálfa 

mig, hugsa, lesa og framkvæma það sem viðkom verki mínu fann ég hvernig 

hugur minn opnaðist og ég varð meðvitaðri um umhverfið. Ég skynjaði 

umhverfi mitt betur og lifnaði öll við. Í umhverfi okkar er mikið af staðal-

ímyndum og fordómum. Listir veita okkur fjölbreytta reynslu sem hjálpar 

okkur að líta á sjálfa okkur og lífið með gagnrýnum huga. Það er ekki til hin 

eina rétta leið til að lifa lífinu og þótt við höfum einhverja fyrir fram ákveðna 

hugmynd þá er í lagi að breyta henni. Það gerist ekkert nema við þroskumst 

og lærum að takast á við ný og krefjandi verkefni.  

,,Listkennsla er list og á að vera list. Hún færir sömu unun og lífsfyllingu 

og öll önnur list. Hún krefst sömu atorku, hugmyndaauðgi og hæfni til að 
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hrífa aðra til sköpunar og önnur list og á að vera  höfð  í  hávegum’’  (Magnús  
Pálsson, 1987, bls. 21). Það sem ég upplifði í mínu sköpunarferli hafði það 

mikil áhrif á mig að ég fann að ég vildi leyfa mínum nemendum að 

fátækifæri til að upplifa sköpunarferli sitt. Sköpunarferli mitt hjálpaði mér 

að gefa nemendum mínum frelsi til sinnar eigin sköpunar. Það er mín 

einlæga ósk að ég sem kennari geti gefið nemendum mínum það frelsi, sem 

ég upplifði, og að ég nái að ganga þeim við hlið (Eisner 2002) og leiðbeina í 

stað þess að dæla í þá þekkingu – leyfa þeim að uppgötva, að vera forvitin, 

læra að vera læs á eigið umhverfi og auka á félagslegan og menningarlegan 

þroska þeirra (Bamford, 2011; Craft, 2001).  
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6 Lokaorð 

Einhvern tímann heyrði ég að allir fæðist sem listamenn og hafi eiginleika til 

þess að skapa en skólakerfið, eins og það er nú á dögum, virðist vera 

hannað til þess að drepa niður sköpunargáfu barna (Robinson, 2006). 

Hefðbundnar kennsluaðferðir, skólaumhverfið og krafan um að allir gangi 

sama menntaveginn gefur ekki mikið tækifæri til að efla sköpunargáfu. Með 

tilkomu nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla 2011 og með metnaðarfullum 

kennurum vona ég að þetta eigi eftir að breytast. Fræðimenn eins og Eisner 

og Dewey leggja mikla áherslu á hversu mikilvægt er að efla list- og 

verkgreinar í skólum til þess að efla sköpun, gagnrýna hugsun og 

samþættingu námsgreina. Við lærum öll á ólíkan hátt og er það á valdi 

kennara og skóla að koma til móts við nemendur og ekki má gleyma að 

lærdómsferlið er jafn mikilvægt og lokaútkoman. 

Þegar ég lít til baka finnst mér eins og ég hafi verið eitt af þeim 

fórnarlömbum sem lentu í því í skólakerfinu að sköpunargáfa mín var drepin 

niður í hefðbundnu skólastarfi. Það var ekki fyrr en í seinni tíð að ég fann 

þörfina til að vekja sköpunargáfu mína. Ég hélt alltaf að það væri bara 

afurðin sem skipti máli en niðurstaðan virðist vera sú að það er ferlið sjálft 

sem einnig skiptir máli – ekki einungis lokaafurðin. Ekki má heldur gleyma 

því að á bak við hvert verk liggur mikil rannsóknarvinna og miklar 

vangaveltur. Starfendarannsóknir eru lifandi og síbreytilegar þar sem 

rannsakandinn er bæði sá sem skoðar og það sem er skoðað. Hann 

rannsakar sjálfan sig og skráir og safnar göngum. Þannig lærir hann, 

þroskast og jafnvel breytist. Með þetta í huga álykta ég að 

starfsendarannsókn sé leið sem getur hentað vel til að skoða sköpunarferli 

frá hugmynd að lokaafurð.  

Að skoða sjálfan sig, að þurfa að viðurkenna mistök sín og sjá hvað þarf 

að bæta og breyta getur verið erfitt. En með réttu hugarfari og jákvæðni er 

hægt að nýta það til hins betra og bæta sig. Við getum alltaf bætt okkur og 

við hljótum að læra betur á okkur sjálf ef við skoðum athafnir okkar á 

markvissan hátt og hvers vegna við gerum það sem við gerum. 
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