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Formáli 

Lokaverkefni þetta er lagt fram til fullnaðar meistaraprófs í 

grunnskólakennarafræði  við Menntavísindasvið Háskóla Íslands þar sem 

lögð var áhersla á listsköpun og skapandi kennsluhætti í mínu eigin starfi. 

Vægi lokaverkefnisins er 30 einingar (ECTS).  

         Í skólanum sem ég kenni við hef ég tekið eftir því að nemendur nýta 

lítið þau tækifæri sem listsköpun og tjáning felur í sér. Ég tel að nemendur 

geti tjáð sig og bætt félagslega færni mun meira en þeir gera nú þegar. Að 

mínu mati er mjög mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að þjálfa hugann, 

efla lausnaleit og þróa hugsanir og ekki síst að þeir fái tækifæri til að læra á 

skapandi  og fjölbreytilegan hátt.   

        Í gegnum meistaranámið og starfið hefur áhugi minn á listsköpun 

aukist til muna. Ég hef styrkst sem fagkennari, dýpkað þekkinguna mína í 

skapandi kennsluaðferðum, aukið sjálfstjórn, bætt tímastjórnun og lært gott 

skipulag. Rannsóknin mín gagnast fyrst og fremst mér í kennslu og ég vona 

að hún hjálpi öðrum starfandi kennurum að endurskoða og þróa 

kennsluhætti sína.  

       Ég vil þakka Svanborgu R. Jónsdóttur, doktor í listum og skapandi 

starfi við Menntavísindasvið HÍ, leiðbeinanda mínum, fyrir að vera góð 

fyrirmynd sem kennari og ómetanlega leiðsögn og stuðning við 

lokaritgerðina. Einnig vil ég þakka dætrum mínum fyrir skilning og 

þolinmæði á meðan á ritgerðarsmíðinni stóð. Dætur mínar hafa hvatt mig til 

dáða og sýnt alla þá eiginleika sem gera það að verkum að ég elska þær svo 

mikið. 
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                                   Ágrip 

Listir gefa oft tækifæri til tjáningar og samskipta og einkennast af sköpun, 

frelsi og fjölbreytni. Í skapandi námi er hægt að nýta þessa eiginleika í leit 

að bestu útgáfu af sjáfum sér og  verða  „meiri í dag en í gær”. 

         Ritgerðin fjallar um rannsókn á eigin starfi og ígrundun á 

kennsluháttum mínum. Í rannsókninni er skoðað hvort vinna nemenda 

minna í listgreinakennslu í grunnskóla hafi eflandi áhrif á sköpunarfærni 

þeirra. Gögnum var safnað í rannsóknardagbók og skrifaðar hugleiðingar í 

starfi, athugasemdir og lýsingar úr ferlinu við undirbúning og uppsetningu 

listasýningar. Listasýningin á verkum 94 nemenda á unglingasviði var hluti af 

rannsóknarvinnu og var sett upp í lok febrúar 2016. Á myndlistarsýningunni 

fengu nemendurnir að tjá sig um styrkleika sína í gegnum sköpun og taka 

þátt í umræðu í kjölfar sýningarinnar. Tilgangur rannsóknarinnar var að 

kanna hvernig ég styð við listsköpun og skapandi aðferðir á sviði list- og 

verkgreina og hvernig félagsleg samskipti barna birtast í listsköpun þeirra. 

       Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að listiðkun býður upp á mikla 

samskiptamöguleika og gefur tækifæri til að þjálfast í lýðræðislegri 

félagsfærni, ábyrgð, gagnrýnni hugsun og virðingu fyrir manngildum. Í 

rannsókninni fengu nemendur tækifæri til að byggja upp sjálfstraust sitt í 

gegnum listrænt vinnulag þar sem sjálfsígrundun og tilfinningar voru 

útgangspunktur sköpunar og samskipta. Niðurstöður gefa vísbendingu um 

að listsköpun geti haft áhrif á félagsleg samskipti og líðan nemenda. 

Rannsóknin sýndi mér mikilvægi þróunar og fagvitundar í starfi og hjálpaði 

mér við að vinna samkvæmt starfskenningunni minni og auka ánægjuna í 

kennslu. 
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Abstract 

Treasure of the future 
Creative art teaching focusing on communication 

 

Art gives the opportunity to express and communicate, and it’s 

characterized by creativity, freedom and diversity. In creative studies one 

can fully take advantage of those characteristics to seek the best version of 

it self.  

The thesis is about the research on my work, and reflection on my 

teaching techniques. The thesis is about if the work of students in arts has 

positive effects on their ability to create. Data was collected and written 

down in the research journal along with job reflections, comments and 

descriptions from the process of the art exhibition. The art exhibition is 

made of work from 94 students in junior high school, and was set up in the 

end of February 2016. In the art exhibition students had the opportunity to 

express their strengths through creativity and join the debate after the 

exhibition. The purpose of the exhibition is to investigate how I work by 

representing creativity and creative approaches, and how social interaction 

appears in their art. The results showed that art practice might lead to 

communicational options and gives the opportunity to study responsibility, 

critical thinking and showing respect to other human beings. In the research 

students had the opportunity to raise their confidence through arty work 

where self reflection and emotions were the major key to creativity and 

communication. Art seems to have positive effects on social skills and well-

being of students.  

The research has shown me the importance of evolution and 

professional awareness in my job and has helped me work according to my 

theory, and increase my happiness in teaching. 
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1 Inngangur 

Val mitt á viðfangsefni í þessari rannsókn er til komið vegna þess að ég 

starfa sem kennari í myndmennt og nýsköpunarmennt og kenni ýmsar 

valgreinar fyrir unglingadeild í grunnskóla. Í starfi mínu hef ég kynnst 

„samskiptalásum” bæði hjá nemendum og kennurum. Upplifun mín er sú að 

almennt í námi sé klippt á sköpunarleit og sköpunargleði, uppgötvun og 

gagnrýna hugsun. 

  Ég ólst upp í Póllandi og snemma í bernsku þótti mér gaman að mála, 

teikna og ímynda mér ýmsa hluti. Við sex ára aldur tók ég fyrst þátt í 

landskeppni barna í myndlist og fékk viðurkenningu fyrir bestu myndina. 

Myndin átti að lýsa vináttu barna og ég teiknaði brotinn vasa á gólfinu og úr 

honum gengu gangandi börn sem héldust í hendur með bros á vör. Ég veit 

ekki alveg hvaðan hugmyndin kom en ég held að hugmyndaflug mitt hafi átt 

stóran þátt í að kveikja og þróa þessa hugmynd. 

Eftir sjö ára skólagöngu tók ég ákvörðun um að verða listamaður og sótti 

því um í listaháskóla í Póllandi. Því miður var fjöldi umsækjanda ansi mikill 

og ég komst ekki í minn langþráða skóla. Í skólanum var kennd franska og 

mig langaði að læra tungumálið til þess að geta farið til lands listarinnar og 

unnið mitt draumastarf. Ég sótti um verslunarskóla með hagfræðibraut og 

kláraði hann með ágætiseinkunn. Ég byrjaði að starfa sem skrifstofumaður 

og eftir eins árs starfsreynslu tók ég leyfi til að koma til Íslands og kynnast 

nýju landi og menningu. Frá þessum tímapunkti byrjaði ég að finna fyrir 

miklum sköpunarþorsta, mögulega út frá fallegri náttúru, landslagi eða 

vegna mikillar heimþrár til Póllands. Ég hugleiddi oft gildi og markmið 

listsköpunar sem hjálpaði mér að taka virkan þátt í samfélaginu. 
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        Árið 2011 sótti ég um nám til að verða kennari í Háskóla Íslands til að 

láta nýjan draum minn, að verða listgreinakennari,  rætast. Í öllu  mínu námi 

hafði ég í huga þau gildi sem knýja mann áfram til að ná markmiðum sínum 

og öðlast hamingju. Í gegnum lífið lærði ég að innri persónuleg gildi móta 

viðhorf manns til lífsins. Þar sem ég hef gengið gegnum persónulega 

erfiðleika veit ég að jákvæð hugsun og trúin á sjálfan sig getur gert 

kraftarverk. Mig langar að sannfæra börnin sem ég kenni um það að jákvæð 

sjálfsmynd og sjálfsþekking getur hjálpað þeim að finna styrkleika sína og 

nota þá til að láta drauma sína rætast.  

       Frá árinu 2007 starfaði ég hjá Mími-símenntun sem kennari í 

fullorðinsfræðslu. Þar kynnstist ég fólki frá átján ára aldri til sextíu og fimm 

ára sem voru að stíga sín fyrstu skref í íslenskukunnáttu alveg eins og ég 

gerði fyrir tuttugu og þremur árum síðan. Ég fann fyrir mikilli þörf að hjálpa 

þeim að tjá sig svo að þeir finni ekki fyrir samkiptaörðugleikum í framtíðinni. 

Ég hélt áfram að vinna í þeim gildum sem voru mér mikilvæg í samskiptum: 

virðingu, traust, tillitssemi og hugrekki. Þessi gildi eru svo mikilvæg í öllum 

samskiptum og ef við höfum þau jákvæð þá stefnum við að góðum og 

traustum samskiptum í lífinu. 

      Ég hef reynt í kennslu minni að auka skapandi hugsun og vinnu i gegnum 

fjölbreytileika, með opnum hug og brennandi áhuga á listum og sköpun. 

Hugrekki hjálpaði mér sem kennara að vera óhrædd við að prófa  

óhefðbundnar aðferðir í kennslu og finna nýjar leiðir til að miðla þekkingu 

minni í listsköpun. Í undirbúningsferli á kennsluáætlunum í myndmennt eða 

öðrum greinum í móttökudeild fer ég oft í vettvangsferðir til þess að sækja 

hugmyndir og innblástur í skapandi verkefni. Skapandi verkefni geta að 

mínu mati stuðlað að meðal annars að uppgötvun og áhuga til að virkja 

ímyndunaraflið. 
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     Síðasta haust 2015 byrjaði ég að kenna myndlist í níunda bekk, þar sem 

vantaði kennara bara fyrir þennan árgang. Þótt ég væri ekki komin með 

kennaraleyfi, langaði mig að prófa að deila sköpunarkrafti mínum með 

krökkunum og upplifa listir í samfélagi við aðra. Einn dag skrifaði ég í 

dagbókina um ástríðu mína fyrir sköpun og ómetanleg þakklætti fyrir að 

kynnast henni. 

 

Til sköpunnar 

 

Ég hitti þig fyrst í haust 

og hugsaði um þig endalaust. 

Þú opnaðir dyr fyrir mér, 

og ég var strax ástfangin af þér. 

 

Ég horfi í huga minn 

þá hlýr er faðmur þinn. 

Gaman að koma með þér heim 

Í stórum og skapandi geim. 

 

Við gerum alltaf svo margt, 

það sem er frumlegt og bjart. 

Í skóla, vinnu og daglegu lifi 

nýja þekkingu og reynslu upplifi. 

 

Ég elska þig afar heitt 

og því verður aldrei breytt! 
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Allt er svo yndislegt, 

fjölbreytt og skemmtilegt. 

 

      Renata Agnes Edwardsdóttir 

 

Starfið mitt sem myndmenntakennari byggist á kennslu sem á rætur sínar í 

lögum og námskrám sem innihalda þau mikilvægu gildi í samfélaginu sem 

talið er að þurfi að komast til skila til nemenda. Grunnskólalögin (2008) 

segja að nám barna eigi að mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, 

lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju og virðingu fyrir manngildum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

  Samkvæmt 2. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008, ber öllum 

skólastjórnendum, kennurum og öðrum starfsmönnum skylda til að stuðla 

að alhliða þroska nemenda í hvetjandi umhverfi, veita þeim tækifæri til að 

nýta hæfileika sína og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra. Í því 

sambandi er mikilvægt að kennarar tengi viðfangsefni við áhugamál 

nemenda og virki þannig tjáningu og félagsleg samskipti hjá þeim. Þannig 

gera kennararnir nemendur sína hæfa til að takast á við ný og síbreytileg 

viðfangsefni – vitsmunaleg, tilfinningaleg og félagsleg (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008) 

         Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013) 

gefur sköpuninni aukið vægi í skólastarfi og eflir um leið gæði menntunnar. 

Það er von mín að rannsóknarverkefnið mitt gefi öðrum kennurum tilefni til 

að nota skapandi og fjölbreyttar leiðir til að rækta listsköpun í skólakerfinu. 

Ég tel að kennarar og skólastjórnendur geti fundið listsköpuninni farveg í 

skólasamfélaginu og notað hana til að gera nám barna áhugaverðara og 

bæta samskipti og líðan þeirra. Sem kennari hef ég komið auga á að margir 

nemendur eru áhugalausir og með ýmis náms- og agavandamál. Þeim finnst 
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ekki spennandi að læra utanbókar heldur vilja þeir fá tækifæri til að skoða 

viðfangsefni sjálfir, uppgötva, læra og skapa út frá þeim (Eisner, 2002). Þess 

vegna er listsköpun að mínu mati tækifæri fyrir nemendur til að öðlast 

sjálfstyrkingu og betri sjálfsþekkingu sem auðveldar þeirra nám og félagsleg 

samskipti.  

    Í grunnþáttaheftinu Sköpun segir að í skapandi skóla eigi nemandi að 

búa yfir sjálfstrausti til að taka af skarið, beita ímyndunarafli, sýna 

frumkvæði, leita samvinnu og einnig að vinna sjálfstætt (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Hann 

hefur ríka þörf fyrir að tjá sig og getur eflt sjálfstraustið með því að tjá 

tilfinningar sínar í gegnum sköpun. Sköpun byggist á gagnrýninni hugsun og 

fjölbreyttum aðferðum sem opna sífellt nýja möguleika og móta nýja sýn 

nemenda á verkefnin. En til að fá nýja sýn og viðhorf þarf að þjálfa gagnrýna 

hugsun, skilning, umburðarlyndi og setja sig í spor annarra (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). 

Sköpun hefur áhrif á mótun hugmynda og viðhorfa og gefur nemendum 

tækifæri til sköpunargleði, frumkvæðis og frumleika. Þannig talar Eisner um 

viðbrögð sem eru nauðsynleg í öllu skólastarfi (Eisner, 2002).  

       Sköpun getur tengst flestum þáttum námsins og slík vinna þjálfar 

hugann, eflir lausnaleit og þróar hugsanir. Kenningar Eisners benda til þess 

að hægt sé að kenna börnum að þeirra skoðun sé mikilvæg og að enginn 

hafi rangt fyrir sér. Sköpunarferlið er ekki síður mikilvægt en afrakstur 

nemenda, þar á sér stað mikilvægasti lærdómurinn, uppgötvun og 

samskipti. Í skapandi námi vakna tækifæri til að fara út fyrir ramma his 

þekkta og þar með auka þekkingu og leikni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 
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1.1 Tilgangur og markmið verkefnisins 

Rannsóknin sem hér er kynnt er starfendarannsókn þar sem ég safnaði 

gögnum um og skoðaði mína eigin kennslu. Markmið rannsóknarinnar var 

að kanna hvernig ég styð við listsköpun og skapandi aðferðir á sviði list- og 

verkgreina og hvernig félagsleg samskipti barna birtast í listsköpun þeirra. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að öðlast skilning á hvernig ég vinn til að 

ýta undir skapandi hugsun og rýna í þær kennsluaðferðir sem virðast hafa 

jákvæð áhrif á samskipti barna og unglinga.  

      Hluti rannsóknarinnar fólst í að safna verkum nemenda á 

unglingasviði og halda myndlistarsýningu. Verkin á sýningunni fjölluðu um 

mikilvægi gilda í félagslegum samskiptum og sýndu mikilvægustu styrkleika 

þeirra að mati þeirra. Tilgangur myndlistarsýningarinnar var að fá nemendur  

til að tjá sig um hæfileika sína og að efla sjálfstraust og stolt. En fyrst og 

fremst var markmiðið með starfendarannsókn minni að styrkja sjálfa mig 

sem fagkennara, dýpka þekkingu í skapandi kennsluháttum, auka 

sjálfsábyrgð, sjálfstjórn, gott skipulag og tímastjórnun.  

       Annað sem ég vildi ígrunda var hvernig á að takast á við krefjandi 

verkefni til að hjálpa nemendum sem þurfa að styrkja sjálfsvitund sína. Með 

sterka og jákvæða sjálfsþekkingu getur hver og einn átt auðvelt með 

samskipti, allt nám og lífið. 

       Í rannsóknin minni skoðaði ég vel og ígrundaði aðferðir sem gætu 

haft jákvæð áhrif á mótun sjálfsvitundar nemenda og bætt tjáningu þeirra í 

gegnum sköpun. Öll þessi ígrundun varð til þess að gera mig að betri 

kennara og betri manneskju sem merkir ævilöng verðlaun, stolt og ánægju. 

Rannsóknarspuningin var: Hvernig vinn ég með að efla sköpunarfærni 

nemenda minna í listgreinakennslu grunnskóla?  
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     Til að svara ofangreindri spurningu gerði ég starfendarannsókn þar 

sem ég safnaði gögnum og verkum 94 nemenda sem tóku þátt í 

myndlistarsýningu skólans. 

1.2 Uppbygging verkefnisins 

Ritgerðin skiptist í sex hluta. Auk inngangs er fræðilegur kafli þar sem ég  

skrifa nánar um listsköpun og skapandi kennsluhætti. Þar er helst skoðað af 

hverju sköpun telst mikilvægur grunnur menntunar og hvaða fræði liggja á 

bak við hana. Í þessum kafla eru kynntar hugmyndir þekktra fræðimanna og 

rannsóknir þeirra sem útskýra hvað listir, þekking og samskiptaleikni skipta 

miklu máli til að lifa í ábyrgu og virku samfélagi. Þriðji hlutinn fjallar um 

aðferðafræði rannsóknarinnar, siðferði og  greiningu gagna. 

Starfendarannsóknin, þ.e. rannsókn á eigin kennslu, hófst október 2015 og 

endaði í mars 2016. Í fjórða kaflanum koma niðurstöður fram ásamt túlkun 

og greiningu gagna, nákvæmri lýsingu á ferlinu og undirbúningi á 

myndlistarsýningu. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að 

nemendur nýta lítið þau tækifæri sem listsköpun og tjáning fela í sér. Þeir 

gætu tjáð sig og bætt félagslega færni mun betur en þeir gera nú þegar. Í 

fimmta hluta eru umræður um niðurstöðurnar, fjallað um hvernig ég 

studdist við kenningar, rannsóknir fræðimanna og hvernig þær 

endurspeglast í rannsóknin minni. Þar koma einnig fram vangaveltur um 

hvað megi betur fara þegar kemur að því að stuðla að sköpunarhæfni og 

samskiptalæsi hjá börnum og unglingum. Lokaorðin setja svo punktinn á 

eftir ritgerðinni og þar fjalla ég um lærdóm minn af þessari rannsókn.   
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2 Fræðilegur kafli 

Þekking, viðhorf og samskiptaleikni skipta miklu máli til að lifa í ábyrgu og 

virku samfélagi. Það að styrkja getu einstaklinga til hæfrar þátttöku í 

lýðræðislegu samfélagi krefst mikillar þjálfunar í sjálfstæðum og ábyrgum 

aðgerðum í námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Aðalnámskráin segir að allir ættu að njóta menntunar og tjáningarfrelsis til 

að verða betri borgarar, þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun og mæta 

ólíkum félagslegum og menningarlegum aðstæðum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Það er því mikilvægt að stjórnendur, 

kennarar og aðrir starfsmenn í skólum landsins þrói menntastefnu með 

áherslu á þessa þætti og endurskoði kennsluaðferðir og námsgögn með það 

að leiðarljósi að höfða til allra nemenda. 

         Í þessum kafla mun ég styðjast við fræðilegt efni og rannsóknir. Kaflinn 

skiptist í níu undirkafla: listgreinakennslu, sköpun, tjáningu, sjálfsþekkingu 

og sjálfsábyrgð, uppgötvun, upplifun, samskiptalæsi, umhverfisvitund og 

uppbyggilega gagnrýna hugsun sem eru aðalhlekkir starfskenningar 

minnar.      

2.1  List- og verkgreinar og almenn menntun 

Aðalnámskrá miðar að því að  að hafa einstaklingsmiðað nám að leiðarljósi, 

þ.e. reyna fyrst og fremst að nálgast nemendur á þeirra forsendum og 

aðstoða þá við að ná árangri, hvern og einn. Samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) eiga kennarar að stuðla að aukinni hæfni nemanda og 

efla skilning á gildum lífsins til að takast á við áskoranir daglegs lífs (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013). Almenn menntun er hvoru tveggja: 

einstaklingsmiðuð og samfélagsleg. Hún gefur möguleika á þekkingaröflun, 

auknum áhuga og forvitni og mótar það viðhorf til skapandi greina. Í list- og 

verkgreinum er lögð áhersla á að styðja hvern nemanda við þróun 
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hugmynda sinna, kenna honum verklag við hæfi og þjálfa hann í skapandi 

vinnubrögðum (Eisner, 2002). Samkvæmt Eisner (2002) er skapandi hugsun 

forsenda þess að nemendur geti styrkt hæfileika sína, lært sjálfstæði og 

þróað sínar eigin vinnuaðferðir.  

  Í kennslu tvítyngdra barna eru skapandi vinnubrögð alveg nauðsynleg 

að mínu mati. Til að koma til móts við þarfir og getu ólíkra nemenda þarf 

kennari að hugsa út fyrir boxið og finna bestu námsleiðir fyrir nemendur 

sína. Hann þarf að vera hugmyndarikur, sveigjanlegur og hvetjandi  og láta 

nemendum líða vel í skólanum  (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Skapandi kennsluhættir í list- og 

verkgreinum geta gefið þeim tækifæri til að afla sér nýrrar þekkingar og 

læra af félagslegum samskiptum í umhverfinu. 

2.1.1 Kennsluhættir list- og verkgreina 

Markmið með skapandi kennsluháttum í list- og verkgreinum er að efla 

almenna vinnusemi og vinnugleði, skapa virðingu fyrir vandaðri vinnu, 

þroska sjálfstæði nemenda og hæfileika þeirra til að taka eigin ákvarðanir 

(Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013). Verkleg þjálfun 

hjálpar nemendum að byggja upp einbeitingu, reglusemi og stöðugleika. 

Myhre (2001) telur að aðalmarkmið skapandi kennslu sé að stuðla að 

jafnvægi hugar og handar og kenna nemendum að virða vinnu sína og 

annarra. Hann bendir á mikilvægi góðrar og vel skipulagðar verklegrar 

kennslu til að koma til móts við þarfir einstaklingsins og koma í veg fyrir það  

að hann missi áhuga á námi. Kenningar Eisners benda til þess að list- og 

verkgreinakennsla hafi mikið áhrif á þroska barna, efli sjálfsvitund og 

menningaskilning þeirra og sé undirstaða alhliða tilfinninga- og 

vitsmunaþroska þeirra (Eisner, 2002). 
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Skapandi kennsluhættir hafa mikið vægi í starfi mínu sem kennari. Ég notast 

við þær á hverjum degi til að koma til móts við þarfir hvers og eins 

nemanda. Markmið mitt er að nota fjölbreyttar og skapandi aðferðir, virkja 

alla nemendur í námi, vekja áhuga þeirra á mikilvægi gilda í lífinu og láta 

þeim líða vel í skólanum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Hrafnhildar 

Eiðsdóttur (2013) um sköpunarferli í skólastarfi hafa skapandi kennsluhættir 

jákvæð áhrif á sjálfstraust og sjálfsöryggi barna. Hún lýsti skapandi 

vinnuferli þar sem kennarinn er í hlutverki leiðbeinanda, leiðir og gefur 

nemendum tækifæri á að framkvæma í gegnum það að uppgötva, og það 

verði til þess að nemendur öðlist sjálfstraust og verði skapandi 

námsmenn (Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013). 

         Elliot W. Eisner (2002) telur að ekki sé hægt að líkja lífinu við einfalt 

stærðfræðipróf og ekki sé hægt að fara eftir ákveðnum formúlum, eins og 

skólar nútímans nota enn í dag, heldur skiptir líf nemenda fyrir utan skóla 

líka miklu máli. Óformlegt nám, reynsla, líðan og upplifanir nemenda skipta 

aðalmáli í lífi þeirra (Rósa K. Júlíusdóttir, 1998). Það bendir til þess að margir 

þættir í námi barna geta ekki verið útskýrðir með orðum og teljast ekki sem 

formlegt nám (Eisner, 2002). 

     Rannsókn mín byggist að mestu á óformlegu námi þar sem reynsla, 

uppgötvun,  upplifanir og líðan skiptir miklu máli. Í fræðum Garðars 

Gíslasonar (2000) kemur fram að samskipti barna og unglinga og umhverfið, 

sem þeir búa í, hafa mikil áhrif á líðan þeirra og móta viðhorf og skoðanir, 

hvernig þeir hugsa, tala og hegða sér. Jákvætt félagsleg umhverfi, sem ég 

skapa í kennslu minni, tekur þátt í mótun sjálfsmyndar nemenda, þeir læra 

af reynslunni og samskiptum við aðra. (Garðar Gíslason, 2000). Þannig 

reyndi ég að yfirfæra fræði Eisners, Hrafnhildar og Garðars á kennsluna 

mína og dagleg samskipti  við nemendur, veita þeim stuðning í mótun 

jákvæðrar sjálfsmyndar. 
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2.1.2 Gildi list- og verkgreina í skólastarfi 

List- og verkgreinar eiga rætur sínar að rekja til 19. aldar þegar 

kennismiðirnir Komeníus, Locke, Rousseau, Fröbel og Dewey settu fram 

nýja sýn á gildi uppeldis- og skólastarfs. Áherslubreytingarnar fólust í því að 

börnin lærðu ýmis verk í höndunum sem hafði áhrif á breytt viðhorf þeirra 

til verkgreina og þannig jókst skilningur og vægi í uppeldi barna. Kenningar 

þeirra fjölluðu um mikilvægi verklegra þátta í almennum þroska barna 

(Myhre, 2001). Kennsla í verklegum greinum miðaði aðallega að því að 

þroska sjálfstæði, vinnusemi og vandvirkni, og þannig skapa virðingu fyrir 

verklegri vinnu. Í verklegum greinum þjálfuðu nemendur einbeitingu og 

ákvarðanatöku sem þannig hafði áhrif á jafnvægi hugar og handar (Myhre, 

2001). 

       Á síðustu áratugum hefur viðhorf samfélagsins til verklegrar kennslu 

breyst og skilningur á menntunargildi listar verulega aukist. Kenningar 

Eisners benda til þess að verkleg kennsla   hafi mótandi áhrif á verkskilning 

og skipulag og  geti þannig komið til móts við þarfir nemenda og stuðlað að 

einstaklingsmiðuðu námi. Þeir sem finna sig ekki í bóklegu námi geta náð að 

blómstra í verklegri kennslu, styrkt sköpunargáfu sína og sjálfsmynd (Eisner, 

2002). Til þess þarf að gefa nemandanum góðan tíma til að geta sökkt sér 

niður í viðfangsefnið, skoðað það með einbeitingu og vandvirkni 

(Csikszentmihalyi, 1997). Mihaly Csikszentmihalyi er kunnur fyrir rannsóknir 

sínar á sköpun og sköpunargáfu og hefur mótað hugmyndir um flæði (e. 

flow).  Kenning hans fjallar um það að þegar við erum að fást við krefjandi 

verkefni, þá týnum við tímanum, upplifum sköpunarkraft okkar og gleði. 

Þannig blómstrum við! 

         Kenningar Eisners benda til þess að kennsla  list- og verkgreina hafi 

mikið gildi í skólastarfi  (Eisner, 2002). Samkvæmt kenningum hans skiptist 

tilgangur menntunnar og uppeldis í tvo flokka: sköpun, túlkun, tjáning og 
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skynjun og greining (Rósa Kristín Júlíusdóttir, 1998). Fyrst talar hann um 

sköpun, túlkun og tjáningu í gegnum  fjölbreyttan efnivið til að tjá 

tilfinningar og hugsanir sínar. Þegar tjáningin fer fram opnast nýir 

möguleikar á listrænni túlkun, skynjun og upplifun á einhverju skapandi 

verki eða ferli. Skynjun sem fyrirbæri krefst ákveðins skilnings og túlkunar til 

þess að geta orðið að listlærdómi (Rósa Kristín Júlíusdóttir, 1998). Að mati 

Eisners stuðlar listgreinakennsla að skapandi hugsun og víðsýni. Eisner 

(2002) segir að skapandi kennsla víkki sjóndeildarhring barna og gefi þeim 

tækifæri til að skoða viðfangsefnið á fjölbreyttan hátt. Börn geta eflt þroska 

sinn í gegnum reynslu sína og upplifað umhverfið á eigin forsendum. 

      Kenningar Eisners, Myhre og Csikszentmihalyi hafa haft mótandi áhrif á 

starfskenninguna mína og  leikið mikilvægt hlutverk í starfi mínu. Ég tel að 

áherslur þeirra geta gert kennsluna mína frjálsari og meira skapandi. 

2.1.3 Félagsleg hugsmíðahyggja 

Til að gera námið merkingarbært þarf kennarinn að skapa hvetjandi 

aðstæður svo barnið þroskist við að móta sína eigin þekkingu, bæði í 

huglægri og líkamlegri virkni (Ginsburg og Opper, 1988). Samkvæmt 

kenningu Piaget´s um vitþroska (e. cognitive development) og 

hugsmíðahyggju (e. constructivism) er barnið virkt í eigin þroska, aflar sér 

nýrrar þekkingar og lærir af samskiptum við umhverfi sitt (Ginsburg og 

Opper, 1988). 

    Barnið reynir að afla sér nýrrar reynslu í þróunarferli sínu gegnum 

forvitni og innri þarfir. Þekkingaröflun má líkja við þróun aðferða í hvernig á 

að leysa ákveðið verkefni og þannig myndast sérþekking á tilteknu sviði 

(Ginsburg og Opper, 1988). Bæði Piaget og Vygotsky eru þekktir fyrir 

hugsmíðahyggjuna sem fjallar um leit að þekkingu og skilningi, gagnrýni, 

ígrundun, rökhugsun og lausnarleit (Pound, 2005).  
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  Lev Vygotsky þróaði hugsmíðahyggjuna um félagslegt samspil 

einstaklingsins, umhverfis og menningar og er þá oft talað um félagslega 

hugsmíðahyggju (Pound, 2005). Félagsleg hugsmíðahyggja felur í sér nám í 

samvinnu, þar sem ólíkir nemendur læra saman með fjölbreyttum hætti og 

skapa þannig möguleika á að ná árangri á eigin forsendum við hlið jafnaldra 

sinna (Pound, 2005). Vygotsky áleit félagslegt samskipti, t.d. við kennara og 

foreldra, vera grundvallaratriði í vitsmunaþroska einstaklingsins. Sem 

námskenning er félagsleg hugsmíðahyggja mikilvæg fyrir kennara til að skilja 

nauðsyn þess að skapa félagslegt umhverfi sem er hvetjandi til náms, bæði í 

gegnum samskipti við kennarann og einnig nemenda á milli (Pound, 2005). 

Fyrir mig sem kennara skiptir félagsleg hugsmíðahyggja miklu máli.  Hún 

gefur nemendum tækifæri til að ná árangri í gegnum samvinnu og félagsleg 

samvera gefur nemendum kost á því að móta þekkingu og skoðun sína 

þannig að þeir geta styrkt sig í  rökhugsun og  lausnaleit (Eisner, 2002). 

2.1.4 Dulda námskráin 

Í skólastarfi eru ýmsir þættir sem eru ekki nefndir í formlegri námskrá. 

Þættir eins og hegðun, samskipti og allar óskrifaðar reglur og gildi eru hvergi 

skráð en þeir eru kenndir og ráða miklu hvernig skólastarf fer fram. Elliot 

Eisner (2002) vakti athygli á duldu námskránni (e. hidden curriculum) eða 

svokallaðri ósýnilegri námskrá (e. invisible curriculum) og þar teljast ýmsar 

kennsluaðferðir, skipulag skólafstarfsins, frímínútur, umbunarkerfi, 

andrúmsloft og allt sem hefur áhrif á nemandann. Jafnvel hlýlegt eða 

kuldalegt skólaumhverfið hefur áhrif á líðan og félagsleg mótun nemenda 

(Eisner, 2002). 

    Dulda námskráin  inniheldur siðferði, tilfinningar og gildi skólans. Agi, 

ábyrgð og virðing eru dæmi um þætti duldu námskrárinnar sem eru utan 

formlegar námskrár en hafa gríðalega mikinn áhrif á skólastarf. Það að 
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koma hverjum og einum nemenda til nokkurs þroska felst meðal annars í 

því að þroska sjálfsvitund og samskiptahæfni þeirra og búa þá undir virka 

þátttöku í lýðræðissamfélagi (Dewey, 2002). Það merkir að þroska og auka 

getu til að nýta sér styrkleika sína til áframhaldandi náms þegar þar að 

kemur. Dulda námskráin segir frá mikilvægi hæfniviðmiða í öllu námi frá 

upphafi skólagöngu þ.e. hæfni til tjáningar, gagnrýninnar hugsunar, hæfni til 

samskipta við aðra, sjálfsþekkingar, ábyrgðar og sjálfstæðis, frumkvæðis og 

skapandi hugsunar. Þessi hæfni er meðal þeirra þátta sem leggja grunn að 

heildstæðri almennri menntun alla ævi.  (Eisner 2002).  

       Mikilvægt er að grunnskólinn skapi vettvang til að þroska með 

nemendum hæfni í anda grunnþáttanna. Þetta eru mikilvæg gildi sem ég 

lagði mikla áherslu á í kennslu minni og yfirfærði á listaverkið. 

 

2.2 Sköpun og listgreinakennsla 

        Öll listgreinakennsla miðar að því að þroska sköpunargáfu, efla 

sjálfsvitund og auka menningarskilning nemenda (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 

Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Það má segja að list- 

og verkgreinar séu ólíkar í eðli sínu og höfði til ólíkra þátta hæfileika  barna 

sem teljast undirstaða vitsmuna- og tilfinningaþroska þeirra. Þessir þættir 

geta hjálpað nemendum að tjá hugsanir og tilfinningar sínar í gegnum 

verkið (Eisner, 2002). 

   Með listum getur maðurinn tjáð og dýpkað tilfinningar sínar og öðlast 

skilning og reynslu sem er ekki sögð í orðum (Eisner, 2002). Vinna með 

listsköpun opnar dyr með fjölbreyttum hugmyndum og möguleikum til að 

svara flóknum spurningum sem glímt er við í daglegu lífi (Bruner, 1996). 

Þannig þroska nemendur getu sína og hæfileika til að vega og meta gjörðir 

sínar og umhverfi á gagnrýninn og uppbyggjandi hátt (Tomlinson og Allan, 
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2002). Í skapandi kennslu opnast oft nýjar gáttir og myndast ný sjónarhorn á 

hugmyndir sem nemendur koma með í óvenjulegum og stundum ögrandi 

verkefnum (Eisner, 2002). Hér kviknar sköpunargáfa og leyndir hæfileikar 

uppgötvast.  

           Sköpunin felst í að veita frelsi í vinnuferlinu og efla trú nemenda á 

eigin getu (Guðrún Pétursdóttir, 2003). Það að engin ein leið sé sú rétta 

gefur nemendum trú á að frjáls tjáning og sköpun út frá eigin forsendum sé 

mikilvægast í ferlinu (Eisner, 1997). Það er því hlutverk kennarans að skapa 

aðstæður sem örva sköpunarfærni nemenda. Þessi sjónarmið eru í 

samræmi við það sem koma fram í þemaheftinu Sköpun (Ingibjörg 

Jóhnnsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Torfi Hjartarson, 2012) en þar 

segir meðal annars 

Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, 

virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika. Sköpun 

brýtur hefðbundin mynstur, reglur og kerfi og veitir nýja 

sýn á fyrirbæri og viðteknar hugmyndir (Ingibjörg 

Jóhnnsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Torfi 

Hjartarson, 2012, bls. 6). 
 

       Listsköpun gefur möguleika á að þroskast í eigin reynslu, öðlast 

sjálfstæði og sjálfstraust. Reynsla er lærdómsferli hjá öllum einstaklingum 

sem stuðlar að þekkingu þeirra (Eisner, 1997). Eisner (1997) telur að listir 

geti gefið nemendum frelsi undan öllu álagi í bóklegum námsgreinum með 

utanbókarlærdómi sem krafist er af þeim. Þess vegna er mikilvægt að gefa 

nemendum tækifæri til að skynja og upplifa umhverfið með augum 

skynfæra og læra þannig á umhverfið. Hugmyndir Eisners sýna mikilvægi 

listgreinakennslu í menntun barna og hvernig listgreinakennsla getur haft 

áhrif á listrænan vitsmunaþroska þeirra. 

       Í rannsóknarvinnu minni lagði ég mikla áherslu á hugmyndirnar Eisners. 

Ég sannfærði nemendur mína um að frjáls tjáning og sköpun út frá eigin 
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forsendum sé mikilvægast í sköpunarferlinu og engin ein leið var réttust. 

Mér fannst frelsi til sköpunar og aðgerða vera  grundvöllur skapandi náms 

þar sem nemendur lærðu í gegnum reynslu sína, skynjuðu og upplifðu 

umhverfið á sinn hátt og höfðu þannig bein áhrif á þroska þeirra (Eisner, 

2002). Sköpun byggðist á skapandi hugsun og lausnamiðuðum aðferðum til 

að búa eitthvað frumlegt og nýtilegt til. Þessar hugmyndir Eisners hafði ég 

að leiðarljosi við val á verkefnum fyrir nemendur mína.  

2.3 Tjáning gegnum listsköpun 

Listsköpun segir okkur mikið um veröldina sem ekki er hægt að lýsa jafn vel í 

rituðu eða töluðu máli (Eisner, 2002). List byggist á upplifun og tjáningu og 

listamenn frá ýmsum heimshornum tala til okkar á þeirra huglæga máli. 

Rósa K. Júlíusdóttir (1998) bendir á að hugmyndir Eisners geti útskýrt fyrir 

okkur hvernig hægt er að hjálpa börnum að uppgötva hæfileika sína og nýta 

þá í skapandi vinnu. Í skapandi verkefnum geta þeir fundið leiðir til að tjá sig 

og skynjað heiminn á sinn hátt.  

 Þetta er einnig haft að leiðarljósi í Aðalnámskrá (2011) þar sem segir að 

allir nemendur eiga að fá tækifæri til að tjá hugmyndirnar sínar ásamt því að 

læra að skilja og virða tilfinningar annarra. Í gegnum sköpun geta nemendur 

öðlast reynslu í að lesa umhverfið sitt og verða virkari njótendur (Mennta- 

og menningamálaráðuneytið, 2011). En til að geta tjáð nýjar hugmyndir  er 

nauðsynlegt að einstaklingar verði meðvitaðir um sína eigin hæfileika til að 

geta nýtt sér þá í þroskaferli sínu (Gardner, 1993).  

      Armstrong (2000) fjallar um kenningar Gardners og segir að 

fjölgreindakenning Gardners útskýri fyrir okkur að hver manneskja búi yfir 

sjö eða fleiri greindarsviðum (hæfileikum eða styrkleikum) og ef eitt svið 

þróast þá þroskast hin. Armstrong segir einnig að Gardner leggi áherslu á   

sterkustu greindarsvið einskaklingsins og hvernig megi bregðast við 
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fjölbreyttum aðferðum í námi. Hann undirstrikar mikilvægi þess að koma til 

móts við þarfir og áhugamál hvers og eins nemanda til að hjálpa honum að 

þroska öll greindasviðin (Armstrong, 2000). Armstrong segir um að varast 

eigi að nota fjölgreindakenninguna til að flokka eða stimpla einstaklingana 

heldur til að hjálpa þeim að finna bestu námsleiðir og bætta önnur 

greindarsvið. Ef einstaklingur þjálfar styrkleika og sjálfsvitund sína með 

virkri tjáningu þá hefur hann meiri möguleika á námsárangri og betri 

samskiptum. 

 Mjög stór hluti samskipta gerist við það sem við köllum samskipti án 

orða (Eisner, 2002). Stundum þarf að skoða vel og meta framkomu 

einstaklingsins. Orð, röddin, líkaminn og svipbrigði geta sagt okkur um líðan 

nemanda, hvort hann sé glaður eða sorgmæddur (Ekman, Sorenson, 

Friesen, 2008). Ekman segir að líkamstjáning geti gefið mjög góðar 

vísbendingar um andlegt ástand fólks. Ef kennari sér þessi einkenni hjá 

nemanda, þarf að bregðast strax við með því að sýna umhyggju og tala við 

hann í ró og næði. Það er mjög mikilvægt að kennarinn verði meðvitaður 

um fjölbreytta tjáningamáta og kunni að greina þá hjá nemendum með 

tjáningarerfiðleika (Ekman og fleiri, 2008). 

  Til þess að hugmyndir okkar og hugsanir geti haft áhrif á samskipti 

verðum við að geta tjáð þær eða lýst á einhvern hátt fyrir öðrum. Tjáning í 

gegnum sköpun getur gert nemendann meðvitaðan um sjálfan sig og að 

hann sé gerandi í eigin lífi (Eisner, 2002). Listsköpun gefur nemendum 

tækifæri til að  velta fyrir sér stöðu sinni og ábyrgð í samfélaginu. 

Samkvæmt kenningum Eisners (1997) verða kennarar, sérstaklega í  list- og 

verkgreinum, að kenna nemendum hvernig á að upplifa og njóta listar og 

hvernig á að sökkva sér ofan í skapandi verkefni (Eisner, 2002). Eins og 

Eisner segir, það er hlutverk skólans að hvetja nemendur til að skynja 

umhverfið sitt á eigin forsendum, tjá sig og njóta augnabliksins. 
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2.4 Sjálfsþekking og sjálfsábyrgð 

                         Með öðrum orðum; menntun hvers manns verður að 

                         metast eftir því hve hæfur hann er til að lifa og starfa 

                         í mannlegu félagi, lifa og starfa þannig að líf hans verði 

                         með hverjum degi meira virði fyrir hann sjálfan og aðra … 

                                               (Guðmundur Finnbogason, 1903, bls. 33) 

Að þekkja sjálfa sig þýðir að afla sér vitneskju um eigin persónu, eigin 

hæfileika og eigin athafnir. Sú þekking gefur okkur hugmyndir um hvað 

maðurinn er í raun og veru. Ég hef margoft skoðað tilfinningar mínar út frá 

reynslu minni sem gerði að verkum að ég öðlaðist nýja sýn og nýja 

þekkingu.  

      Rannsókn Torrace sýnir að list- og verkgreinar geta styrkt siðferðilegan 

og menntunarlegan skilning og skoðað samfélagsleg gildi. Torrace (2011) 

rannsakaði kennsluaðferðir með börnum og taldi að skapandi aðferðir 

hefðu áhrif bæði á tilfinninga- og vitsmunalegan þroska barna og virkjuðu 

alla til samstarfs. Samskvæmt Torrace (2011) er mikilvægt að hvetja og 

styðja nemendurna og mikilvægast er að vinna markvisst. 

       Sköpun sem grunnþáttur menntunar á að stuðla að ígrundun, 

frumkvæði og sköpun sem er grunnur reynslu og þekkingar (Dewey, 2000). 

Dewey segir að ný reynsla og þekking í námi sé undirstaða góðrar 

menntunar og nám snúist ekki um páfagaukalærdóm, heldur um aðgerðir, 

framkvæmd og reynslu. Ef nemendur fá tækifæri til að gera hlutina sjálfir, 

öðlast þeir nýja þekkingu í gegnum reynsluna sína; þeir bæta og byggja  nýja 

þekkingu ofan á fyrri þekkingu, vega og meta reynslu sína og læra af 

mistökum sínum. Dewey lagði áherslu á gildi þess að nemendur prófi sig 

áfram og þjálfi gagnrýna hugsun. Gagnrýnin hugsun fléttist saman við 

mótun viðhorfa, gildismats og eigin hæfni og er lykilþáttur í allri skapandi 

hugsun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 
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       Reynsla og þekking hefur nýst mér mikið í rannsóknarverkefninu mínu 

og sannfærði mig um að án reynslu og þekkingar gæti ég ekki tekið þátt í 

þróun starfskenningar minnar, mótunar viðhorfa og sjálfsmyndar. Með nýrri 

reynslu og upplifunum fékk ég nýjar hugmyndir um gildismat sem leiða mig 

áfram og bæta mig. 

    Hugtakið sjálfsþekking skilgreinist sem sjálfsvitund um eigin andlega, 

líkamlega og félagslega líðan. Vitneskja um gildi góðra samskipta eykur 

möguleika á að byggja upp jákvæða og sterka sjálfsmynd (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Í rannsókn Sigrúnar kemur í ljós að hugtakið 

sjálfsvirðing og sjálfstraust falla í raun undir hugtakið sjálfsmynd og birtist í 

hugsunum fólks og hugmyndum þeirra um metnað í námi og starfi.  

    Hlutverk kennara er að fylgjast með samskiptum og líðan barna, vera  

meðvitaður um ýmis einkenni vanlíðunar og þekkja skólareglur og fyrstu 

inngrip (Myhre, 2001). Skjót viðbrögð geta oft leyst vandann á staðnum og 

kennt nemendum lærdómsríka lexíu, hvernig á að nota eigin þekkingu og 

ábyrgð til að leysa málið. Sjálfsþekking byggir upp sjálfsábyrgð hjá 

nemendum og hjálpar þeim að þroska hæfni og getu til að takast á við 

fjölbreytt viðfangsefni dagslegs lífs í skóla, á heimili, í tómstundum og 

frekara námi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Þannig styrkja þeir sjálfstæði 

sitt og eru meðvitaðri um eigin persónu, félagsleg samskipti og umhverfið. 

Kennurum ber skylda til er að veita nemendum markvisst tækifæri til að 

öðlast nýja reynslu og þekkingu sem getur nýst þeim í áframhaldandi námi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) 

    Í gegnum nám læra nemendur að þekkja styrkleika sína og öðlast 

þannig færni til að vinna með veikleika sína (Armstrong, 2000). Armstrong 

bendir aftur á kenninguna Gardners sem segir að með því að þekkja sínar 

sterku og veiku hliðar getur nemandi fengið raunsæja sjalfsmynd og öðlast 

aukinn skilning á hæfileikum sínum. Til að mynda góða og heilbrigða 
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sjálfsmynd þurfa nemendur að læra hvernig á að bera virðingu fyrir sjálfum 

sér, treysta eigin hugsunum, tilfinningum og ákvörðunum sínum. Þannig 

geta nemendur öðlast þor til að takast á við ný verkefni og sýna frumkvæði 

(Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993). Nemendur geta einnig sýnt 

ábyrgð með því að vera þátttakendur í samfélaginu, halda umhverfi sínu 

snyrtilegu með góðri umgengni (Guðrún Pétursdóttir, 2003). 

Ég get sagt að upplifun hafi komið sterkt fram í mótun sjálfsþekkingar 

minnar og birtist í félagslegri líðan. Jákvæð upplifun góðra samskipta hafði 

mikið áhrif á sjálfsmyndina og gerði það að verkum að ánægja jókst og geta 

til aðgerða. 

2.4.1 Að læra að lifa í samfélagi  

Samskiptahættir og vinnubrögð, sem nemendur hafa lært  í skólum og 

annars staðar, hjálpa þeim að undirbúa sig undir líf og störf í framtíðinni. Í 

námi móta þeir skoðanir og hugmyndir sínar til að taka virkan þátt í 

samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

   Árið 1995 gaf alþjóðleg nefnd á vegum Menningarmálastofnunar SÞ 

(UNESCO, 1995) út rit um menntun á 21. öldinni sem segir að nám byggist á 

fjórum þátttum. Fyrsti þátturinn er „Að læra að öðlast þekkingu” (e. 

learning to know). Nemandi getur tileinkað sér nýja þekkingu til betri 

skilnings og fundið kjarna hugsunar í gegnum skapandi nám.  Annar 

þátturinn tilheyrir verklegum aðferðum og sjálfstæðum vinnubrögðum og 

heitir „Að læra að öðlast færni“  eða „Að læra að gera“ (e. learning to do). 

List- og verkgreinar hafa sterk áhrif á mótun hæfileika í handverki (Dewey, 

2010). Í gegnum listir mótum við umhverfi okkar og leysum ýmsar áskoranir 

í samfélaginu. Þriðji þátturinn í námi samkvæmt UNESCO er „Að læra að 

vera” (e. learning to be). Hér er lögð áhersla á gildi í samfélaginu, hugrænar 

upplifanir, huglægt mat. Það krefst skapandi hugsunar að læra um okkur 
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sjálf, hverjir erum við, hver er stefna okkar í lífinu og hvert er hlutverk okkar 

í samfélaginu (UNESCO, 1995). Í fjórða þættinum „Að læra að lifa í sátt og 

samlyndi við aðra“ (e. learning to live together) er fjallað um hvernig við 

eigum að búa saman í friði, sýna ást og virðingu og skilja hvert annað. Það 

er hægt að móta þessi gildi með markvissum uppeldisaðferðum og kenna 

börnum strax hvað umburðarlyndi og kærleikur þýðir (Hörður Þorgilsson og 

Jakob Smári, 1993). 

  Það er hlutverk skólanna að veita nemendum tækifæri til ábyrgra 

aðgerða í námi og hvetja þá til virkrar og meðvitaðrar þátttöku í 

sameiginlegu námsferli. (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011). 

Sameiginleg vinna getur skilað árangri með því að sýna skilning, 

umburðarlyndi, finna friðsamlegar lausnir á ágreiningi og vandamálum, en 

fyrst og fremst að sýna réttlæti og ábyrgð (UNESCO, 1995). 

Allir þessir þættir eru mjög mikilvægir í námi og starfi og án þeirra væri 

ekki hægt að þroskast og byggja upp jákvæða sjálfsmynd í skapandi 

umhverfi (Dewey, 2010). Ég er sammála Dewey um að það sé mikilvægt að 

kenna börnum skilning, virðingu og umburðarlyndi. Að lifa í sátt og samlyndi 

er mikilvægt fyrir alla til að móta ábyrgt samfélag og skapa þannig tækifæri 

fyrir farsældla framtíð.   

2.4.2 Að læra að efla félagsfærni 

Félagsfærni miðar að því að geta átt jákvæð og árangursrík samskipti við 

aðra. Til að öðlast félagsfærni þarf einstaklingur að vera með heilbrigða 

sjálfsvitund sem felur í sér hæfileika til að þekkja eigin hugsanir og 

tilfinningar, vita um hæfileika og veikleika sína og hafa trú á eigin getu til að 

eiga góð samskipti við aðra (Mennta- og menningaráðuneytið, 2011). 

        Hugmyndafræði Eriksons (Ragnhildur Ragnarsdóttir, 1993)  fjallar um 

þróun sjálfsmyndar barnsins og skilgreinir hvernig virkni til aðgerða mótast. 
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Erikson bendir á það að löngun barnsins til að læra um hluti leiðir til þess að 

það byrjar að fara eftir reglum og skipulagi og öðlist skilning á umhverfinu. 

Þegar barn öðlist skilning á umhverfinu þróar hann virkni og getu til aðgerða 

og nær þannig árangri (Bruner, 1998). Barnið þarf að fá að vita ef það nær 

árangri, sérstaklega eftir  krefjandi verkefni, svo það trúi á sína eigin getu og 

geti byggt og eflt hana enn frekar. Þessi sjónarmið eru mikilvæg fyrir 

nemendur með alls konar félagslega erfiðleika, með litið sjálfstraust og 

vanmáttakennd, og þá sem gefast fljótlega upp. Mikilvægt er að þessir 

nemendur fái verkefni við sitt hæfi svo þeir missi ekki áhugann. Ef þeir 

missa áhugann þá missa þeir trúna á eigin getu sem leiðir til þess að 

sjálfsöryggi og sjálfsmynd versnar til muna. Þess vegna er nauðsynlegt fyrir 

kennara að viðhalda trú nemenda á eigin getu, hrósa markvisst og móta 

jákvæða hugsun þeirra (Guðrún Pétursdóttir, 2003). Börn, sem sýna 

sjálfstraust og góða sjálfsmynd, eru líklegri til að eiga góð samskipti og 

aðlagast sveigjanlegum aðstæðum og breytingum. Aukin ánægja í 

samskiptum hefur áhrif á allt nám og viðhorf einstaklings til lífsins (Mennta- 

og menningamálaráðuneytið, 2011).  

       Félagsfærni er hægt að efla með sterkri félagsvitund sem merkir hæfni 

til að skynja, skilja og bregðast við tilfinningum annarra. Aðalnámskráin 

(2011) bendir á að nemendur þurfa að móta félagsvitund sína til að geta 

lært hvernig á að búa í samfélagi með öðrum. Tilfinningar og reynsla móta 

einnig siðferðisvitund nemenda sem segir til um hæfni til að taka 

siðferðislega afstöðu til álitamála, geta sett sig í spor annarra og skilja hvað 

er rangt, gott og slæmt í breytni fólks (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2011).  
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2.5 Uppgötvun  

Skapandi kennsluhættir geta að mörgu leyti tengst uppgötvunarnámi þar 

sem nemendur uppgötva mikilvægi gilda í samfélaginu. Í námi gera þeir 

ýmsar tilraunir, prófa nýja hluti og upplifa þannig augnabilikin og fá nýja 

reynslu. Dewey hefur notað reynslu og uppgötvun sem námsaðferð og lagt 

mikla áherslu á skynjun, upplifun og nýja þekkingu í kjölfarið.  

        Könnunarnám (e. project approach) og þrautalausnir eru aðferðir sem 

þroska huga ungra nemenda og byggja á rannsóknarvinnu þeirra á hinu 

óþekkta viðfangsefni og efla nýja þekkingu í gegnum reynslu  (Bruner, 

1996). Það er mikilvægt að nemendur skoði nærumhverfi sitt fyrst, s.s. 

fjölskyldu sína, og leiti að upplýsingum tengdum viðfangsefninu. Þeir spyrja, 

skoða ný hugtök og svör við spurningum þeirra, og þannig bæta þeir við 

þekkingu sína. 

 Könnunarnám  eða leitarnám og þrautalausnir hjálpa nemendum við 

að þróa með sér meðvitund um ný hugtök og merkingu viðfangsefnis 

(Bruner, 1996). Í leitarnámi eru nemendur hvattir til að spyrja opinna 

spurninga og kennarar hjálpa þeim við að leita svara (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013). Hlutverk kennara er að leiðbeina börnum og leiða verkefnið áfram á 

þeirra forsendum. Hann er vakandi fyrir spurningum, ræðir hugmyndir og 

hjálpar nemendum að setja fram tilgátu um viðfangsefnið. Í 

uppgötvunarnámi þjálfast börn í þekkingaleit og  skapandi hugsun (Katz og 

Chad, 1990).  

 Könnunaraðferðin inniheldur oft þrjú þrep: upphaf, miðju og endi. Í 

upphafi er kveikja sem gefur nemendum tækifæri til að segja frá reynslu 

sinni. Á þessu stigi sýna nemendur raunverulega þekkingu, sem þeir hafa nú 

þegar, og undirbúa sig fyrir rannsóknina. Á næsta stigi byrjar 

rannsóknarvinnan með leit og athugunum, vettvangsferðum og 

fyrirspurnun. Nemendur tala við sérfræðinga til að fá svör við erfiðustu 
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spurningunum. Kennarinn er alltaf reiðubúinn að aðstoða nemendur, hjálpa 

þeim við gerð kynninga og plakata. Í lokin eru niðurstöður kynntar og 

nemendur ræða saman og leggja mat á þær. 

        Könnunaraðferðin „Heuristic play with objects“ er samin af breska 

uppeldisfræðingnum Elinor Goldschmied. Hugtakið „heuristic“ þýðir „að 

uppgötva“ eða „ öðlast skilning á“. Aðferðin eins og uppgötvunarnám eða 

leitarnám byggist eins og könnunaraðferðin á að nemendur opni augun fyrir 

umhverfinu, spyrji spurninga og finni ýmsar leiðir til að svara þeim. 

Uppgötvunarnám í kennslu er yfirleitt talið vera sprottið frá hugmynd John 

Dewey (reflective thinking). 

         Jerome Bruner (1996) stendur fyrir heildrænni sýn á uppgötvunarnám    

(e. learnig by discovery) með áherslu á að nemandinn leiti sjálfur að lausn 

viðfangsefna og afli sér þekkingar til að svara spurningum hans (Bruner, 

1996). Þessi kennsluaðferð var einnig rannsökuð af Rósu Gunnarsdóttur 

(2001), doktor í nýsköpunarmennt, til að ýta undir og örva sköpunargáfu 

barna með fjölbreyttum leiðum í námi. Með frjálsum vinnuaðferðum 

mótuðu nemendur með sér færni til að öðlast virka þátttöku í ferlinu og 

sjálfstæða sjálfsmynd (Rósa Gunnarsdóttir, 2001). Kennsla byggir oftast á 

eftirtöldum þrepum: upphafi, kynningu á rannsóknarefni, spurningum og 

öðru athugunarefni. Síðan er farið  yfir markmið verkefnisins, reynt að finna 

tengingu við reynslu nemenda eða fyrri þekkingu (Bruner, 1996). Í næsta 

þrepi koma fram tilgátur og hugmyndir með markvissum hætti. Eftir það 

hefst upplýsingaöflun nemenda, skráning heimilda, gagnavinnsla og prófun 

tilgátna. Í lokin eru dregnar ályktanir og tengt við það efni sem verið er að 

læra um.  

 Bæði í könnunarnámi og uppgötvunarnámi vinna nemendur sem 

rannsakendur, þeir kanna umhverfið sitt og uppgötva á eigin spýtur, á eigin 

forsendum (Bruner, 1996).  Markmið könnunar- og uppgötvunarnáms er að 
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nemendur fái að starfa af eigin hvötum, örva öll skynfæri og fái útrás fyrir 

meðfædda forvitni sína. Þeir skoða allskonar „verðlausa“ hluti  sem hægt er 

að breyta og gefa nýtt hlutverk.  

2.6 Upplifun 

Að upplifa, skilja og öðlast nýja reynslu og þekkingu eru skref sem 

nemendur taka oft í námi sínu. Með þessum skrefum geta þeir lært um 

sjálfa sig, um markmið sín og langanir. 

      Líkt og kenningar Bruners og Tomlinsons (2001) um að nemendur taki 

sjálfir þátt í skipulagningu náms  þarf kennarinn að vera meðvitaður um að 

greina námshæfi, áhuga og viðhorf nemenda. Með mikilli áherslu á 

einstaklingsmiðaða og fjölbreytta kennslu getur kennarinn komið til móts 

við ólíkar þarfir nemenda og hugað að því hvernig hann stendur námslega 

og hvernig væri hægt að finna bestu leiðir til að auka áhuga hans á námi 

(Tomlinson, 2001). Kenningar Bruners og Tomlinsons (2001) hjálpuðu mér 

að virkja nemendur í að móta og skipuleggja nám þeirra í myndmennt með 

lýðræðislegum hætti. Hver og einn fékk tækifæri til að hafa beint áhrif á 

námsefni og námsaðferðir og styrkja jákvæða upplifun með því. 

Hugmyndir Bruners (1996) og Tomlinsons (2001) tengjast 

hugsmíðahyggju Piagets (1988) og félagslegri hugsmíðahyggju Vygotskys 

(2005) þar sem ólíkir nemendur læra saman í samvirku námi og styrkja 

þannig félagslegan þroska. Kenningar Dewey (2010) fléttast einnig inn í 

félagsleg samspil nemenda sem hefur hvetjandi áhrif á námið og skapandi 

hugsun. Aðalmarkmið Bruners er vekja athygli á mikilvægi þroska mannsins 

í félagslegu umhverfi þar sem einstaklingur mótar og skapar nýjar 

hugmyndir byggðar á fyrri þekkingu sinni (Bruner, 1996). 

  Í ljósi ofangreindra fræða get ég fullyrt að mikilvægt er að 

rækta  listsköpun, skapandi hugsun og hæfileika sína í námi. Ég tel að í  
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gegnum listsköpun og skapandi aðferðir geti nemendur öðlist sjálfstyrkingu 

og betri sjálfsþekkingu sem auðveldar nám þeirra og félagsleg samskipti. 

2.7 Samskiptalæsi 

Börn og unglingar eru félagsverur sem tileinka sér fljótt nýja hluti og nota 

ýmsar aðferðir. Þau þurfa að vera mjög vel læs á samskipti sem felur í sér 

hæfni til að lesa í umhverfi sitt og tjá tilfinningar sínar (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir og fleiri, 2012). Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2011) er 

læsi mikilvægur þáttur samskipta og felur í sér að nemandinn búi yfir 

þekkingu og hafi færni til að geta sett orð á það sem hann sér, skynjar og 

upplifir. Í aðalnámskrá (2011) er einnig fjallað um mikilvægi læsis á 

skilaboðum, samskiptum og öllum táknum sem gefa börnum möguleika á 

nýrri upplifun, reynslu og þekkingu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011).    

Hlutverk kennara er að gefa nemendum sínum tækifæri til að tjá sig með 

ýmsum hætti og eiga uppbyggileg samskipti við aðra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  Þeir þurfa að kenna börnunum hvernig á 

að vinna með samskipti innan skóla og örva tjáningu þeirra til að auka 

sjálfsöryggi (Dewey, 2000). Dewey bendir á að skólinn eigi að vera lifandi 

samfélag þar sem nemendur séu virkir þátttakendur. Hann leggur mikla 

áherslu á félagsleg samskipti og segir að skóli og samfélag þurfi að leggja 

áherslu á samvinnu til að ná lýðræðislegum árangri (Dewey, 2000). Það má 

segja að samskiptalæsi tengist mikið umhverfinu og fólki sem nemendur 

umgangast. Til að þróa og eiga jákvæð og uppbyggileg samskipti þurfum við 

að vera óhrædd við að tjá skoðanir okkar með því að deila þeim með 

öðrum, hlusta á aðrar hugmyndir og öðlast skilning á þeim. 
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2.8 Umhverfisvitund 

Hugtakið umhverfisvitund skilgreinir það sem fólk skynjar í umhverfinu og 

bendir á hegðun sem er við hæfi í náttúru og samfélagi (Námsgagnastofnun, 

2012). Fólk með umhverfisvitund sýnir bæði umhverfi og öðru fólki 

tillitssemi, virðingu og kurteisi. Hlutverk kennara í því sambandi er að rækta  

áðurnefnd gildi og efla umhverfislega vitund nemenda sinna. Kennarar eiga 

að vera fyrirmyndir þeirra, útskýra ýmis náttúrufyrirbæri og gefa 

nemendum möguleika á að upplifa og uppgötva umhverfið sitt (Kristín 

Norðdahl, 2005). Kristín útskýrir að uppgötvun og upplifun í umhverfi þýðir í 

raun að skoða nærumhverfið með því að snerta, horfa, hlusta, rannsaka, 

draga ályktanir og upplifa um leið. Nemendur læra líka að sýna náttúrunni 

virðingu (Kristín Norðdahl, 2005).  

 Umhverfi okkar  býður upp á marga skoðunarmöguleika til að rannsaka 

náttúruna og allt lífríki hennar (Kozak og Elliot, 2011). Kozak og Elliot (2011) 

fjalla í rannsóknum sínum um sjö leiðir til árangursríks náms þar sem unnið 

er með umhverfi og borgaravitund í skólastarfi. Fyrsta leiðin er 

nærumhverfið í samfélaginu sem uppspretta náms og leggja Kozak og Elliot 

áherslu á að nýta umhverfið sem „skólastofu“. Næst er samþætt nám sem 

veitir nemendum tækifæri til að samþætta færni, þekkingu og áhuga 

einstaklinga. Námið felst í þátttöku og ígrundun nemenda þar sem þeir auka 

þekkingu sína í samvinnunámi og njóta ávinningsins í vinnu með öðrum. 

Þannig sé stuðlað að þjálfun nemenda sem virkra borgara. Vel hefur reynst 

að höfða til reynslu og upplifana nemenda utan skólans, virkja þá og 

þekkingu þeirra á samfélaginu en þannig er námið gert markvissara.  

       Að horfa frá ólíkum sjónarhornum eykur hæfni til að rökstyðja og leysa 

mál með ýmsum hætti og styrkir þannig fjölbreytilega hugsun (Eisner, 

2002). Þetta er mikilvægt til að þjálfa gagnrýna hugsun, skoða gildismat og 
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mismunandi hliðar á málum en reynir einnig á fjölbreytni í hugsun og 

reynslu. 

2.9   Uppbyggileg, gagnrýnin hugsun 

Börn og ungmenni eiga það sameiginlegt að vera áberandi í samfélagi okkar. 

Þau eru kraftmikil, hugmyndarík og svo sannarlega oft skemmtileg. Margir 

einstaklingar blómstra sínum fegurstu blómum á unglingsárunum, þar sem 

sjálfsmyndin mótast hratt. Sjálfsmynd er sú mynd sem við drögum upp af 

okkur sjálfum, hvernig við horfum gagnrýnum augum á okkur og hvernig við 

speglumst í samfélaginu (Ragnhildur Ragnarsdóttir (1993). 

 Í listsköpun lærum við hvernig á að lesa og túlka táknrænar merkingar, 

hvað táknin standa fyrir, og að horfa gagnrýnum augum á okkar eigin verk 

og annarra. Túlkun og tjáning eru okkar verkfæri til að taka afstöðu og 

gagnrýna með því að leggja persónulegt mat á jákvæðan hátt og nýta það 

okkur til framdráttar (Bamford, 2009). Rannsókn Anne Bamford, Arts and 

cultural education in Iceland sýnir að þrátt fyrir góða listkennslu í skólum er 

gagnrýninni hugsun ábótavant. Niðurstöður rannsóknar hennar sýna að 

auka þarf samþættingu skapandi náms í gegnum listir (Bamford, 2009). 

       Guðmundur H. Frímannsson (2011) heimspekingur segir að gagnrýnin 

hugsun sé ákveðið ferli sem er hægt að læra, ná tökum á og nota. 

Gagnrýnin hugsun er mikilvæg til að komast að rökstuddri niðurstöðu 

málsins og leysa úr ágreiningi sem getur myndað óánægju og vanlíðan. 

Þetta ferli getur falið í sér skapandi hugsun og lausnaleit og þarf að stýra af 

miklum aga og skynsemi (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2011).     

      En hvernig getum við eflt gagnrýna hugsun og virðingu?  Við getum eflt 

virðingu með því að koma fram við nemendur okkar, samstarfsfólk og 

foreldra með virðingu, sem og að bera virðingu fyrir okkur sjálfum og 

starfinu okkar (Gunnar E. Finnbogason, 2010). Með þessum orðum segir 
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Gunnar að við getum eflt gagnrýna hugsun með opnum huga og víðsýni. Við 

verðum að gera okkur grein fyrir hvernig einstaklingar mynda sér sínar 

skoðanir og skilja þarfir annarra. Nauðsynlegt er að gera nemendum grein 

fyrir því að tvær, eða fleiri, hliðar eru á flestum málefnum. 

      Það skiptir öllu máli að kennsluhættir séu fjölbreyttir og endurspegli 

virðingu, fjölbreytni í skoðunum og leiðum. Mikilvægt er að kennarar 

skipuleggi skapandi hópverkefni til að auka færni í samskiptum og gagnrýnni 

hugsun (Dewey, 2000). Nemendur geta verið sammála um eitthvert málefni 

eða ósammála. Það er hlutverk kennara að þjálfa nemendur í færni til að 

skoða hlutina út frá mismunandi sjónarhornum. Til þess að sýna virðingu 

þurfa nemendur að hafa uppbyggilega gagnrýna hugsun og sjá sjónarhorn 

annarra. 
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3 Aðferð og aðferðafræði 

Í hlutverki mínu í kennarastarfi hef ég lagt áherslu á að þjálfa nemendur í að 

eiga jákvæð og uppbyggileg samskipti og sýna hver öðrum virðingu og 

tillitsemi. Til að auka færni í félagslegum samskiptum þurfti ég að finna 

leiðir til að fá nemendur til að tjá sig, segja frá hugmyndum og skoðunum 

sínum.  

        Ég kaus að gera starfendarannsókn þar sem ég rannsakaði mitt eigið 

starf. Ég er þannig bæði rannsakandinn og viðfangsefnið í starfi (McNiff og 

Whitehead, 2006). Rannsókn mín var eins konar sjálfsskoðun og ígrundun á 

mínum eigin gildum og viðhorfum. Í rannsókninni fékk ég tækifæri til að 

skoða mitt eigið líf og vinnu og spyrja sjálfa mig ýmissa spurninga varðandi 

kennsluhætti mína (McNiff og Whitehead, 2006). 

  Tilgangur starfendarannsóknarinnar var að þróa mig í starfi og auka 

fagvitund mína (McNiff og Whitehead, 2006). Rannsóknin átti að hjálpa mér  

að starfa samkvæmt starfskenningunni minni og auka starfsánægju í 

kennslu. Ég notaði rannsóknina til að auka skilning minn á því sem ég er að 

gera í kennslu minni, til að geta eflt og bætt hana enn meira.  

   Rannsóknarferlið í myndmenntakennslu byrjaði í september 2015 og 

lauk í lok mars 2016. Ferlið við skipulag á listasýningunni hófst aftur á móti í 

byrjun janúar 2016 með samvinnu við skólastjórnendur, umsjónarkennara 

barna á unglingastigi og foreldra. Samkvæmt áætlun,  sem sett var fram um 

myndlistarsýninguna, áttu nemendur að vinna þemu um samskiptalæsi 

allan janúar og halda svo sýningu 10. febrúar 2016. Því miður urðu ýmsar 

hindranir á veginum í ferlinu og tímasetningar stóðust ekki. Listasýningin var 

hugsuð sem sjónræn framsetning á niðurstöðum hluta rannsóknarinnar og 

um leið listarverk mitt en ekki síður en sýning á verkum nemenda um 

styrkleika sína. Markmið sýningarinnar var að hún yrði kveikja að umræðu 
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um innri hæfileika fólks og gildi í samskiptum, hvað sé hægt að gera til að 

bæta félagsleg samskipti. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig ég styð við listsköpun og 

skapandi aðferðir á sviði list- og verkgreina og hvernig félagsleg samskipti 

barna birtast í listsköpun þeirra. 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru börn frá fimmta til tíunda bekkjar sem 

sækja einn skóla í þéttbýli á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Börn voru í 

almennum bekk, en hópurinn var fjölbreyttur með tilliti til mismunandi 

sérþarfa, námsgetu, félagslegs þroska, móðurmáls, hegðunar og áhugamála. 

Ég, sem rannsakandi, hafði samband við móttökudeild skólans til að fá leyfi 

til þess að vinna rannsóknarverkefnið mitt með tvítyngdum börnum fyrir 

listasýninguna. Í móttökudeild voru nemendur með annað móðurmál en 

íslensku og þurftu námslegan stuðning. Í myndlistasýningunni sjálfri tóku 

þátt 94 nemendur á unglingastigi, frá áttunda til tíunda bekkjar, þar af níu 

nemendur úr móttökudeild. Upphaflega var ætlunin að verkefnið yrðu 

unnið í myndmenntastofu en á endanum var það unnið í almennum stofum 

fyrir unglingastig og í tveimur stofum móttökudeildar. Skapandi kennsla fór 

fram í myndmenntastofunni. 

3.2 Gögn 

Í allri rannsóknarvinnu minni hélt ég reglulega dagbók um rannsóknina 

þar sem ég skráði allar mínar hugleiðingar og vangaveltur í starfi, nýjar 

hugmyndir og athugasemdir. Í dagbókina skráði ég atburði dagsins, tjáði 

hugsanir og langanir, lýsingar á kennslu, viðbrögð mín við kennslu, atvik í 

skólastarfinu og sjálfsgagnrýni. Ég leit á dagbókina sem frelsi til að þróa 

hugmyndir mínar. Í dagbókinni spurði ég sjálfa mig rannsóknarspurninga: 
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1. Hvernig vinn ég með að efla sköpunarfærni nemenda minna í 

listgreinakennslu grunnskóla? 

2. Hvaða áhrif hefur skapandi vinna með myndlist á samskipti 

grunnskólabarna? 

3. Hvernig get ég styrkt vellíðan barna, eflt sjálfstraust og tjáningu þeirra í 

gegnum sköpun? 

 

     Ég safnaði saman verkum nemenda, ljósmyndum sem ég tók á vettvangi 

og öllum lýsingum úr ferlinu fram að listsýningunni. Í rannsókninni notaði ég 

öll skrifleg gögn úr dagbókinni minni, skissur, minnispunkta, tölvupósta og 

ýmsar upplýsingar úr starfi.  

3.3 Siðferðileg atriði 

Í dag er gerð krafa um siðferðilegt réttmæti rannsókna áður en þær eru 

framkvæmdar og að farið sé eftir ákveðnum siðferðislegum reglum 

(Neuman, 2006). Þessar siðferðislegu reglur fela í sér gildi eins og réttlæti, 

velferð og sannindi. Með formlegu bréfi og leyfi frá skólastjórnendum, 

deildarstjóra móttökudeildar, foreldrum og nemendum vildi ég tryggja 

persónuvernd, virðingu og sjálfstæði þátttakenda og hugsa þannig um 

velferð þeirra. 

   Fyrsta siðfræðilega reglan fjallar um frjálsa þátttöku í rannsóknum. 

Áður en rannsóknin byrjaði spurði ég nemendur hvort þeir væru tilbúnir til 

að vinna verkefnið. Ég upplýsti vel um tilgang rannsóknarinnar til að fá alla 

þátttakendurna óþvingaða áður en rannsóknin var framkvæmd.  

Önnur siðfræðilega reglan er verndarreglan eða skaðleysisreglan sem 

felur í sér mína ábyrgð á því að enginn þátttakenda skaðist af þátttöku í 

rannsókninni. Verkefnið var hugsað til að efla sjálfstyrkingu barna en ekki 
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valda niðurlægingu eða skaða. Ég hef gætt þess að valda engum 

samkennurum né skólastjórnendum skaða heldur styrkja samskipti við þá. 

Þriðja reglan er velgjörðarreglan sem endurspeglar þær skyldur mínar 

sem rannsakanda að gera það sem er best fyrir hvern þátttakanda 

(Neuman, 2006). Í rannsókninni minni og listasýningunni ákvað ég að finna 

leiðir til að hjálpa nemendum við að upplifa stolt og ánægju, fá þá til að tjá 

sig í gegnum sköpun, leika sér og hafa gaman af.  

Fjórða og síðasta reglan er réttlætisreglan sem gerir kröfu um að 

þátttakendur rannsóknarinnar séu verndaðir fyrir allri samfélagslegri 

áhættu. Ofangreinda reglan stuðlaði að því að báðir aðilar, ég og 

þátttakendur, næðu árangri í rannsókninni. Í því sambandi var 

myndlistarsýningin skapandi afurð rannsóknarinnar og þátttakendur ásamt 

öðrum nemendum skólans nutu sýningarinnar daglega. Myndlistarsýningin 

var hengd upp á vegg inni í matsal skólans, þar sem allir nemendur borða 

daglega morgunmat, hádegismat og siðdegismat. Ég hef passað að 

stjórnendur, samkennarar og aðrir starfsmenn skólans verði ekki fyrir 

samfélagslegri áhættu og óþægindum. 

       Eins og ég sagði áður þá byggist rannsókn mín á öllum þessum 

siðferðisreglum. Áður en framkvæmd rannsóknarinnar hófst kynnti ég 

viðfangsefnið fyrir þátttakendum, kennurum og foreldrum, upplýsti vel um 

tilgang hennar og gekk frá samþykki um þátttöku.  

3.4 Greining gagna 

Starfendarannsóknir byggjast mikið á söfnun, skráningu, greiningu og túlkun 

gagna sem aflað er á ákveðnu tímabili. Í rannsókninni minni átti greining 

safnaðra upplýsinga sér stað alveg frá byrjun samhliða gagnaöflun og eftir 

það þegar ég byrjaði að endurskoða ferlið og viðbrögð í framkvæmdinni. Í 

ferlinu ræddi ég oft við aðra samstarfsmenn, deildi hugmyndum og 
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útskýringum mínum skráðum í rannsóknardagbók og þannig byrjaði ég að 

greina og meta gögnin mín. Ég ígrundaði mismunandi viðbrögð og skoðaði 

hvernig væri best að bregðast við því með því að prófa eitthvað nýtt til að 

bæta stöðuna (Hafþór Guðjónsson, 2008). Út frá ígrundun minni og mati á 

niðurstöðum íhugaði ég breytingar með siðferðislegum og fræðilegum 

rökum til að gera kennsluna mína betri og áhugaverðari. Þá tengdi ég fræði 

um gagnvirka starfendarannsókn sem Hafþór Guðjónsson (2011) lýsti í grein 

sinni um kennara sem rannsakanda og fjallaði um margar víddir og rýni (e. 

inquiry) starfendarannsókna sem hann hefur flokkað: kennslurýni, sjálfsrýni, 

menningarrýni og stéttarýni (Hafþór, 2011). Ég lagði áherslu á að fara djúpt í 

sjálfsrýni og kennslurýni til að greina gögnin mín og finna þar þemu til að 

svara rannsóknarspurningum mínum. Strax byrjaði ég að tengja ígrundun og 

greiningu gagna við fræðilegar heimildir og koma auga á gildi í 

starfskenningu minni. Við gagnagreiningu hafði ég í huga grunnþætti 

menntunar sem eru: sköpun, læsi, heilbrigði og velferð, sjálfbærni, lýðræði 

og mannréttindi og jafnrétti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

3.5 Áskoranir við að setja upp sýningu 

Í rannsókni minni hef ég upplifað ýmsar áskoranir sem reyndu mikið á 

lausnamiðaða og skapandi hugsun. Allar flækjur á vegi mínum þurfti ég 

leysa með tilliti til þess að halda áfram góðu skipulagi og jafnvægi í kennslu. 

Að halda góðum samskiptum við aðra, sýna skilning og frumkvæði er að 

mínu mati mikilvægast til að ná árangri í teymisvinnu.  

     Fyrsta áskorun við að setja undirbúningsferlið af stað var að fá leyfi (sjá 

viðauki 2—4) frá foreldrum fyrir þátttöku barna þeirra í sýningunni. 

Samkvæmt áætlun (sjá viðauki 1), setta um myndlistarsýninguna, áttu 

nemendur að vinna þemu um samskiptalæsi allan janúar og halda svo 

sýningu 10. febrúar 2016. Ég fékk fyrirmæli um að hafa öll samskipti við 
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foreldra í gegnum umsjónarkennara á unglingastigi sem olli því að 

tímasetningar stóðust ekki stóðst ekki áætlun. Ég reyndi að hafa reglulegt 

samband við kennarana og minna þá á að senda fjölpóst til foreldra barna 

vegna leyfis til þátttöku í sýningunni.  

    Um miðjan janúar hafði ég sambandi við alla umsjónarkennara nemenda 

á unglingastigi í gegnum tölvupóst (Viðauki 5) og bað um samþykki þeirra til 

að nemendur þeirra fengju að taka þátt í verkefninu um samskiptalæsi. Í 

bréfinu var áætlun og verklýsing á framkvæmd rannsóknar. Aðeins þrír 

umsjónarkennarar af sex höfðu svarað pósti frá mér tuttugasta og fyrsta 

febrúar. Ég ákvað að senda sama póst aftur. Viku síðar spurði ég 

viðkomandi kennara um gang málsins en þeir höfðu ekki opnað póstinn frá 

mér. Ég var að sjálfsögðu miður mín, því „tíminn vann á móti mér“, hann 

leið svo hratt en ferlið gekk ekki neitt. Ég hafði áhyggjur af því að 

rannsóknarferlið myndir ekki standast  áætlun. Málið var leyst með því að 

hafa bréfin til foreldra á þremur tungumálum: íslensku, ensku og pólsku 

(Viðauki 2, 3, 4) á prentuðu formi og afhenda þeim á foreldradegi þann 2. 

febrúar. Daginn eftir foreldradag  fór rannsóknin loksins af stað.  

      Næsta áskorun var að framkvæma verkefni um samskiptalæsi sem fór 

einnig fram í gegnum umsjónarkennara. Ég sendi aftur póst (Viðauki 6) á 

alla umsjónarkennara unglingadeildar með nákvæmum útskýringum á 

verkefninu. Rannsóknarverkefnið var tilvalið fyrir samfélags- og 

lífsleiknitíma í almennum bekkjum þannig að umsjónarkennarar fengu að 

ráða hvenær það hentaði þeim best að leggja verkefnið fyrir. Lífsleiknitímar 

hafa oftast verið einu sinni í viku en samfélagfræðistímar tvisvar í viku. 

 Þann 15. febrúar voru ennþá fjórir kennarar sem höfðu ekki skilað 

verkefnablöðum nemenda. Ég ákvað að tala við þá og fá einhver 

svör. Samfélagskennari og umsjónarkennari áttunda bekkjar var 

ekki mjög spenntur fyrir því að gera verkefnið í samfélags-fræðitíma 
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sínum, því nemendur voru á eftir áætlun. Hann 

sagði:„Lífsleiknitímar falla inn í samfélagstíma hjá mér sem eru 

tvisvar í viku og ég hef ekki tíma fyrir aukaverkefni.“ (Dagbók, 18. 

febrúar 2016) 

Skilningur minn og þolinmæði skilaði sér. Þegar ég fékk samtals níutíu og 

fjögur verk í hendurnar tuttugasta og þriðja febrúar þýddi það að ég gat 

byrjað að setja upp langþráða listasýningu. 

    Það var ljóst í mínum huga að listir og myndmennt í skólanum mínum 

hafa ekki mikið gildi í verki á unglingastigi. Mér finnst það vera dæmi um 

duldu námskrána. Dulda námskráin (e. hidden curriculum) birtist í þeim 

aðstæðum að þegar á reynir er það samfélagsfræðin og allar aðrar greinar 

sem umsjónarkennarar kenna í efri bekkjum sem eru mikilvægari en 

myndlistarsýning. Hún kemur einnig fram í öllum samskiptum þar sem 

kennarar fara ekki eftir ákveðnum skráðum reglum heldur eftir tilfinningum 

sínum og upplifunum. Þess vegna birtist dulda námskráin í áherslum innan 

skólans og samskiptum kennara og starfsfólks. Í henni felst líka óformlegt 

nám, gagnrýnin hugsun og öll vinna kennarans til að hafa kennsluna 

áhugaverða og fara eftir áhuga nemenda.  

        Áskoranir í rannsóknarvinnu sýndu mér mikilvægi siðferðis, tilfinninga 

og gilda sem ég styðst við í starfskenningunni minni: virðing, traust, ábyrgð, 

sköpun, frumleiki, jákvæðni, sjálfstraust. Mér fannst ég taka eftir meiri 

áherslu hjá kennurum á hegðun og aga nemenda eftir allar umræður um 

óskrifaðar reglur sem reyna mjög á samskipti. Ég held að allar þessar 

hindranir hafi leitt mig til meiri sveigjanleika, hugsunar í lausnum og 

jákvæðni. Að setja upp myndlistarsýningu var alveg þess virði til að koma  

auga á jákvæðu hliðarnar í samskiptunum og gera betur.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla koma fram helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöður 

eru skoðaðar í fræðilegu samhengi. Helstu niðurstöður sýna að skapandi, 

fjölbreytt og einstaklingsmiðuð kennsla getur höfðað til mismunandi hópa 

og einstaklinga og haft áhrif á samskipti. Til að koma til móts við þarfir og 

getu nemenda er nauðsynlegt að skapa  aðstæður í skólastofunni sem geta 

örvað sköpunarfærni nemenda. Nemendur sýna mikla þörf fyrir tjáningu 

tilfinninga og skoðana sinna og til þess er nauðsynlegt fyrir kennara að vera 

læs á tilfinningar og upplifanir nemenda, hlusta á þá, sýna umhyggju, hrósa 

og hvetja þá áfram í námi. Myndmenntakennsla felur í sér rannsóknarvinnu, 

ígrundun og þekkingaröflun sem er nauðsynsleg í daglegu lífi og starfi til að 

öðlast sjálfstyrk og virka tjáningu. Með þessi gildi í huga gæti verið mögulegt 

að öðlast betra félagsfærni í samskiptum.  

   Samþætting listgreina við aðrar námsgreinar getur haft áhrif á nýja nálgun  

í listsköpun og þar af leiðandi á skapandi hugsun nemenda. Samþætting 

felur í sér óhefðbundnar leiðir og efnivið sem gefur möguleika á að koma til 

móts við áhuga ólíkra nemenda. Lýðræðisleg þátttaka nemenda í mótun 

kennsluáætlunar getur skilað sér með gagnvirku trausti sem er eitt af 

mikilvægustu gildum í skólastarfi. 

4.1  Skapandi kennsla  

Í rannsókninni lagði ég mikla áherslu á að skoða vinnu mína sem snerist um 

að efla nemendur gegnum skapandi vinnuferli þar sem einstaklingurinn 

lærði sjálfstæð vinnubrögð. Það taldi ég að ýtti undir að nemendur byggju til 

nýja reynslu og öðluðust sterka sjálfsmynd. Áhersla mín í kennslu lá í því að 
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byggja nemandann upp svo hann þyrði að koma fram með hugmyndir sínar 

og tjá sig. Allir nemendur búa yfir einhverjum hæfileikum að mínu mati og í 

myndmennt liggja mörg tækifæri til að leyfa nemendum að láta ljós sitt 

skína (Gardner, 1993).  

4.1.1 Fjölbreytt verkefni – finna styrkleika 

Ég reyndi að vera hugmyndarík til að geta útfært viðfangsefni á 

skemmtilegan máta til að auka virkni allra nemenda og bæta andrúmsloftið 

í skólastofunni. Eitt af þessum verkefnum var að nota málningarpensla sem 

búið var að líma við hringfara (sjá myndir 1-2). Nemendur máluðu 

hringform og bjuggu til frjáls abstrakt málverk á blaði.  

Tíminn byrjaði með léttu spjalli við nemendur í sjötta bekk um 

hringform. Ég spurði um staði sem er hægt að sjá þessi form. 

Nemendur komu með dæmi um hringform: klukka, sól, appelsína, 

lok á málningardós. Síðan spurði ég nemendur hvort þeir hefðu 

teiknað hringform með hringfara. Það voru þrír nemendur sem 

höfðu aldrei átt hringfara og höfðu aldrei prófað þá. Svo byrjuðu 

nemendur að prófa að teikna hringi og æfa sig í snúningum. Það fór 

misjafnlega vel. Nemendur voru samt spenntir að snúa þessum 

verkfærum í hringi og uppgötva ýmis form. Ég spurði nemendur 

hvort þeir hefðu einhvern tímann málað með hringförum. Þá sá ég 

eitt stórt spurningamerki á andlitum þeirra. Einn sagði: Hvernig 

eigum við að mála með hringförum? Ég bað þá um að koma með 

hugmyndir um það. Ég hafði ekki beðið lengi því að strax kom tillaga 

frá einum nemanda: Festum penslana á hringfara með límbandi! Ég 

sagði: Já, prófum það! (sjá mynd 1). Nemendur prófuðu sjálfir að 

koma penslunum á hringfarana. Einn nemandi kom með aðra 

hugmynd um að búa til hringfara úr tveimur penslum. Hann sagði: 
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Við getum sparað hringfara. Mér leist rosalega vel á þessa hugmynd 

og hrósaði nemandanum fyrir það. Þessi tími var algjör 

uppgötvunartími, nemendur skoðuðu hvernig hringfarar, penslar, 

áferðir,  litir og litatónar virkuðu. Tveir nemendur byrjuðu að mála 

með penslunum (sjá mynd 2) og reyndu að vanda sig við málun 

hringa. (Dagbók, 19. nóvember 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síðan prófuðu nemendur að mála hringi bara með penslunum og blönduðu 

með vatnslitum. Þeir bjuggu til dásamleg verk með þeim litum og tónum 

vatnslita sem þeir völdu sjálfir (sjá mynd 2). Verkefnið gaf nemendum  

 

 

 

 

 

Mynd 1 Abstrakt mynd nemanda með notkun hringfara 
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tækifæri til að tjá sig og uppgötva sköpunarkraft sinn í gegnum skapandi 

vinnu. Þeir máluðu hringlaga form með fjölbreyttum litatónum. Mynd sem 

er vinstra megin sýnir sterka liti og meiri andstæður þegar miðað við 

myndina hægra megin sem lýsir meiri samblandi blárra og fjólublárra tóna. 

Mér fannst verkefnið hjálpa nemendum að finna nýjar tæknileiðir sem þeir 

hafa ekki prófað áður og nota hugmyndaflug til að upplifa og skapa á sinn 

hátt. Í gegnum verkefnið öðlaðist ég trú á getu og sjálfstæði barna, þar sem 

ég var ekki alveg viss hvenær ég mátti „sleppa takinu“ í sköpunargleði 

þeirra. Ég bjóst við að nemendur myndu þurfa mikla hjálp við að festa 

penslana á hringfarana en það kom í ljós að þeir geta bjargað sér sjálfir. Þeir 

náðu sjálfir í verkfæri og liti og gengu frá öllu á borðinu í lok tíma. Ég lærði á  

þessu að ég get treyst því að nemendur mínir búa yfir hæfni og hæfieikum 

til að leysa sjálfstætt úr verkefnum. 

       Annað dæmi um skapandi verkefni var tilraun með eggjaskurn sem límd 

var á geisladisk (sjá mynd 3 og 4) og gaf nemendum tækifæri til að hugsa út 

fyrir boxið. Enginn af nemendum hafði prófað þetta áður.  

Einn af hópum bað mig um að gera eitthvert „frjálst“ verkefni. Ég 

spurði: hvað þýðir orðið frjálst? Þeir svöruðu: frjálst verkefni þýðir 

að við ráðum hvað við gerum. Ég sagði að þeir fengju frjálst verkefni 

Mynd 2 Verk nemenda, abstrakt hringir 
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og notuðu frjálsar hugmyndir en þeir þyrftu að koma með eitthvað 

gamalt dót sem væri hægt að endurnýta. Svona hljómaði frjálst 

verkefni. Nemendur áttu semsagt að koma með gamla hluti sem 

væri hægt að endurnýta, breyta og gefa þeim nýtt hlutverk. Þeir 

vissu ekki alveg hvað þeir gætu komið með. Ég stakk upp á gömlum 

geisladiskum. Flestir voru með einhverja CD diska og gamlar DVD 

myndir og voru tilbúnir að koma í næsta tíma (Dagbók, 27. 

nóvember 2015)  

Í næsta tíma  byrjaði rannsóknarvinna nemenda og ég sýndi kynningarefni 

um endurvinnslu. 

Nemendur skoðuðu umbúðir á diskunum og diskana sjálfa og veltu 

fyrir sér endurvinnslu á þeim. Ég sýndi fræðslumyndbönd um 

endurvinnslu og við byrjuðum að spjalla saman um náttúruvernd og 

virðingu fyrir náttúru. Síðan töluðum um lífræn efni og möguleika á 

endurnýtingu á þeim. Ég sýndi nemendum eggjaskurn (sjá mynd 4) 

og spurði hvað væri hægt að búa til úr því? Þeir vissu ekki alveg 

hvað þeir myndu gera við eggjarskurn,  þeir voru hissa og undrandi. 

Það var einn nemandi sem byrjaði að skoða skurn og líma á diskinn 

(sjá mynd 4) en aðrir voru frekar hikandi og byrjuðu að teikna 

mynstur með tússliti á geisladiska. (Dagbók, 27. nóvember 2015) 

 Nemendur skoðuðu vel geisladiskana sína og komu með þá hugmynd að  

 

 

 

 

 

 

Mynd 3 Eggjaskurn og geisladiskur 
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búa til óróa úr þeim. Það tókst þeim ekki alveg en þeir sýndu brennandi  

áhuga á endurvinnslu. Þeir ætluðu sér að skoða gamalt dót heima og koma 

með það í skólann. 

       Rannsóknarvinna í þessu verkefni gaf nemendum möguleika á að velta 

fyrir sér endurnýtingu hluta, hvernig sé hægt að skapa nytjahluti úr þeim 

gömlu og gefa þeim nýtt nytjagildi. Nemendur bjuggu til listaverk úr 

geisladiskum og eggjaskurn (sjá mynd 4) og fengu tækifæri til frjálsrar 

tjáningar og sköpunar út frá eigin forsendum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mér fannst mikilvægt að nemendur fengju tækifæri til að upplifa 

listsköpun sem rannsakendur, því list felur í sér rannsókn á efnum, 

aðferðum og ekki síst tilfinningum. Nemendur fengu að prófa og rannsaka 

lífrænt efni eins og eggjaskurn, sem er almennt ekki notað í skólastofunni, 

til að tengjast betur náttúrunni og náttúrulegum efnum, og fundu leið til að 

nýta sköpunarhæfileika við endurnýtingu á þeim. Í rannsóknarferli nemenda 

lærði ég að gefa nemendum meira frelsi og ekki stýra þeim of mikið; ekki 

færa mínar hugmyndir yfir á þeirra, heldur að hjálpa þeim að uppgötva 

viðfangsefnið sjálfir, upplifa og þora að koma hugmyndum sínum á 

framfæri. Nemendur spurðu ýmissa spurninga varðandi festingu 

Mynd 4 Límd eggjaskurn á geisladisk 
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eggjaskurns á diskana. Ég svaraði einfaldlega: „Komið með hugmyndir um 

hvernig væri hægt að líma þetta saman.“ Ég bað nemendur um að prófa 

fyrst að líma eggjaskurn á pappír og sjá hvernig það virkar. Ég lærði í 

kennslu að stíga til hliðar og vera í hlutverki leiðbeinanda. 

    Mér finnst hvatning og hrós vera mikilvægt í kennslu minni því það styrkir 

sjálfsmynd og sjálfstæði nemenda sem leiðir til aukins áhuga, betri líðanar 

og betri námsárangurs. Þess vegna lagði ég áherslu á að finna tækifæri í 

minni kennslu til að hrósa nemendum.  

Í smiðjum, þann 13. janúar 2016, var einn nemandi sem var 

óánægður með verkið sitt, reif plakatið sitt og henti í ruslið. Hann 

eyddi næstum klukkutíma í að búa plakatið til en stjórnleysi hans 

tók völdin. Ég tók plakatið úr ruslinu, setti á borðið ásamt öðrum 

verkum sem hann gerði og sagði frá listrænum hæfileikum hans, s.s. 

að hann var með góðar fingrahreyfingar, sýndi nákvæmdi og 

vandvirkni í verkum sínum og kláraði oftast framkvæmd sína frá 

byrjun til enda. Ég talaði við hann í einrúmi, ekki fyrir framan alla. 

Nemandinn var svolítið hissa og vandræðalegur, trúði ekki orðum 

mínum því honum fannst hann ömurlegur. Hann skoðaði öll verkin 

með mér og komst að þeirri niðurstöðu að það væri alltaf hægt að 

laga hluti á einhvern hátt. Þessi nemandi átti mjög erfitt með að tjá 

sig sökum kvíða og skorti á sjálfstrausti. Það var augljóst að hann 

þurfti markvissa hvatningu í tímum (Dagbók, 13.-14. janúar 2016)  

     Ofangreind aðferð og inngrip í hegðun eins nemanda hefur komið fyrir í 

kennslu minni og sýnir að ég sýndi í verki mikilvægi stuðnings og hvatningar 

fyrir einstaklinga sem þurfa á henni að halda. Með markvissu hrósi, 

stuðningi og umhyggju tókst mér að sannfæra nemandann um að hann  

byggi yfir getu og hæfileika til að skapa á eigin forsendum og að mistökin 

væru nauðsynleg í öllu námi. Án mistaka lærum við ekki neitt. Mér fannst 
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mér hafa tekist að fá hann til að trúa á sjálfan sig og sýna jákvæða hugsun í 

sinn garð. Ég get túlkað þetta sem leið til styrkingar sjálfsmyndar nemanda 

og aukninnar trúar á eigin getu.    

      Ég komst að því að skapandi kennsluhættir eru mikilvægir í kennslu 

barna með fjölbreyttan menningarbakgrunn. Ég þurfti að hugsa út fyrir 

boxið til að finna bestu námsleiðir fyrir nemendur mína og koma til móts við 

þarfir þeirra. Með myndrænum útskýringum og leikrænni tjáningu reyndi ég 

að ná til þeirra og veita þeim traust og öryggi. Tússtafla, krítatafla, krotablöð 

og skissubækur komu sér vel við útskýringar á orðum. Ég notaði einnig tölvu 

og spjaldtölvu til að hjálpa nemendum að skilja spurningarnar mínar. 

Nemendur gátu notað orðabækur en sum heiti á fuglum, t.d. þröstur og 

kría, eða fiskum, ýsa og steinbítur, voru ekki til í orðabókum þeirra. Þannig 

að ég þurfti að sýna þeim myndir á veraldavefnum og útskýra með 

teikningum. Eftir útskýringar bað ég þessa nemendur um að teikna fugla og 

fiska sjálfir og mér fannst að þessi leið hjálpaði þeim að læra um flestar 

tegundir dýra sem lifa í landi og sjó.  

Þeir skrifuðu heiti á dýrum, sögðu upphátt heitin og endurtóku 

orðin. Ég hrósaði þeim fyrir það sem þau gerðu. Í næsta tíma spurði 

ég um ákveðið dýr og nemendur áttu að benda á rétta mynd sem 

þeir teiknuðu. Þeir svöruðu öllum spurningum rétt. Þetta gaf mér til 

kynna að myndræn lýsing og útskýring á hugtökum hafi áhrif á 

námið þeirra. (Dagbók, 14. janúar 2016)  

Enn og aftur lærði ég hvað hrós og stuðningur við nemendur mikilvægt í 

kennarastarfi.    

        Kennsluhættir mínir kölluðu á skilning, sveigjanleika og umhyggjusemi 

þar sem sumir nemendur lentuí vandræðum með að velja valáfanga fyrir 

næsta önn. Einum nemendanum fannst ekkert spennandi í boði á 
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valgreinalista og ég ákvað að hjálpa honum við að taka ákvörðun um 

einhvern valáfanga.  

Við fórum saman yfir lýsingarnar á þeim sem voru á listanum og ég 

sýndi dæmi um verkáætlun og skipulag í valgreinunum Skapandi 

Selfie og Skrautskrift sem ég var að kenna. Ég sýndi honum verkefni 

unnin af nemendum á síðustu önn og dæmi um þá hæfni sem þeir 

öðluðust í lok námskeiðs. Nemandinn skoðaði útprentuðu verkin á 

A4 og A3 blöðum gerðum í myndvinnsluforritum Paint.net og Gimp. 

Hann hefur aldrei unnið í þessum myndvinnsluforritum áður sjálfur 

en ætlaði að prófa það til að geta ákveðið sig. Ég prentaði 

leiðbeiningar um vinnu í þessum forritum og gaf honum til að skoða 

heima og prófa forritin. Bæði Paint. net og Gimp eru frjáls til afnota 

og kosta ekkert að sækja á netinu. Tíminn í Skapandi Selfie átti að 

byrja eftir eina og hálfa viku og nemandinn hafði góðan tíma til að 

skoða ofangreind forrit og leiðbeiningar. (Dagbók, 17. febrúar 2016) 

 Ég reyndi að hjálpa honum eins mikið og ég gat, bjó til auka síðu í PDF formi 

með myndrænum útskýringum á aðgerðum í forritum. Smátt og smátt fann 

ég áhuga vakna hjá nemandanum. Eftir viku spurði ég hann: „Hvernig 

gengur með lesefnið?“ og hann var fljótur að svara: „Ég er búinn að skoða 

þetta. Þetta er ekki erfitt!.“ Nemandinn var tilbúinn að skrá sig á námskeið 

og hlakkaði til að mæta í tíma. Ég get túlkað þetta sem aukin áhrif á áhuga 

og jákvæðni hjá nemandanum því hann sýndi gleði og sagði frá hugmyndum 

sínum. Mér fannst sveigjanleiki og stuðningur sem ég reyndi að sýna honum 

hafa skilað sér í auknum áhuga hans á viðfangsefninu og jákvæðu viðhorfi til 

nýs viðfangsefnis. Stuðningur í því að veita nemandanum nánari upplýsingar 

um verkefni, áherslur og mat í nýjum áfanga gæti haft áhrif á ákvörðun hans 

á valgreinum. 
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Eitt af mörgum námstólum, sem margir nemendur á mið- og 

unglingastigi hafa prófað í kennslu minni, voru tréplötur með nöglum og 

teygjum (sjá mynd 5). Þeir prófuðu að nota hugmyndaflugið til að búa til 

ýmis form úr teygjum og lærðu að nota öðruvísi verkfæri sem námsgögn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einum nemanda með leserfiðleika fannst sérstaklega gaman að nota 

tréplötur og teygjur (sjá mynd 5) og ég sá strax tækifæri til að nota þær sem 

áþreifanlegt námstæki sem gat hjálpað honum við skilning á orðaforða. Ég 

hafði þá reglu að ef hann kláraði orðaforðaverkefni fyrst, sem hann átti 

erfitt með að leggja á minni, fengi hann að fara í teygjuverkefnið. Verkefnið  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5 Bókstafur með teygju á naglabretti 

Mynd 6 Teiknuð mynstur-yfirfærð í áþreifanleg form 
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sem nemandinn átti að gera var um skóladót. Hann átti að tengja orð við 

réttar myndir, t.d. skólataska, pennaveski, blýantur, litir, bók o.fl. Honum 

tókst að klára verkefnið og byrjaði glaður í „teygjanlegum“ orðaleik. Þarna 

sá ég að nemandinn gat unnið orðaforðaverkefni betur með því að búa til 

stafi og orð úr teygjum og þannig lagt þau á minni. Nemandinn fékk einnig 

möguleika á að teikna sjálfur ýmis form og orð upp á töflu og síðan færa 

þau yfir á naglaplötur. Þetta verkefni gaf nemandanum tækifæri til að tjá sig 

á frumlegan og fjölbreyttan hátt og upplifa frelsi og löngun til að skapa 

eitthvað nýtt á þann hátt sem hann hafði áhuga á. Það minnti mig aftur á 

mikilvægi gilda starfskenningar minnar sem felur í sér fjölbreytni, 

sveigjanleika, skapandi hugsun, traust, umhyggju og hvatningu í kennslu.  

         Í kennslutímum með börnum flóttamanna og hælisleitenda fann ég 

þörf fyrir að sýna þeim mikla umhyggju og hrósa fyrir hvert skref sem þeir 

tóku í námi og samskiptum við aðra. Í þeirra augum voru það stór skref að 

læra á nýtt umhverfi, nýjar reglur, íslenska stafrófið og málfræði. Ég byrjaði 

að tala við þá í gegnum myndræn form og fékk þau til að tjá sig á sama hátt. 

Ég bað nemendur um að teikna og skrifa á þeirra tungumáli um áhugamál 

sín og það sem þeir telja sig góða í. Markmið verkefnis (sjá mynd 8) var fyrst 

og fremst að gefa nemendum tækifæri til að segja frá áhugamálum og 

styrkleikum sínum og tjá sig í gegnum myndrænt tungumál. Mér fannst ég 

upplifa tungumál sem við gátum talað saman á, sagt frá hugsunum og 

upplifunum sínum á myndrænan hátt. Verkefnið ( mynd 7) var framkvæmt í 

byrjun október 2015 þegar einn nemandi var nýkominn í skólann og var 

augljóst að hann skorti sjálfstraust og öryggi. Nemandinn vildi ekki vera í 

bekk, var oft skráður veikur og mætti ekki í skólann. Þess vegna fannst mér 

mikilvægt að leggja þetta verkefni fyrir hann til að kanna áhugasviðin hans 

(sjá mynd 8), síðan vinna með þau og reyna 
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þannig að hjálpa honum að efla sjálfstraust sitt. Hann hefur sagt að honum 

finnist alltaf gaman að teikna og búa til allskonar origami. Ég sá strax 

listræna hæfileika hjá honum og það var tilvalið verkefni til að efla 

sköpunarkraft hans. Í tímanum hjá mér var hann í góðu skapi, brosandi og 

syngjandi. 

Þriðjudag, níunda febrúar, lagði ég sama verkefni fyrir annan nemanda 

minn sem tjáði sig um styrkleika sína (sjá mynd 8). Ég þurfti að þýða öll 

orðin frá albönsku yfir á íslensku og útskýra fyrir honum hvað var ég að 

meina. Ég þurfti að tengja spurninguna við áhugamál hans og spyrja um 

hver þau væru. Nemandi sagði frá fótboltanum en var ekki viss um hvort 

Mynd 7 Verkefni um styrkleika nemanda 
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hann væri góður í honum. Hann sagði að hann væri ekki góður í neinu, 

hann spilar fótbolta af því að honum finnst það gaman. Þá spurði ég 

hvort hann hafi einhvern tímann skorað mark, sent boltann á annan í 

liðinu, skallað bolta o.s.f.v.  Hann kinkaði kolli, hann var búinn að gera 

þetta allt saman. Nemandinn fór sjálfur að velta fyrir sér hvað hefur 

hann gert í fótbolta. Ég sagði honum líka að aðrir nemendur hefðu komið 

til mín og sagt frá hæfileikum hans og að þeir vildu fá hann í sitt lið. 

Síðan bætti ég við í lokin: Það er alltaf hægt að vera betri og betri með 

endurtekningu og sterkum vilja. Þjálfun skapar meistara. Hann fór að 

skrifa á blað að hann væri góður í fótbolta. (Dagbók, 9. febrúar 2016)  

Með hrósi þurfti ég að hjálpa honum að öðlast trú á sjálfan sig og hæfileika 

sína (sjá mynd 9) og þannig reyndi ég að byggja upp jákvætt sjálfsálit hans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8 Verkefni Ég er góður í ..... 
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Með því að benda honum á styrkleika sína og tengja við áhugamál hans 

tókst að styðja hann til að horfa frekar á það sem honum hafði tekist vel en 

að einblína á það sem hann væri ekki sterkur í (sjá mynd 8). 

      Í hvert skipti, sem ofangreindir nemendur náðu að stíga eitt skref, t.d. 

byrja að tjá sig á sínu tungumáli og síðan á íslensku, fengu þeir reglulegt 

hrós og hvatningu. Nemendum fannst oft erfitt að byrja í þessu verkefni en 

þegar þeir komust á flug þá voru þeir mjög stoltir af að deila upplýsingum 

með hinum og forvitnir um hæfileika hjá samnemendum sínum.  

Einn nemandi í íslenskutíma átti erfitt að skrifa og teikna um 

hæfileika sína, hann vildi ekki að tjá sig um það. Ég byrjaði að spyrja 

nokkurra spurninga: „Finnst þér gaman að teikna? Finnst þér 

gaman í sundi? Finnst þér gaman að lesa? Hvað gerir þú eftir 

skóla?“ Spurningarnar hjálpuðu mér að kanna áhugamálsvið 

nemanda til að benda honum á það hvar hæfileikar hans gætu 

leynst. (Dagbók, 3. febrúar 2016)  

Eftir spjallið okkar byrjaði nemandinn að teikna myndir sem lýstu áhugasviði 

hans (sjá mynd 9) og þegar hann var búinn að teikna myndirnar, sagði hann 

öðrum nemendum stuttlega frá þeim.  

               Nemandinn var brosandi og glaðlegur á svipinn þegar var hann að 

deila áhugamálum og hæfileikum sínum. Ég upplifði vellíðan hans, 

stolt og gleði. (Dagbók, 4. febrúar 2016) 

Eftir verkefni um styrkeika nemenda (sjá mynd 7 og 8) fann ég fyrir því að 

þeim leið vel, þeir brostu, sýndu gleði og áhuga á samræðum. Mér leið líka 

mjög vel þegar sá ég alla mætta í skólann, tilbúna og óhrædda við að takast 

á við ný verkefni. Í listsköpun sá ég gott tækifæri til að efla sjálfstraust og 

tjáningu nemenda. 

       Kennsla fjölbreytilegra hópa og einstaklinga kallaði á mikla 

hugmyndavinnu við útfærslu viðfangsefna fyrir nemendur sem glimdu við 
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lesblindu og aðra námserfiðleika. Ég aðstoðaði þrjá nemendur í íslensku, 

stærðfræði, náttúrufræði og samfélagsfræði og í öllum þessum 

námsgreinum fannst þeim orðaforði og skilningur mjög  erfiður. Ég fékk þá 

hugmynd að hjálpa nemendum með leserfiðleika að búa til litlar bækur (sjá 

mynd 9) úr endurunnum pappír, myndskreyta þær og skrifa með einföldum 

texta. Nemendur fengu tækifæri til að fræðast um daglegt líf Íslendinga frá 

landsnámsöld í gegnum sköpun, leik og ímyndunaraflið. Þeir tóku sjálfir 

ákvörðun um hvaða efni og aðferðir þeir ætluðu að nota, sumir vildu bara 

teikna en aðrir mála, klippa og líma í bókina (sjá mynd 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9 Bók nemanda um landnema 
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      Einn nemandinn vildi nota tréplötu úr smíðastofunni og mála skip á 

hana. Ég leyfði honum gera það. Hann var alveg niðursokkinn í að teikna 

útlínur af skipi á plötuna. Nemendurnir sátu fjórir saman við borð, tveir 

klipptu ferninga úr A4 lituðum blöðum (sjá mynd 9), þriðji teiknaði á 

tréplötunni og sá fjórði skoðaði myndir úr bókinni um Litlu landnema. Ég 

horfði á alla og sá vinnugleði, allir voru brosandi og virkir í umræðu um 

víkinga. Ég sá alla nemendur sem virka þátttakandur í að skapa, upplifa list í 

leiðinni og þróa skapandi hugsun. (Dagbók, 18. febrúar 2016) 

      Í ofangreindri kennslu skoðaði ég skapandi aðferð í formi lítilla bóka 

útfærðra af nemendunum sjálfum. Nemendur fengu tækifæri til að tjá sig, 

sýna skilning á efninu og upplifa sjálfstraust í gegnum myndlist. Þeir efldu 

einnig sköpunarhæfni sína með fjölbreyttum útfærslum á bókum. Í þessum 

tíma fann ég að þeir upplifðu öryggi, ánægju og vellíðan. 

     Nemendahópur úr níunda bekk, sem mætti til mín í fyrsta tíma í 

myndmennt, fékk tækifæri til að tjá sig um áhugamálin sín og skipulag  

næstu tíma. Ég ákvað að hefja umræðu með því að spyrja hvern og einn um 

áhugamál hans og honum fyndist skemtilegt að gera.  

Allir kynntu sig og sögðu frá fyrri reynslu sinni, hvað þeir hefðu gert 

tengt listsköpun og hvað þá langaði að gera hjá mér í myndmennt. 

Einn nemandi sagði: „Við gerum aldrei neitt í smiðjum sem okkur 

langar að gera. Við fáum bara eitthvert leiðinlegt verkefni sem við 

höfum ekki áhuga á. Við fáum aldrei frelsi.“ Það voru fleiri sem tóku 

undir það að þeir fengju ekki frelsi. (Dagbók, 13. janúar 2016) 

Frelsi í mínum huga þýðir frelsi í hugmyndavinnu og sköpunarferlinu sem 

gefur nemandanum tækifæri til að velja og ákveða sjálfur. Hann ræður 

hvaða hugmyndir koma fram í verkefninu hans og velur sjálfur útfærslu á 

því. Hann rökstyður hugsanir sínar og útskýrir fyrir öðrum nemendum 

hvernig sköpunarferlið hófst og hvernig það endaði. Mig langaði að gefa 
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nemendum frelsi til ábyrgðar og ákvarðanatöku og dæmi um það  er 

lýðræðisleg kennsluáætlun sem ég gerði með þessum nemendum (Viðauki 

11). Í lýðræðislegri kennsluáætlun (lýst nánar í kafla 4.1.3) fólst sameiginleg 

ákvörðun og skipulag nemenda á verkefnum og aðferðum fyrir alla lotuna í 

myndmennt. Hlutverk þeirra var að komast að sameiginlegri niðurstöðu 

varðandi námsefni út frá áhugamálum þeirra. En hlutverk mitt var að koma 

auga á áhuga nemenda og hvernig ég gæti byggt upp sjálfstraust hjá þeim í 

gegnum skapandi vinnuferli. Í allri vinnu reyndi ég að gefa nemandanum 

nægan tíma í vinnuferlinu ásamt hrósi og endurgjöf.  

      Annað dæmi um hvernig hægt er að efla stolt og gleði nemenda var 

verkefnið Nútíma jólasveinar sem nemendur teiknuðu rétt fyrir jól (sjá 

mynd 10). Nemendur fengu fyrirmæli um að velta fyrir sér hvað við gerum 

dags daglega og ímynda sér jólasvein sem væri alveg eins og við. Nemendur 

byrjuðu að telja upp daglegar athafnir: bursta tennur, fara  í skólann, læra, 

lesa, fara í fótbolta. Þeim fannst fólkið í dag alltaf vera á ferðinni og 

jólasveinar hlytu að vera það líka. Nútíma jólasveinar (sjá mynd 10) að  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10 Verk þriggja nemenda um nútíma jólasveina 
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þeirra mati væru mjög tæknivæddir og mjög hæfileikaríkir. Nemendur komu 

sjálfir með hugmyndir um útlit og lífshætti jólasveina sem endurspegla 

sköpunarhæfni þeirra  og áhugamál. Flestir nemendur teiknuðu hluti og 

tæki sem þeir nota heima og í skóla, t.d. síma, hjól, hjólabretti, sólgleraugu 

o.fl. (sjá mynd 10).  

       Nemendur byrjuðu vinnuna með því að spjalla um gamla jólasveina sem 

búa uppi í fjalli, og hvernig þeir litu út í gamla daga. Þeir byrjuðu að velta 

fyrir sér fyrir breytingum sem hafa átt sér stað á síðustu 10 árum. Sumir 

hafa ekki fundið fyrir neinum breytingum, þeir hafa verið aldir upp í 

tæknivæddu umhverfi. Að þeirra mati eru jólasveinar í dag með góða tölvu, 

síma og að minnsta kosti á mótorhjóli. Flestir hlógu og skemmtu sér.  

Þeir fengu góðan tíma fyrir hugmyndavinnuna, hlustuðu á 

jólatónlist og sökktu sér algjörlega í viðfangsefnið. Á meðan þeir 

voru að teikna spurði ég þá ýmissa spurninga og meðal annars 

þessarar: Hvernig líta jólasveinar út í dag? Eru þeir með skegg? Eru 

þeir með flotta hárgreiðslu eða bara sköllóttir? Nemendur komu 

með margar hugmyndir og ég bað þá um að teikna og sýna öllum 

þessar hugmyndir (sjá mynd 10). Mér fannst þeir lýsa jólasveinum á 

mjög fjölbreytilegan hátt, engar tvær myndir voru eins. Ég spurði 

nemendur hvort ég mætti hengja jólamyndirnar upp á ganginum og 

þeir samþykktu það og voru mjög glaðir yfir því. (Dagbók, 11. 

desember 2015) 

      Ofangreint verkefni gefur til kynna að nemendur búa yfir sköpunarkrafti 

og geta þroskað skapandi hugsun í gegnum skapandi vinnu  (sjá mynd 10). 

     Markmið mitt með skapandi kennslu var að efla nemendur gegnum 

skapandi vinnu til að öðlast trú á eigin getu og kenna þeim sjálfstæð 

vinnubrögð. Áhersla mín i kennslu lá í því að styðja nemendur þannig að 

þeir öðluðust sjálfstraust og þyrðu að koma fram með hugmyndir sínar og 
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að tjá sig. Ég sá mörg tækifæri í kennslu minni til að leyfa nemendum að 

sýna hæfileika sína. 

4.1.2  Óhefðbundnar aðferðir   

Aðalnámskrá grunnskóla segir að sköpun sé „að uppgötva, upplifa, örva 

forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 22). Þetta var grundvöllur minn og 

leiðarljós við gerð verkefna og kennsluáætlana í myndmennt og öðrum 

valgreinum fyrir unglingastig. Einkenni óhefðbundinna kennsluaðferða voru 

nýjungar eða ný nálgun við framkvæmd verklegra þátta og öðruvísi 

efniviður. Meðal þessara nýjunga sem ég prófaði með nemendum var 

skvettumálun, teiknun í mismunandi stellingum, t.d. liggjandi á bakinu, 

málað með munninum, fótunum, blindteikning, notkun spegla og að fá gesti 

í heimsókn. Óhefðbundinn efniviður var vír, gifs, garn, spýtur, trjágreinar, 

álpappír, fjaðrir, raksápa, förðunarvörur. Tilgangurinn með þessum efnum 

og aðferðum var ná til nemenda og auka áhuga þeirra á listsköpun. Ég var 

tilbúin í allt til að vekja áhuga nemenda minna og prófa óhefðbundið efni og 

aðferðir.  

Málað eins og Michaelangelo 

Ég ákvað að kynna fyrir nemendum mínum frægan ítalskan málara 

Michelangelo og stíl sem hann  þróaði á 16. öld. Mig langaði að gefa þeim 

tækifæri til að upplifa þennan tíma og aðstæðurnar sem Michaelangelo var í 

þegar hann málaði loftið í kapellunni í Vatíkaninu. Hann málaði liggjandi á 

bakinu og kláraði verkið á 3 árum. Eftir 10 mínútna kynningu fóru strákarnir 

að undirbúa borðin og öll verkfæri til málunar.  

Ég fann að nemendur voru spenntir að prófa að mála liggjandi á 

bakinu. Fyrstu mínúturnar gengu mjög vel en nemendurnir létu 

heyra í sér eftir 10 mínútur, þeir byrjuðu að þreytast í hendinni að 
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halda henni uppi allan tímann. Nemendur voru virkir í klukkutíma og  

upplifðu í leiðinni hvernig frægur listamaður gat unnið í svona 

erfiðri líkamsstöðu. (Dagbók, 14. október 2015)  

Á meðan á verkefninu stóð (sjá mynd 11) hvatti ég alla til að halda áfram 

og talaði um gildi eins og þolinmæði, innri styrk og hugrekki sem nemendur 

væru að styrkja á þessari stundu. Þessi gildi sem eru svo mikilvæg í daglegu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11 Nemandi að verki. Málað eins og Michaelangelo í anda 
Mondrian 
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lífi, námi og starfi hvers einstaklings og geta hjálpað mörgum til ná 

markmiðum sínum í framtíðinni. Strákarnir tóku þátt í umræðunni og sögðu 

frá upplifunum sínum af verkefninu. Það kom í ljós í umræðunni að tveir 

nemendur hafa komið til Rómar, skoðað Vatíkanið og séð listaverk 

Michaelangelos. Ég sá að skapandi nálgun viðfangsefnis opnaði á umræðu 

nemenda og hafði áhrif á virkni þeirra í tjáningu. 

       Í verkefninu um Michaelangelo (sjá mynd 12) fengu nemendur tækifæri 

til að skynja sína eigin upplifun og annarra. Þeir settu sig í spor frægs 

listamans og fengu smá innsýn inn í fortíðina og raunverulegar aðstæður 

listamannsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12 Málað eins og Michaelangelo í anda Mondrian 
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Ég sat í stólnum og horfði á alla nemendur liggjandi á gólfinu sem 

reyndu að mála í stíl Mondrians. Sumir fengu málninguna í andlitið, 

sumir kvörtuðu yfir verkjum í hendinni og gátu ekki meira. En þeir 

unnu verkefnið! Mér tókst að virkja alla nemendurna! Ég upplifði 

sigur. (Dagbók, 14. október 2015)  

    Markmiðið með óhefðbundum aðferðum var að vekja áhuga nemenda á 

listum og prófa eitthvað nýtt sem þeir hafa aldrei prófað áður. Ég upplifði 

ólýsanlega sælu á meðan strákarnir unnu þetta verkefni og sýndu virkilega 

áhuga á efninu. Í upphafi var það mikil áskorun fyrir mig að semja verkefni 

sem væri spennandi í augum nemenda með samskiptaerfiðleika. Ég prófaði 

að tala við aðra list- og verkgreinakennara í skólanum til að fá þá til að 

hjálpa mér að finna verkefni fyrir þennan hóp sem myndi hafa áhrif á 

eflingu jákvæðra samskipta. Góðar umræður við aðra kennara komu sér vel 

og allar ábendingar voru skráðar í dagbókina mína. Það hjálpaði mér að 

halda trú og von um að þegar mér finnst erfitt að finna eitthvað áhugavert 

verkefni fyrir krefjandi hóp eða gengur illa í kennslu, sé hægt að leita til 

reyndari list- og verkgreinakennara.  

Mér fannst ég alltaf velkomin til þeirra, spyrja, segja frá erfiðum 

augnablikum í kennslu og fá ýmis ráð. Ég upplifði ómetanlegan 

stuðning. (Dagbók, 24. september 2015) 

       Þessi reynsla gaf mér til kynna að myndmenntakennsla gæti verið 

skemmtileg og með fjölbreyttri og skapandi nálgun viðfangsefna gæti hún 

haft áhrif á félagsleg samskipti barna. 

     Í allri kennslu minni reyndi ég að aðlaga kennsluverkefnin að 

áhugamálum nemenda og gera þau á skapandi hátt.  Í 

myndmenntakennslunni sá ég kjörin tækifæri til að fá nemendur til að opna 

fyrir sköpunarkraft sinn og tjáningu. Markmið með verkefnum mínum var 
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að nemendur fengju að kynnast og upplifa sköpun sem gefur vinnuferlinu  

frelsi og eflir trú nemenda á eigin getu. 

 

Sveigjanleg áætlun - Fuglaþema 

Einn hópur nemenda hafði brennandi áhuga á útivist og náttúru og eftir 

fyrsta tíma í kennslu kom í ljós að þá langaði til að skoða fugla nánar. 

Samkvæmt kennsluáætlun átti kennslan að fjalla um form en ég ákvað að 

tengja viðfangsefni tímans við fugla og náttúru. Mér fannst alveg tilvalið að 

tengja fuglaþema við náttúruleg efni og datt mér í hug að nota stórar 

trjágreinar. Ég tíndi nokkrar greinar sem lágu á jörðinni í garðinum mínum 

og kom með þær í skólann. Nemendur féllu strax fyrir trjágreinunum. Fyrst 

leyfði ég þeim að prófa fjaðrir sem eru líka náttúrulegt efni og auðvitað 

tengt fuglum. Þeir notuðu blek og æfðu sig í frjálsri teikningu og mynstri. 

Svo byrjuðu nemendur að skoða trjágreinar sem voru um það bil einn metri 

að lengd. Þetta var blandaður stelpuhópur úr tveimur fimmtu bekkjum og í 

tímanum sýndu þær mikinn áhuga, kurteisi og hjálpsemi. Þær áttu að hafa 

stóran maskínupappír á gólfinu og mála standandi. Penslarnir voru festir við 

enda á trjágreinum þannig að það var auðveldara að stjórna þeim. 

Í byrjun tíma fengu stelpurnar að raða uppstoppuðum fuglum á 

borðin og búa til uppstillingu. Verkefnið fjallaði um fugla og þær 

áttu að æfa sig í teikningu og skyggingu á fuglum og skilgreina 

jákvæð og neikvæð rými. Nokkrir nemendur voru tilbúnir að prófa 

að mála stóra páskafugla á maskínupappír (sjá mynd 13). Þær hafa 

aldrei prófað að mála með svona stórum trjágreinum. Ég hjálpaði 

flestum að festa penslana við greinarnar með límbandi sem 

mynduðu mjög langa pensla. Stelpurnar völdu málninguna sjálfar og 

ákváðu liti og tóna fyrir fuglana sína. Stelpurnar röðuðu stórum 
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maskínupappír á gólfið og gátu varla beðið eftir að prófa að mála 

með trjágreinum.  

Þær voru duglegar að skiptast á málningabökkum og samvinna 

þeirra var til fyrirmyndar. Þær hrósuðu hvor annarri og sögðu: „Þú 

málar vel“, eða: „Vel gert hjá þér.“ Ein stelpa hrósaði mér líka: „Þú 

ert góður kennari. Ég vil að þú kennir mér í sjötta bekk.“ Ég fékk 

smá sjokk því ég var ekki vön að fá opinbert hrós frá nemendum. Ég 

hugsaði með mér: Ég get vakið áhuga nemenda, ég get fengið 

nemendur til að vinna, ég get látið nemendum líða vel. (Dagbók, 15. 

mars 2016) 

Eftir tíma fór ég fram á gang til að undirbúa vegg fyrir sýninguna á verkum 

nemenda sem máluðu með trjágreinum (sjá mynd 13).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13 Verk nemenda á gangi skólans. Málað með trjágreinum 
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Stelpurnar í þessum hópi tóku virkan þátt í verkefninu og sérstaklega í 

umræðum sem var merki um áhuga og félagsleg færni að mínu mati. Mér 

fannst þær vera glaðar og jákvæðar, tilbúnar að vinna verkefnin í samvinnu. 

     Þetta var ómetanleg reynsla fyrir mig sem sýndi að ef ég skapa aðstæður 

í skólastofunni sem geta örvað sköpunarfærni nemenda, geta þeir öðlast 

sjálfstæði og þjálfað frumleika og lausnamiðaða hugsun. Mér fannst ég gefa 

nemendum mínum tækifæri til að vinna skapandi vinnu og fá þá að trúa því 

að sköpun út frá eigin forsendum sé mikilvægast í sköpunarferlinu. 

Nemendur upplifðu í mínum augum sköpunargleði og vellíðan, sem leiddi til 

þess að þeir efldu félagsfærni sem merkir hæfni til að skynja, skilja og 

bregðast við tilfinningum annarra.   

 

Endurnýting afganga úr smíðastofu 

       Í kennslu minni lagði ég áherslu á mikilvægi endurnýtingar efna. Ég hafði 

samband við smíðakennara í skólanum og bað um afganga úr smíðakennslu 

(sjá mynd 15). Það var ekkert mál að fá spýtur og plötur í ýmsum stærðum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14 Endurnýting efna úr smíði í myndmennt 
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og gerðum. Hugmynd á spýtuverkefninu kviknaði  strax í fyrsta tíma með 

strákunum í sjöunda bekk þegar þeir tjáðu sig um hvað væri gaman að saga 

og smíða eitthvað. Ég tók ákvörðun um að gera spýtuverkefni sem þeir 

gætu unnið. Nemendur þurftu fyrst að gera skissu af hugmynd og vita 

nákvæmlega hvað þeir ætluðu að búa til.  

Þeir komu með ýmsar hugmyndir: stóll, flugvél, sjónvarp, bátur, 

pabbi og afi minn o.fl. Ég lagði stóran vaxdúk á borðin og hellti 

öllum spýtunum úr kassanum til að hafa þær sýnilegar. Strákarnir 

byrjuðu að tína spýturnar sem pössuðu í verkin þeirra, söguðu þær 

sem voru of langar, festu með nöglum eða límdu með límbyssu. Þeir 

fengu algjört frelsi í hugmyndavinnu og framkvæmd á hugmyndum 

sínum eins og flugvél (sjá mynd 16). Það heyrðist ekkert í 

strákunum, þeir voru svo uppteknir við framkvæmd hugmynda 

sinna. Myndmenntastofan breyttist í litla smíðastofu með duglegum 

smiðum í. Allir fengu að saga, nota hamra og límbyssur og síðan 

mála verkin sín. Þeir unnu vel saman, skiptust á verkfærum og 

málningu. (Dagbók, 20. október 2016) 

      Einn nemandi hafði mikinn áhuga á vélknúnum tækjum eins og þyrlum, 

og flugvélum og ákvað að smíða flugvél (sjá mynd 16), alveg eins og langafi 

hans stjórnaði. Honum fannst það mjög merkilegt og sagðist ætla að vera 

flugmaður eins og langafi hans. Nemandinn var mjög áhugasamur og 

fljóttur að vinna, skiptist á tréspýtum við aðra nemendur og deildi 

verkfærum sínum. Nemandinn sagði hinum félögum sínum frá  ýmsum 

tegundum og stærðum á flugvélum. Það kviknaði á umræðu um 

framtíðarstörf og flestir byrjuðu að tjá sig um hvað þeir ætla að gera þegar 

þeir verða stórir.  
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Spýtuverkefni sýndi að efniviðurinn höfðaði til þessa hóps nemenda. 

Kannski höfða hráefnin mismunandi til nemenda og mismunandi eftir 

hópum og samsetningu þeirra. Þarna tókst að höfða til strákanna og þeir 

fundu sig í að tjá sig í hörðu efni og í leiðinni að búa til myndverk sem hafði 

merkingu fyrir þá. Ég fékk þá reynslu að vera meðvituð um 

einstaklingsmiðaða og fjölbreytta kennslu sem getur höfðað til mismunandi 

hópa og einstaklinga. Hún gæti mótað og eflt nám í anda félagslegrar 

hugsmíðahyggju þar sem ólíkir nemendur læra og upplifa saman og styrkja 

félagslegan þroska. Mér fannst þessi nálgun til listsköpunar í gegnum 

samþættingu við aðra námsgrein, hönnun og smíði, hefði hvetjandi áhrif á 

skapandi hugsun nemenda. 

 

 

 

Mynd 15 Tréspýtuverkefni í myndmennt - flugvél 
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Hversdagsleg efni í listsköpun 

Mest undrandi hafa nemendur verið í verkefninu með notkun raksápu. 

Raksápa var gott dæmi um hversdagslegt efni sem er hægt að nota á ýmsan 

hátt, ekki bara til að raka sig. Í myndmenntatíma í áttunda bekk langaði mig 

að fá nemendur til að upplifa eitthvað nýtt í listsköpun og sjá viðbrögð 

þeirra. Ég keypti fjóra spraybrúsa með rakkremi, einnota pappírsdiska og 

bökunarpappír í Bónus. Svo þurfti ég vera með glanspappír, eyrnapinna eða 

tannstöngla,  akrýlmálningu, sköfu eða reglustiku.  

Í fyrsta tíma sagði ég nemendum frá þessu verkefni og spurði hvort 

þeir hefðu einhvern tímann notað raksápu til að búa til listaverk. 

Það var enginn búinn að því. Ég raðaði öllum hlutum á borðið. Allir 

nemendur sátu í hring og ég fann hvað spennan magnaðist með 

hverri mínútu. Svo varð algjör þögn sem ég get ekki lýst. Mér leið 

eins og töframanni í frægum sirkus, allir horfðu á mig og sögðu ekki 

orð í næstum sjö mínútur. Ég byrjaði að spreyja raksápu á 

bökunarpappírinn, setti nokkra dropa af akrýlmálningunni, dreifði 

með eyrnapinna og gerði smá regnbogamynstur. Síðan tók ég 

glanspappír og lagði ofan á raksápuna. Eftir smá stund tók ég 

glanspappírinn af og skóf raksápu af honum. Afraksturinn var fallegt 

abstrakt mynstur á glanspappír. (Dagbók, 18. nóvember 2016)  

Sýnikennsla í þessu verkefni hjálpaði nemendum að sjá ýmsa möguleika 

á útfærslu verkefna og sjá  hvernig mér tókst að blanda efnum saman og sjá 

útkomuna af því. Það gaf nemendum möguleika til að prófa og breyta 

blönduninni og aðferðum til að fá aðra útkomu. Ég hvatti nemendur til þess 

að rannsaka efni og vera óhræddir við að gera breytingar og vera skapandi.  
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     Eftir þessa ógleymanlegu sýnikennslu fengu allir nemendur að prófa 

raksápu og liti (sjá mynd 16). Nemendurnir voru ofsalega spenntir fyrir að 

spreyja, klessa og skvetta með málningu. Ég sá hve hratt spennan jókst á 

nokkrum mínútum. Stelpurnar voru jafn spenntar og strákarnir og það 

myndaðist röð til að fá sköfu. Það voru bara tvær sköfur til en ég benti 

nemendum á reglustikur, þær gátu komið sér vel í stað skafa. Nemendur 

voru fljótir að skiptast á verkfærum og vinnan gekk smurt. Ég sá að þeim 

fannst langskemmtilegast að spreyja og ég þurfti eiginlega að passa upp á 

að raksápa myndi duga fyrir alla annars myndi hún klárast fljótlega.  

        Mér fannst kveikja með skapandi útfærslum á verkefninu og 

sýnikennslu gefa nemendum innsýn í skapandi rannsóknarvinnu og tækifæri 

til að þróa sköpunarhæfileika sína. Ég hvatti nemendur til þess að prófa 

mismunandi litablöndur og vera óhræddir við að prófa að búa til nýtt eigið 

mynstur (sjá mynd 17).  

 

Mynd 16 Notkun raksápu í myndmennt 
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Gaman var að sjá hve ólík verkin voru, ólíkir litir og ólíkt mynstur hjá 

hverjum og einum nemanda. Verkin með raksápu nutu sín vel á svörtum 

bakgrunni hlið við hlið á hvítum vegg.  

       Tímar í myndmenntakennslu voru rannsóknartímar hjá nemendum þar 

sem þeir rannsökuðu viðkomaði viðfangsefni og prófuðu nýja nálgun með 

öðruvísi efnivið. Nemendurnir skoðuðu, prófuðu efni og verkfæri úr daglegu 

lífi (bökunarpappír, sápa, eyrnapinnar, skafa). Þeir uppgötvuðu nýja nálgun í 

sköpun og fengu tækifæri til að þróa með sér hæfni til rannsóknarvinnu. 

Fyrir mig sem kennara var þetta mjög mikilvægt verkefni og sýndi að 

rannsóknarvinna, ígrundun og þekkingaröflun eru nauðsynleg í daglegu lífi 

og starfi til að öðlast sjálfstyrk, virka tjáningu og sjálfstæði. Með þessi gildi í 

huga  gæti ég hugsanlega átt auðveldara að komast í gegnum allt námið og 

starfið í framtíðinni.  

Hugstormur 

Mynd 17 Listaverk úr raksápu 
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       Kennsla mín kallaði á fleiri skapandi verkefni sem myndu höfða til 

nemenda á öllum skólaaldri. Ég ákvað að búa til A4 þrautablað (sjá mynd 

18) sem reyndi á ímyndunarafl nemenda. Blaðið var einfaldlega gert í Excel 

forriti sem gaf ýmsa möguleika á dálkum og ýmsum formum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlutverk nemenda var að nota form og línur í hverjum kassa og klára að 

teikna einhverja mynd. Þeir áttu að nota hugmyndaflug og ímyndunaraflið 

Mynd 18 Myndaþrautir 
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til að búa til fyrirbæri úr þessum formum. Ég kynnti þetta verkefni fyrir 

nemendum á miðstigi og unglingastigi og kallaði það Hugstormur. 

Nemendur fengu A4 blað með 60 kössum (sjá mynd 18). Í hverjum kassa var 

ókláruð mynd, lina eða mynstur. Markmið nemenda var að klára að fylla 

kassana út og ljúka við eins margar myndir og þeir gátu á innan við tíu 

mínútum.  Verkefnið reyndi á ímyndunarafl nemenda og fyrir marga var það 

alls ekki auðvelt.  

Nemendur í 5. og 6. bekk þurftu hjálp við nánari útskýringar á 

verkefninu. Þeir skildu ekki hvað þeir þurftu að teikna. Ég sagði að 

það væri frjálst að teikna, þeir mættu teikna allt sem datt þeim í 

hug. Verkefnið Hugstormur var einhverskonar ímyndunarleikur sem 

gaf öllum möguleika á að búa til fyrirbæri sem nemendur sáu fyrir 

sér. Þeir komu sjálfir með hugmyndir á fyrirbærum, teiknuðu þær í 

kassa og skrifuðu hvað það var. (Dagbók, 15. október 2016) 

Í einum tíma voru nemendur sem skildu ekki þennan leik. Ég þurfti að koma 

með dæmi um hvað var hægt að búa til úr striki, hring eða krossi (sjá mynd 

19). Ég teiknaði upp á töflu nokkrar hugmyndir og bað nemendur um að 

koma með aðrar hugmyndir, ekki þær sömu og á töflunni. Þarna sá ég að 

nemendur eru óvanir svona skapandi hugsun, þeim fannst erfitt að ímynda 

sér einfalda hluti úr daglegu lífi, úr bókum eða draumum þeirra.  

     Mynd 19 sýnir ýmsa möguleika á fyrirbærum sem einn nemandi tjáði sig 

um í verkefninu Hugstormur. Hann bjó til hest, fugl, pressu, hamingju, 

körfubolta, foss, blóm, hjólabretti. Hann ímyndaði sér form sem gætu 

táknað ýmsa áþreifanlega hluti og líka þá óþreifanlega eins og „hamingja“ 

sem sést efst á myndinni í vistra horni. Nemandinn tjáði sig á sinn hátt og 

reyndi að tengja merki við nærumhverfið. 
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Ég þurfti að ýta svolítið undir hugmyndavinnu þeirra og koma með 

ýmis dæmi eins og t.d. hvað er hægt að búa til úr hring: augað, 

blóm, sól, sleikjó, kúlu, bolta, umferðamerki, kjötbollu, snjókarl 

o.s.frv. Það er svo margt sem er hægt að búa til úr ýmsum formum. 

Eftir þessa kynningu gátu nemendurnir farið af stað í 

hugmyndavinnu. (Dagbók, 16. október 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mér fannst gaman að sjá hve margar og ólíkar myndir komu út úr einu 

formi. Á mynd 20 sést hvernig einn nemandi lýsti tilfinningum; hann bjó til 

reiðan mann. Önnur fyrirbæri á myndinni eru áþreifanleg og sýna hendi, 

manneskju, skordýr, skál, fjöll, slaufu, skíði o.fl. Allir þessir hlutir eru 

sjáanlegir í daglegu lífi og tengjast nemandanum á einhvern hátt. 

Mynd 19 Partur af þrautablaði A 
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      Næsta mynd 21 sýnir einnig hluti úr daglegu lífi eins og bíll, blaðra, mark, 

hjólabretti o.fl. Fyrirbærin á þrautablöðunum lýsa upplifunum nemenda og 

tengjast fyrri reynslu þeirra. Þau geta hugsanlega sýnt fram á þekkingu 

nemenda og upplifun á þessu augnabliki. Eftir tíu mínútur, sem ég gaf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20 Partur af þrautablaði B 

Mynd 21 Hugmyndir nemenda 
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nemendum til að koma með hugmyndirnar sínar, hófust umræður og 

nemendur fengu að skoða fyrirbærin hjá öðrum. Í gegnum samtöl fóru þeir í 

ferðalag í gegnum myndir og sögðu frá upplifunum sínum. Nemendanum, 

sem lauk við þrautablaðið á mynd 21, fannst gaman að fara á hjólabretti og 

sagði söguna um það þegar hann þurfti að laga brettið sjálfur. Það kom 

umræða um getu til aðgerða, hvað er hægt að gera sjálfur. Nemendur tjáðu 

sig um eigin reynslu og það skapaði tækifæri til að segja frá, hlusta á aðra og 

segja sínar skoðanir.   

     Enginn nemandi náði að klára 60 kassa á tíu mínútum enda var það ekki 

markmiðið. Tilgangur með þessum fjölda kassa var að gefa nemendum 

meiri fjölbreytileika á valmöguleikum. Nemendur gátu valið sér tilgátur og 

einnig röðina; þeir gátu byrjað neðst, efst eða á miðju blaði. Þrautaleikur 

fannst mér frábært tækifæri fyrir nemendur til að þjálfa hugann og styrkja 

innri kraft. Lærdómur minn af þessu verkefni var að vera læs á tilfiningar og 

upplifanir nemenda sem hafa tjáð sig í þessum leik. Ég gerði mér 

fullkomlega grein fyrir fjölbreyttum einstaklingum í hópnum sem þurftu 

auka hjálp við útskýringar á fyrirmælunum. Það tók lengri tíma en ég hélt og 

ekki náðist að ljúka við verkefnið í einni kennslustund. Þarna þurfti ég að 

endurskoða tímastjórnum og skipulag milli samfelldra tíma sem ég gæti nýtt 

mér betur. 

4.1.3     Lýðræðisleg kennsluáætlun  

Til að byrja að ígrunda starfið mitt þurfti ég að vera vel meðvituð um 

grunnþætti menntunar. Skilgreining á grunnþáttum í Aðalnámskránni 

(2011) er gerð til að „kortleggja þau meginsvið almennrar menntunar sem 

stuðla að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir daglegs 

lífs“ (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 15). Hér byrjaði ég að 
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skilgreina hvernig grunnþáttur sköpunar, lýðræði og læsi, getur tengst við 

gerð kennsluáætlana í myndmennt.  

       Hugmyndin um lýðræðislega könnun og kennsluáætlun kviknaði eftir 

fyrstu kennslulotu með strákunum í níunda bekk. Mig langaði svo mikið að 

virkja alla nemendur, vekja áhuga á þessari listgrein og fá þá til að skapa, 

njóta og hafa gaman í tímum. Ég þráði djúpt í hjarta mínu að efla skilning 

nemenda á öllum hæfileikum sínum og hæfni til að finna hlutverk sín í 

samfélaginu. Lýðræðisleg kennsluáætlun var í mínum huga einhverskonar 

hjálpartæki fyrir nemendur til að þjálfa sameiginlega ákvörðun og ábyrgð. 

Ég sá fyrir mér ábyrga námsmenn sem sýna námi metnað og áhuga, 

frumleika og vandvirkni. 

       Um miðjan október 2015, í fyrsta kennslutíma hjá stelpunum í níunda 

bekk, lagði ég fyrir lýðræðislega könnun með ýmsum spurningum varðandi 

áhugamál, skipulag og kennsluáætlun fyrir alla lotuna (Viðauki K). Hlutverk 

þeirra var að komast að sameiginlegri niðurstöðu (sjá mynd 23) varðandi 

námsefni og aðferðir í næstu átta skipti í myndmennt og í því fólst lýðræðið 

í þessari nálgun. Í könnuninni var einnig spurt um hvort þær hefðu áhuga á 

útikennslu, heimsóknum á listasöfn eða gallerí (sjá Viðauka K). Nemendur 

vissu ekki alveg hvað þeir vildu gera í tímum. Þeir sýndu vettvangsferðum 

og útikennslu lítinn áhuga og bara þrír nemendur af tíu voru jákvæðir og 

tilbúnir að vinna verkefni úti.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 22 Lýðræðisleg kennsluáætlun – myndrænt yfirlit 
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Heildrænt yfirlit lýðræðislegrar könnunar (sjá mynd 22) sýnir að flestir 

nemendur í þessum stelpuhópi  vilja teikna, mála, spreyja, fara í 

módelteikningu og læra förðun og nota umræður. Einn nemandi skrifaði 

allar niðurstöður könnunar upp á töflu og stelpurnar töldu flest akvæði og 

kusu aðferðir fyrir næstu átta skipti. Þannig mótuðu nemendurnir þessa 

hóps kennsluáætlun fyrir myndmenntatíma (sjá mynd 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nemendur í þessum hópi höfðu brennandi áhuga á förðun og mér datt í 

hug að hafa samband við förðunarfræðing úr MakeUp skóla. Hann var mjög 

opinn fyrir því að koma í skólann og hitta stelpurnar. Stelpurnar voru mjög 

spenntar fyrir því. Ég og smíðakennari ákváðum saman að sameina tvo 

stelpuhópa í smiðjum til að nýta fræðslutíma hjá förðunarfræðingi.  

Ég tók á móti förðunarfræðingi við aðalinngang skólans. Hann var með 

tvær ferðatöskur með sér og minnti mig á ferðamann nýkominn til 

Íslands. Fyrir utan myndmenntastofuna biðu tveir hópar eftir okkur og 

smíðakennarinn. Allir nemendur komu inn og byrjuðu að breyta 

Mynd 23  Mótuð lýðræðisleg kennsluáætlun 
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uppröðun á borðum og stólum til að hafa stærra rými fyrir sýnikennslu. 

Förðunarfræðingur bað einhvern sjálboðaliða um að vera módel. Einn 

nemandi stóð upp og settist fyrir framan alla, síbrosandi og alls ekki 

feiminn á svipinn. Fræðingur sýndi hversdagslega húðsnyrtingu, fór 

síðan yfir létta förðun og  endaði á klassískri Smokey förðun í brúnum 

litartónum. Stelpurnar báðu sérstaklega um sýnikennslu á skyggingu á 

andlitinu og hvernig á að búa til ferska og fágaða förðun með 

augnskuggum. Förðurnarfræðingur fór yfir þessi atriði að beiðni 

nemenda sem sýndu sýnikennslunni mikinn áhuga og þolinmæði.  

Heimsókn förðunarfræðings (sjá mynd 24) sýndi mér að nemendur, sem 

fengu viðfangsefni sem þeir höfðu áhuga á, voru virkir, áhugasamir og 

þolinmóðir. Það gaf mér líka til kynna að verkefni, sem er ákveðið af 

nemendum sjálfum, getur skilað aukinni virkni og fært nemendum ánægju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 24 Förðunarfræðingur í heimsókn 
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Nemendurnir sátu hreyfingarlausir á stólum meira en í klukkutíma 

og sögðu ekki orð. Það voru tveir nemendur sem spurðu spurninga 

og við kennararnir reyndum að brjóta þögnina. En þetta var góð 

þögn og hjálpaði gestinum að einbeita sér að verki.  Að lokum skipti 

förðunarfræðingur öllum í paravinnu og stelpurnar fengu tækifæri 

til að farða hvor aðra undir leiðsögn hans. Stelpurnar lifnuðu við og 

loksins heyrðist í þeim. Þær spurðu fræðinginn persónulega 

spurninga varðandi húðvandamál og mögulegum lausnum á því. Ég 

held að þessi tími hafi gefið þeim tækifæri til að læra betur um 

snyrtiaðferðir til að öðlast meira sjálfstraust. (Dagbók, 27. 

nóvember 2015) 

       Förðunarfræðsla fyrir stelpuhópinn var hluti af lýðræðislegri 

kennsluáætlun minni og fannst mér hún mjög mikilvægur þáttur í mótun 

samábyrgðar og virkni hjá nemendum. Hún sýnir að það er hægt að finna 

leið að nemendum gegnum áhugavert viðfangsefni sem þeir hafa virkilegan 

áhuga á. Í umræðum í fyrsta tíma sögðu stelpurnar frá áhuga sínum á 

förðun og líkamsmálun (e. body art). Ég ákvað að nýta mér þessar 

upplýsingar og bjóða þeim verkefni tengt förðunarlist. Mér fannst förðun 

falla undir fagurfræði og listkennslu og var góð tilbreyting frá hefðbundinni 

myndmenntakennslu. Fyrir mig sem myndmenntakennara var mikilvæg 

reynsla að sjá hvað opinn hugur fyrir breytingum og nýjungum í 

kennsluháttum getur haft jákvætt áhrif á kennsluna mína og nemendur 

sjálfa. Ég hef lært að fjölbreytileiki í aðferðum, sveigjanleiki og skapandi 

hugsun kennara getur skilað jákvæðu viðhorfi nemenda til 

myndmenntakennslu. Ég öðlaðist meiri sjálfstraust og fann fyrir sterkari trú 

á mína getu.  

      Af sex áætluðum verkefnum (sjá mynd 22) komu aðeins fjögur til greina, 

þar sem lotutíminn var aðeins átta skipti. Yfirleitt klárast eitt verkefni á 
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tveimur tvöföldum tímum og raunhæft er að klára fjögur verkefni í átta 

tímum. Þannig að stelpurnar fengu bara að velja fjögur verkefni. Síðan 

bætast í áætlunina ófyrirsjáanleg leyfi og veikindi hjá nemendum sem hafa 

áhrif á skil verkefna. Mestur áhugi í hópnum var fyrir skvettun með 

málningu, módelteiknun, förðun, spreymálun og jólaþema.  

      Í áætluninni sameinaði ég spreymálun við jólaþema og stelpurnar gerðu 

stórt listaverk samsett af tólf kartonsblöðum A2 að hæð 1,8 m. og breidd 

1,7 m. Mynd af Mónu Lísu var prentuð út og skipt í litla búta að stærð A4. 

Hver nemandi átti að velja einn hluta myndarinnar, mála og spreyja eina A2 

mynd sem hver um sig vann og síðan tengja við allar hinar og búa til 

heildarmynd af Mónu Lísu. Stelpurnar langaði að mála jólamyndir í 

desember og mér datt í hug að finna málverk eftir fræðgan listamann og 

tengja hana við jólin, sem sagt setja jólamynd í bakgrunn. Mér fannst 

málverk málað af listamanninum Leonardo da Vinci, Móna Lisa, alveg 

tilvalið í þetta verkefni. Stelpurnar fengu hugmyndir um hvernig mætti 

breyta klæðnaði  Mónu Lísu  í jólabúning.  

Í þessu verkefni lagði ég áherslu á samskiptafærni nemenda í 

hópavinnu og hvernig þeir leystu ýmis vandamál í sameiningu. Í 

byrjun tíma sá ég að stelpurnar voru komnar í jólaskap, þær sungu 

jólalög og þeim leið vel. Mynd af Mónu Lísu var prentuð út og henni 

skipt í litla búta. Hver nemandi valdi sér einn bút þannig að 

verkefnið var einstaklingsmiðað og síðan unnið í hóp. Hver nemandi 

gat valið eina mynd af tólf, stækkaði hana í A2, teiknaði og málaði 

hana í réttum tónum samkvæmt fyrirmynd í A4. Öllum myndum var 

síðan raðað saman og þær límdar upp í eitt stórt verk. Í stofunni var 

hlýlegt og notalegt andrúmsloft, var kveikt á kerti og hlustað á  

íslensk jólalög. (Dagbók 10. desember 2015) 
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Það voru engar tvær myndir (tveir bútar) eins. Hver nemandi einbeitti 

sér að sínu verki og kláraði samkvæmt fyrirmynd af Mónu Lísu. Hann átti að 

skoða vel litablöndun svo hún myndi passa við aðra búta af heildarlistaverki 

(sjá mynd 25). Allir nemendur fengu hrós hjá mér fyrir hjálpsemi og 

vinnusemi. Eftir málun bað ég þær um að hugstorma orð sem sýna gildi 

jólanna. Stelpurnar byrjuðu að skrifa orðin á blað og síðan klipptu þær orðin 

út í sameiningu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 25 Stórt sameigilegt verk nemenda í 9. bekk 
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Hugmyndirnar um gildi jólanna komu frá þeim sjálfum og hljómuðu: 

kærleikur, Guð, fjölskylda, jólatré, matur, gos o.fl.  Afraksturinn (sjá mynd 

25) var hengdur upp á vegg á ganginum og vakti strax athygli annarra 

nemenda. Nemendurnir í stelpuhópnum bættu síðan enn fleiri gildum við á 

vegginn. Ég gat ekki séð annað en að þeir væru mjög ánægðir með verkið. 

Í morgun heyrði ég nemendurna að segja hvað þeir gerðu í 

myndmennt, þeir bentu á verkin sem þeir máluðu, þeir virtust vera 

mjög stoltir af verkefninu og þátttöku sinni í stóru listaverki skólans. 

(Dagbók, 11. desember 2016) 

     Gildi jólanna voru skrifuð og klippt af nemendum sjálfum. Þeir skrifuðu 

þau tákn sem þeir þekkja best frá nærumhverfinu sínu, frá uplifunum og 

reynslu sinni (sjá mynd 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Verkefnið Jóla Móna Lísa gaf nemendum tækifæri til að vinna stórt 

listaverk með samvinnu. Samskipti og samvinna hjálpaði þeim að móta 

Mynd 26 Gildi jólanna 
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þekkingu og skoðun sína þannig að þeir styrktu sig í rökhugsun og  

lausnaleit. Lýræðisleg þátttaka nemenda í kennsluáætlun í myndmennt fólst 

í því að þeir komu hugmyndum sínum á framfæri í opinni umræðu.  Ég sem 

kennari stýrði umræðunni þannig að hver og einn nemandi fékk tækifæri til 

að tjá sig, segja frá áhugamálum sínum og kjósa síðan viðfangsefni. 

Nemendahópurinn lærði þannig lýðræðislega ákvarðanatöku varðandi 

námsefni og námsaðferðir  og þjálfaði ábyrgð á eigin námi.   

      Mér fannst verkefnið með Mónu Lísu heppnast vel, vegna þess að  

nemendur fengu val og frelsi til að taka ákvarðanir saman. Verkefnið var 

unnið út frá þeirra óskum sem komu fram í lýðræðislegri áætlun sem 

Jólaþema, fjögur verkefni (sjá mynd 23), og ég held að það hafi haft áhrif á 

heildarútkomuna verksins. Þessi stelpuhópur valdi jólabakgrunn og liti í 

sameiningu og þannig fengu þær tækifæri til að efla samskiptin. Ég upplifði 

þetta hópverkefni sem einstakt tækifæri fyrir mig og nemendur til að byggja 

upp gagnkvæmt traust. Öll verkefnin sem nemendur völdu fyrir lotuna í 

myndmennt byggðu á frjálsu vali og voru út frá áhugamálum þeirra. Ég sá 

tækifæri til að leyfa nemendum að prófa í fyrsta skipti að hafa bein áhrif á 

námsefni og hef margt lært af því. Það mikilvægasta sem ég hef áorkað í 

gegnum lýðræðislega áætlun var að fá traust og virðingu nemenda sem eru 

í mínum augum mikilvægir grundvallarþættir í skólastarfi. 

4.2 Myndlistarsýning    

Eitt stærsta verkefni vetrarins í kennslu minni var að halda listasýningu á 

verkum nemenda í unglingadeild. Listsýningin átti að sýna verk 94 nemenda 

sem sýndi vinnu þeirra með styrkleika sína, hæfni og gildi. Ég ætlaði að búa 

til listrænan ramma kringum sýninguna sem táknaði mikilvægi samskipta og 

undirstrika þau gildi sem nemendur hefðu dregið fram í sinni vinnu. 
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4.2.1 Undirbúningur og ákvarðanataka 

Rannsóknin mín fólst í því að rannsaka sjálfa mig í kennslu og skoða hvernig 

ég vinn með sköpun til að virkja nemendur í samskiptum og vera læs á 

umhverfið. Mig langaði að gera listsýningu sem sýndi gildi og mikilvægi 

góðra og jákvæða samskipta. Strax í upphafi rannsóknarinnar byrjaði ég að 

safna hugmyndum mínum í skissubókina, sem var rannsóknartækið mitt.  

      Hugmyndin að listsýningunni kviknaði í móttökudeild skólans þar sem 

tvítyngdir nemendur áttu í erfiðleikum með að tengjast jafnöldrum sínum. 

Fyrir utan tungumálaerfiðleika voru einnig hegðunarerfiðleikar sem gerðu 

það að verkum að þessum nemendum leið illa í skólanum og byrjuðu að 

einangra sig frá skólasamfélaginu. Í skapandi kennsluaðferðum sá ég 

tækifæri til að virkja alla með áherslu á jákvæð gildi og hæfileika hvers og 

eins. 

Fyrsta tillagan að sýningunni (sjá mynd 27) var að nota einhverja 

íþróttagrein sem tákn á heildarsýn og hópavinnu, t.d. boltaíþrótt. Bolti á 

myndinni myndi innihalda alla hæfni sem reyna á góða samvinnu til að 

vinna leikinn. Með þetta í huga var ég að spá í að nota verk nemenda með 

öllum hæfileikum sem þeir skrifuðu á A4 blöð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 27 Hugmynd með boltann 
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Ég var ekki alveg viss um hversu nákvæmlega ætti ég að lýsa góðum og 

jákvæðum samskiptum til að auðvelda áhorfendum túlkun á listaverkinu. 

Mig langaði að fá áhorfendur til að hugsa og velta vöngum, spyrja aðra og fá 

þá til umræðu. Þannig virka almenn samskipti: að tjá sig, hlusta á aðra og 

spyrja ýmsa spurninga varðandi mál sem við höfum ekki alveg á hreinu. 

         Á mynd 29 er tillaga sem ég rissaði upp að hugmynd sem á að lýsa 

hæfileikum manna í einhverskonar hringrás eða keðju sem táknar virka 

félagslega samheldni. Verk nemenda með hæfileikum þeirra áttu að fylla 

inn í alla hringi en ekki var vitað um fjölda þátttakenda á þessu stigi ferlisins.   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Svo kom næsta hugmynd sem birtist í kennslustund í Háskóla Íslands þegar 

var fjallað um starfendarannsóknir og hugmyndir að veggpjaldi fyrir 

rannsóknir okkar. Á mynd 29 sést myndin sem ég teiknaði þá, sem táknar 

annaðhvort tvö andlit eða bikar/tímaglas, það fer eftir því frá hvaða 

sjónarhóli við horfum á myndina. Ef við tökum jákvætt rými (dökk mynd á 

hvítum bakgrunni) þá sjáum við bikar/tímaglas. En þegar setjum við hvíta 

fleti á dökkan bakgrunn, sjáum við tvö andlit snúa hvort að öðru sem táknar 

Mynd 28 Skissa með tákn samvinnu nemenda með áherslu á styrkleika þeirra 
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samtal. Hugmyndin átti gefa til kynna að bæði sjónarhorn, sem jákvætt eða 

neikvætt rými, lýsa á einhvern hátt samskiptum með orðaforða í bakgrunn. 

Mig langaði að fá áhorfandann til að skoða verkið út frá þeirra sjónarhóli, 

þeir myndu túlka og móta sínar upplifanir út frá verkinu.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mig langaði að vekja athygli á því að félagsleg einangrun gæti haft mikil 

áhrif á andlega og líkamlega heilsu. Með því að kenna nemendum 

samkennd og umburðarlyndi og hvernig er hægt að setja sig í spor annarra 

og sýna þeim hjálparhönd, er mikið tækifæri fyrir jákvæðari og betri 

samskipti þar sem allir eru virkir. Nemendur sem eru sterkir félagslega gætu 

Mynd 29 Tímaglas, tíminn til samskipta 
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haft beint áhrif á þá sem eru ekki sterkir í félagslegum samskiptum og 

virkjað aðra nemendur um leið.  

     Næsta hugmynd um útfærslu á sýningunni var að lýsa eingangrun 

nemanda (sjá mynd 30) og þannig spyrja áhorfandann hvað væri hægt að 

gera til að hjálpa honum að komast út úr kassanum og eiga heilbrigð og 

jákvæð samskipti. Hér vantaði verk nemenda um styrkleika þeirra, þess 

vegna þurfti ég að endurskoða þessa hugmynd. Ég vissi ekki alveg hvar væri 

hugsanleg staðsetningin fyrir verk nemenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleiri hugmyndir hafa komið í skissubókina mína. Ég teiknaði í skólanum í 

frímínútum, á kaffistofu, á fundum og heima. Höfuð mitt var eiginlega að 

springa af hugmyndum og ég var ekki alveg viss hvernig myndi ég að hafa öll 

verk nemenda uppi á stórum veggi. Ég vissi heldur ekki um fjölda nemenda 

Mynd 30 Nemandinn einangraður í kassanum 
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sem myndu taka þátt í sýningunni. Það var samt gaman að gera skipurit fyrir 

sýningu og ákveða staðsetningu verka nemenda. 

         Næsta tillaga að hugmynd sýningarinar var mynd af þremur andlitum 

(sjá mynd 31) sem mynda þríhyrning og úr höfðum þeirra streyma hugsanir 

þeirra sem eru innri hæfileikar skrifaðir af nemendum á A4 blöðum 

klipptum í form stórra vatnsdropa. Vatn og eiginleikar vatns merkja flæði og 

í mínum huga góð flæði gilda lífsins: traust, virðing, kærleikur, umhyggja og 

fleira lýsa góðu flæði í samskiptum. Ef eitt gildi dettur út hefur það áhrif á 

flæði góðra samskipta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síðasta hugmyndin (sjá mynd 32) um framsetningu sýningarinnar var best 

að mínu mati og ég ákvað að nota hana fyrir listaverkið sem átti að vera 

ramminn utan um sýninguna með verkum nemenda. Hún sýndi bylgjur sem 

streyma gegnum hugsanir og athafnir manna. Í bylgjunum standa orð sem 

 

 

Mynd 31 Tillaga um framsetningu verka nemenda 
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merkja jákvæð gildi og hæfni okkar í lífinu sem geta gert okkur að betri 

manneskjum. Þessi gildi, t.d. vinnusemi, hjálpsemi, ummhyggja, skilningur, 

skapandi hugsun, vandvirkni, að gefast aldrei upp, standa við orð sín, standa 

við loforð o.s.frv. eru mikilvæg í okkar starfi og námi. Mig langaði svo mikið 

að fá nemendur til að hugsa um hvaða hæfni (innri hæfileika) þeir telja 

mikilvæga og tjá sig um þau í verkum sínum. Ég var mjörg spennt að byrja 

að setja hana upp. 

4.2.2  Sýningin 

Undirbúningur að uppsetningu myndlistarsýningarinnar byrjaði 4. janúar 

2016 og lauk 23. febrúar 2016. Sýningin sjálf var  sett upp af mér á  fjórum 

dögum og tilbúin  27. febrúar 2016. Níutíu og fjórir nemendur af þeim 

hundrað fimmtíu og fjórum sem bauðst að vera með tóku þátt í 

myndlistarsýningunni. Þetta voru þeir sem höfðu fengið skriflegt leyfi frá 

foreldrum sínum. Aðgangur að öllum nemendum á unglingastigi var 

gegnum umsjónarkennara þeirra og upplýsingaflæði til nemenda í sambandi 

Mynd 32 Endanleg ákvörðun um framsetningu listasýningar 
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við framkvæmd verkefnis fór í gegnum þá. Fyrstu verk nemenda, sem voru 

unnin um samskiptalæsi, voru tilbúin strax í janúar en afgangurinn skilaði 

sér mánuði seinna. Unglingastig varð fyrir valinu af því að faggreinasviðið 

mitt er myndmennt á unglingastigi og ég hef mikinn áhuga á vinnu með 

nemendum á þessum aldri. Mér taldist líka til að nemendur á þessum aldri 

ættu auðveldara með að mynda sér skoðun og ígrunda styrkleika sína og 

gildi í samskiptum.  

     Markmið sýningarinnar var að fá nemendur til að tjá sig um styrkleika 

sína á listrænan hátt og síðan virkja þá í umræðu um innri hæfileika fólks og 

gildi í samskiptum. Uppsetning myndlistarsýningarinnar var sýnilegt spjald 

sem inniheldur alla hæfni og hæfileika hvers manns, öll mikilvægustu gildi 

lífsins sem er alltaf hægt að bæta og þróa. Einkenni sýningarinnar voru 

jákvæð gildi sem ég tók saman hjá nemendum sem gefa til kynna að ef við 

öðlumst þau þá verðum við betri manneskur, betri námsmenn, betri 

kennarar, betri stjórnendur. Þetta eru auðlindir okkar og við þurfum að 

hugsa vel um þær.  

          Fyrstu skrefin í uppsetningu sýningarinnar  voru tekin miðvikudaginn 

23. febrúar eftir hefðbundinn vinnudag. Það tók tvo klukkutíma að mæla og 

klippa maskínupappír í hæfilega lengd og líma síðan saman (sjá mynd 33).  

 

 

 

 

 

 

Mynd 33 Undirbúningur, fyrstu skrefin 23. febrúar 2016 
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Út úr því kom stórt veggspjald að stærð 2,7 metra á hæð og 5,5 metra á 

lengd. Eini lausi stóri veggurinn í skólanum var inni í matsal (sjá mynd 34) og 

ég nýtti mér það pláss fyrir veggspjaldið. Í matsalnum sá ég gott tækifæri  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

til að sýna öllum nemendum og starfsfólki skólans verkið á meðan þeir  

væru að borða og spjalla. Hér myndu styrkjast áherslur á umræður sem ég 

tel mikilvægar í samskiptum, tjáningu á skoðunum og túlkun  listaverka. 

Til að líma spjaldið upp á vegg (sjá mynd 35) þurfti ég að nota sterkt 

límband til að tryggja að maskínupappírinn héldi eins lengi og hægt væri. Ég  

var ánægð með vinnuna og hlakkaði til að byrja að setja upp verk nemenda 

næsta dag.  

 

 

 

Mynd 34 Matsalur skólans 
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24. febrúar var síðasti dagur fyrir  vetrarfrí og markmiðið mitt var að klára 

sýninguna í vetrarfríinu  í ró og næði. Það var allt klárt fyrir næsta dag.  

Skapalón fyrir verkið (sjá mynd 36) voru búin til úr bláum kartonsblöðum að 

stærð A2. Tilgangur skapalónsins var að tryggja að mannamyndirnarnar í 

listaverkinu  yrðu jafnstórar.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 35 Pappírsspjaldið komið upp á vegg 

Mynd 36 Skapalón – nemandi 
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Skapalón  fyrir stórt höfuð var gert úr 6 bláum A2 blöðum úr kartoni. Tilbúið 

höfuð var límt lauslega á maskínupappírinn og síðan teiknaðar eftir því 

útlínur (sjá mynd 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftir teikningu á útlínum byrjaði ég að nota þekjuliti og akrýlmálningu. Ég 

valdi himinbláan lit í bakgrunninn (sjá mynd 38) til að tengja við dýpt, 

stöðugleika og traust. Blár litur getur einnig merkt trú, sannleika, sjálfstraust 

og skilning. Ljósblár aftur á móti táknar skýrleika í hugsun og samskipti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 37 Útlínur eftir skapalóni 

Mynd 38 Litasamsetning í verki 
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Næsta dag, fimmtudag, byrjaði ég að raða öllum verkum nemenda á 

borðin inni í matsal til að fá heildasýn  yfir myndirnar / verkefnin (sjá mynd 

39). Eftir það valdi ég eitt og eitt blað af handahófi og límdi á maskínu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pappírinn. Þetta var margra tíma pússlvinna þar sem ég þurfti að raða og 

snúa myndum eftir lögun stóru hausanna á veggspjaldinu (sjá mynd 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 39 Verk nemenda á borðum inni í matsal fyrir sýninguna 

Mynd 40 Festing verka nemenda upp á vegg 
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Sum verkin byrjuðu strax að losna svo að ég þurfti að líma þau aftur saman. 

Seinnipart föstudags voru næstum öll verkin komin upp. Það vantaði bara 

nokkur verk í viðbót til að fylla inn í manneskjurnar sem eru neðst á 

myndinni (sjá mynd 41). Eftir tveggja daga vinnu byrjaði  að mótast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heildarsýn á sýninguna með öllum innri hæfileikum og gildum sem 

nemendur hafa komið fram með á listrænan hátt. Á mynd 42 er hægt að sjá 

listræna tjáningu nemenda,  lýsta með orðum, teikningum og táknum, setta 

upp á frjálsan hátt. Á verkunum sést greinilega hvaða gildi þeir telja 

mikilvæg og í hverju eru þeir sterkastir. Hér kemur fram: stundvísi, traust, 

jákvæðni, trú á sjálfan sig og von um að draumar rætist. 

Á laugardag var lokasprettur á uppsetningu sýningarinnar, síðustu verk 

nemenda (sjá mynd 42) voru límd inn í stóra verkið og fyrisögnin „Auðlindir 

okkar“ prentuð út. Hver stafur var prentaður á A4 blaði. 

Mynd 41 Uppsetning verka nemenda 
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Mynd 42 Verk nemenda 
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Sýningin var tilbúin (sjá mynd 44). Heildarvinna við uppsetningu á 

sýningunni tók samtals þrjátíu og  tvær klukkustundir og gekk mjög vel. Ég 

var ein í skólanum á meðan allir kennarar og nemendur voru í vetrarfríi. Það 

var gott að fá frið og næði inni í matsal skólans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndlistarsýningin var mér sem kennara mjög mikilvæg til að sýna 

kjarna starfskenningar mínar sem endurspeglast í kennslu minni. 

Starfskenningin byggist á gildum sem komu fram í sýningunni: virðing, 

traust, fordómaleysi, jákvæðni, skapandi hugsun, frumkvæði, trú á eigin 

getu, sjálfstraust o.fl. (sjá mynd 46). Ég lagði mikla vinnu í sýninguna til að 

undirstrika mikilvægi þessara gilda í starfi og námi hvers og eins og að fá 

nemendur til að ígrunda líka hvað þeim finnst mikilvægt í lífinu. Mig langaði 

til þess að nemendur á unglingastigi öðluðust skilning á þessum gildum með 

því að taka þátt í gerð listaverksins og tjá sig um hæfni sín. Gildi, sem koma 

Mynd 43 Tilbúin sýning á verkum nemenda um hæfileika sína 
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fram í listaverkinu (sjá mynd 44), merkja hæfni sem kennarar meta hjá 

nemendum sínum, sérstaklega í list- og verkgreinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæfni eins og vinnusemi, vandvirkni, skapandi hugsun og frumleiki, 

framkoma við aðra, virðing og kurteisi, gagnrýnin hugsun, hjálpsemi, 

frágangur, mæting í tíma, eru huglæg merki og teljast til huglægs 

námsmats. Þess vegna fannst mér mikilvægt að nemendur taki þátt í 

sýningunni til að segja frá hæfileikum sínum og vera meðvitaðir í hverju eru 

þeir sterkir og hvaða hæfni þurfa að bæta, því flest hæfni eru einnig metin 

til einkunnar. Með því að deila hæfileikum sínum og hafa þá sýnilega á 

myndlistarsýningunni fengu nemendur tækifæri til að upplifa sjálfstraust og 

styrkja sjálfsvitund sína. Sterk og jákvæð sjálfsþekking getur hjálpað 

Mynd 44 Gildi og hæfni fólks 
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nemendum til að eiga auðveldara með öll samskipti, nám og að fóta sig í 

lífinu. 

4.2.3 Þátttaka  skólasamfélagsins í sýningunni  

Fyrstu viðbrögð við myndlistasýningunni komu strax, fyrsta daginn eftir 

vetrarfrí þegar nemendur sátu inni í matsal. Viðbrögðin komu fyrst og 

fremst frá þátttakendum í sýningunni, þeir leituðu að verkum sínum og 

bentu síðan á þau. Verkin voru nafnlaus en þátttakendur  þekktu verkin sín 

og sögðu öðrum frá þeim. Ég reyndi að fylgjast með viðbrögðum nemenda 

með því að koma alltaf inn í matsal á morgnana, í  frímínútum og í hádeginu 

(sjá mynd 45). Ég settist oft við borðin hjá nemendum og spjallaði við þá um 

lífið og tilveruna og einnig um sýninguna. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 45 Viðbrögð nemenda skólans við listasýningunni 
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    Umræður kennara um sýninguna byrjuðu í fyrstu viku í mars, vikuna eftir 

vetrarfrí. Þeim  fannst sýningin flott og hugmyndin góð til að skoða nánar 

gildi sem eru mikilvæg í okkar lífi í skólanum. Sýningin kom sér vel að þeirra 

mati vegna læsisstefnu í öllum skólum landsins sem tók gildi um miðjan 

febrúar, þannig að myndlistarsýning  var  vel tímasett. Á kaffistofunni kom 

ég líka af stað umræðum og bað þá kennara sem ég hitti að ræða við 

nemendur sína um gildin sem komu fram í sýningunni. Kennurum á yngsta 

stigi fannst þetta líka gott tækifæri til að minna litlu krakkana á gildi og 

almennar reglur í samskiptum og umgengni.   

       Til að virkja nemendur betur í umræðu og tjáningu gerði ég 

spurningalista um sýninguna (Viðauki 8) sem nemendur gátu svarað á 

meðan þeir voru í mat. Spurt var um skilning þeirra á gildum og merkingu 

kassans yfir höfði nemandans fyrir miðju verksins og  hvað var hægt að gera 

til að hjálpa til að losna við kassann. Flestir aðspurðir nemendur þekktu 

gildin (Viðauki 7)  og merkingu þeirra. Sumir skildu  ekki  þýðingu orðanna 

frumkvæði, lausnaleit, barátta, sveigjanleiki, einlægni, viðsýni, 

fordómaleysi, umburðarlyndi, vandvirkni.  Svo voru nokkrir sem skildu þau 

ekki alveg en höfðu heyrt um  gildin. Nemendur komu með fjölbreytt svör 

um það hvernig mætti hjálpa nemandanum með kassann yfir höfðinu að 

losna við hann. Ég setti svörin í þrjá flokka: kærleikur og vinátta, hrós og 

hvatning og kassinn tekinn bókstaflega. Í hverjum flokki birtast svör 

nemenda sem tilheyra viðkomandi þemum. Niðurstöður úr 

spurningakönnuninni (sjá mynd 46) sýna að flokkurinn „Kærleikur og 

vinátta“ birtist oftast í svörum nemenda við ofangreindri spurningu. Það 

segir að nemendur eru meðvitaðir um það að hægt er að hjálpa 

nemandanum með því að vera góður og hjálpsamur, sýna stuðning og 

vináttu. Síðan kemur flokkurinn „Hrós og hvatning“ sem merkir að það að sé 

hægt að hjálpa nemandanum, sem sér ekki hæfileika sína, með hvatningu 
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og hrósi. Í niðurstöðum kemur fram að nemendur sjá lausnina í hrósi og 

hvatningu og finnst að trú á sjálfan sig og hæfileika sína sé  mikilvæg. Síðasti 

flokkur í niðurstöðum var „Kassinn tekinn bókstaflega“ sem þýðir að 

nemendur sáu myndverk en sáu enga tengingu við tilfinningar og aðstæður 

(sjá mynd 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður sýna að nemendur hafa komið auga á gildi þess að hrósa fólki 

og hafa góð og kærleiksrík samskipti við aðra. Flestir þeirra voru meðvitaðir 

um gildi vináttu, jákvæðni, hvatningar og hjálpar. Samkvæmt svörum 

nemenda geta allir hjálpað nemandanum með kassann yfir höfðinu sem sér  

hvorki hæfileika sína  né annarra. Þeim fannst að margar leiðir væru til þess 

   Mynd 46 Niðurstöður úr spurningakönnun 
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að hrósa og vera góður við nemandann með kassann yfir höfðinu sem 

skortir sjálfstraust og jákvæðni. Þeir komu með tillögur um að leika við hann 

og skilja hann ekki útundan, benda á hæfileika hans, segja eitthvað fallegt 

og bjóða honum heim. 

       Í tvær vikur í mars fór ég inn í matsal á matartíma til að spjalla við 

nemendur á miðstigi. Ég þekkti ekki alla nemendurna og spurði af handahófi 

um túlkun þeirra á listaverkinu. Margir þeirra voru með sterkar skoðanir á 

hvernig ætti að hjálpa nemandanum með kassann yfir höfðinu og nokkrir 

voru ekki með neinar hugmyndir um það. Mér fannst umræður við 

nemendur mjög góðar og fékk flesta til að hugsa og tala um mögulegar 

lausnir á málinu. Umræður eru að mínu mati góð leið til að koma sínum 

skoðunum á framfæri og heyra viðhorf annarra, þannig að nemendur læra 

hvernig á að skilja hugtök og önnur fyrirbæri og móta sér síðan sýn á 

hlutina. Ég tel að umræður sem kennsluaðferð bjóði upp á tækifæri til að 

byggja þekkingu nemenda og styrkja dómgreind þeirra. Með umræðum 

geta nemendur spreytt sig á lýðræðislegum vinnubrögðum, tjáð skoðanir 

sínar og hlustað á aðra. 

      Eftir eina og hálfa viku skemmdist listaverkið og það kom mér verulega á 

óvart. Myndlistarsýningin var ekki fyrir neinum og ég skildi ekki alveg 

hvernig myndast hafði stórt gat á verkið. Eftir samræður við nokkra 

nemendur kom í ljós að fótaspark eins nemanda orsakaði þetta 

skemmdaverk (sjá mynd 47). 

 

 

 

 

 

Mynd 47 Skemmdarverk á listaverki 
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     Þetta atvik get ég túlkað sem mikla þörf á fræðslu um gildin sem 

listasýningin fjallar um: virðingu, ábyrgð og tillitssemi. Skemmdarvargurinn 

var ekki nógu mikið upplýstur að mínu mati um mikilvægi gilda sem geta 

hjálpað okkur til  að lifa í sátt og samlyndi við aðra. 

        Markmið með þessari sýningu var að vekja áhuga á ákveðnum gildum  

og hæfni fólks, fá umræðu um þau og öðlast skilning á ofangreiddum 

hugtökum. Mér fannst sýningin bjóða upp á tækifæri til tjáningar, 

ígrundunar og félagslegra samskipta og um leið til umhugsunar um gildi og 

hæfni fólks. 

4.2.4  Lærdómar af öllu ferlinu  

Að koma upp listasýningu var lærdómsrík reynsla fyrir mig sem ég mun nýta 

mér í starfi. Í gegnum rannsóknarverkefnið mitt kynnstist ég sjálfri mér og 

væntingum mínum til betri samskipta milli mín, nemenda og samkennara 

minna. Í öllu ferlinu mótaðist viðhorf mit og gildismat um samvinnu innan 

og utan skóla.  

       Ég hef lært að samskipti  byggjast á gildum eins og trausti, virðingu, 

ábyrgð og tillitssemi og eru mikilvæg til að vinna vel saman og tryggja góðan 

vinnuanda. Skilningur, umburðarlyndi og þolinmæði urðu stór þáttur í 

undirbúningsferlinu fyrir listasýninguna og  sýndu mér að stundum verður 

maður að hægja á sér og taka smærri skref í einu ef markmiðið á að nást. Ég 

hef lært hvernig væri hægt að bregðast við ófyrirsjáanlegum breytingum í 

tímaáætlun við skipulag og uppsetningu myndlistarsýningar og fundið 

lausnir. Samvinna kennara og samræður við aðra list- og verkgreinakennara 

hjálpaði mér að einblína á lausnamiðaða hugsun og nálgast hluti með 

opnum hug.  
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4.3 Nýja matskerfið – áhersla á hæfni nemenda 

Rannsóknarverkefnið var þýðingarmikið fyrir mig sem kennara, sem 

rannsakaði starfið mitt, og fyrir nemendur skólans á unglingastigi til að auka 

skilning á hæfni sem metin er til einkunnar. Nýja matskerfið, sem fylgdi með 

námskránni 2011, er í stafaformi A, B, C og D og tók gildi um áramótin 

2015/2016 og  nú í vor fá tíundu bekkingar einkunnir sínar við útskrift 

samkvæmt  nýjum hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Myndlistarsýningin er 

sýnilegt spjald sem inniheldur alla hæfni og hæfileika hvers manns, öll 

mikilvægustu gildi  hvers manns sem er alltaf hægt að bæta og þróa. Þetta 

eru jákvæð gildi sem gefa til kynna að ef við öðlumst þau þá verðum við 

betri manneskjur, betri námsmenn, betri kennarar, betri stjórnendur. Þetta 

eru auðlindir okkar og við þurfum hugsa vel um þær.  

      Strax í haust, þegar ég byrjaði að kenna myndmennt í tveimur  níundu 

bekkum, sá ég að námsmatið þurfti að endurskoða.  Í gamla námsmatinu í 

skólanum vinnusemi og skapandi hugsun metin til 50% hegðun og 

framkoma  til 50%. Þar vantaði nákvæma sundurliðun á vinnusemi og 

hegðun. Ég ákvað að  skipta matsblaði  í 10 þætti (Viðauki 9, 10),  bætti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 48 Matsblað í myndmenntakennslu 
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nokkrum hæfniviðmiðum við: vandvirkni, sjálfstæði, frumleiki, verki lokið 

frá byrjun til enda, farið eftir fyrirmælum, hjálpsemi og mæting í tíma. 

Virkni, vinnusemi, framkoma við aðra og umgengni í tíma voru nú þegar 

notuð í námsmati. Á mynd 48 koma fram allir þættir í myndmenntakennslu 

sem eru teknir til mats. Kennsla með áherslum á þessi hæfni er hluti 

óformlegs náms sem kemur fram í kenningum Eisners um duldu námskrána. 

Þessir óáþreifanlegu þættir eru mjög mikilvægir í almennum samskiptum og 

setja mark sitt á þau. Sama má segja um sjálfsmat (sjá mynd 49) sem er 

einnig huglægt mat nemanda á þeirri hæfni sem hann hefur öðlast í námi. 

Hann leggur mat út frá reynslu og upplifun sinni meðan á kennslunni stóð.  

      En það er ekki nóg að útbúa kennsluefni við hæfi þroska og getu hvers 

nemanda án þess að hafa einstaklingsmiðað námsmat í huga (sjá mynd 48 

og 49). Í einstaklingsmiðuðu námi, þar sem skapandi og einstakt starf á sér 

stað, er gerð krafa til einstaklingsmiðaðs námsmats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 49 Matsblað fyrir nemendur 
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      Við gerð þessa matsblaðs studdist ég við hæfniviðmið aðalnámskrár  í 

sjónlistum (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011) þar sem lýst er 

hæfni nemenda við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Hún hjálpaði mér að svara 

rannsóknarspurningunni minni tengdri eflingu á sköpunarhæfni nemenda í 

myndmenntakennslu og mati á virkni nemenda í tímum. 
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5  Umræða 

Samkvæmt Aðalnámskrá (2011) verða mannréttindi tryggð með því að 

stuðla að heilbrigði og velferð hvers og eins. Heilbrigði á líkama og sál 

byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Jákvæð sjálfsmynd, 

sjálfsöryggi og skilningur á tilfinningum sínum og annarra tryggja góð og 

heilbrigð samskipti (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011). 

Skólastjórnendur, kennarar og annað skólafólk þarf að vera meðvitað um 

hvað felst í heilbrigðum og félagslegum forvörnum og geta nýtt sér 

áreiðanlegar upplýsingar um samskiptalæsi. Aðalnámskrá grunnskóla (2011) 

segir til um að styðja þurfi börn og ungmenni svo að þau geti tekið ábyrgar 

ákvarðanir varðandi eigin heilbrigði. Starfsfólk skóla er í lykilhlutverki sem 

fyrirmyndir og þarf að geta unnið út frá styrkleikum og áhuga nemenda, 

kenna þeim hvernig á að byggja upp jákvæða sjálfsmynd og efla heilbrigði 

þeirra. 

Mín skoðun er sú að kennurum beri skylda að búa til aðstæður þar sem 

hægt sé að skapa jákvæða sjálfsmynd og sjálfsvirðingu nemenda. Hægt er 

t.d. að hafa markvissa lífsleiknikennslu með markviss umfjöllun um 

sjálfsmynd og sjálfsöryggi. Einnig væri hægt að ráða til starfa heimspeking til 

að ræða og útskýra fyrir nemendum öll mikilvægu gildin í lifinu; hvaða 

merkingu hafa orðin virðing, ábyrgð, traust, öryggi, vellíðan, hamingja 

o.s.frv. Það er einnig hægt að fá góðar fyrirmyndir úr samfélaginu til að 

koma í heimsókn og ræða við nemendur um sig og sitt líf, til dæmis Aron 

Pálmason handboltamann, Jóhönnu Guðrúnu söngkonu eða þekktan 

frumkvöðul eins og Jökul Sólberg, eigandi Plain Vanilla. Spurningin er bara 

hvernig skólinn getur fjármagnað slíkar heimsóknir því skólastjórnendur 



 

116 

vildu ekki taka þátt vegna heimsóknar förðunarfræðingsins til nemenda 

minna. 

        Rannsóknin mín var mikilvæg fyrir mig til að endurskoða starfshætti 

mína og finna út mögulegar lausnaleiðir í því sem ég var ekki ánægð með. 

Áhugaleysi nemenda í tímum, hegðunarvandamál, samskiptaerfiðleikar og 

aðrir námsörðugleikar þeirra kölluðu á breytingar á kennsluháttum mínum. 

Í kennslu ákvað ég að efla ekki bara sköpunarhæfileika nemenda, heldur alla 

hæfni  þeirra í mannlegum samskiptum. Kenningar Eisners hjálpuðu mér að 

skilja hvernig hægt er að vinna í gegnum skapandi vinnuferli og læra 

sjálfstæð vinnubrögð. Sjálfstæði er mjög mikilvægur þáttur í öllu námi þar 

sem nemendur byggja nýja reynslu ofan á gamla, þróa hugmyndir sínar, 

prófa sig áfram og þora að takast á við ný verkefni (Eisner, 2002). Með 

tímanum mynda þeir sterka sjálfsmynd og getu til framkvæmda, efla 

félagsleg tengsl og ánægju. 

         Það kom mér verulega á óvart að nemendur í níunda bekk höfðu aldrei 

fengið tækifæri til lýðræðislegrar ákvarðanartöku við gerð námsáætlana í 

allri skólagöngu sínni (Viðauki 11 og 12). Það þýðir að nemendur hafa fengið 

lítið eða takmarkað tækifæri til að hafa bein áhrif á skipulag námsefnis. Virk 

þátttaka í námi leiðir til  getu til aðgerða og eflir lýðræði (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2011). 

        Lýðræði er mikilvægur grunnþáttur sem þroskar samábyrgð, meðvitund 

og virkni borgaranna sem gerir þá færa til að taka þátt og hafa áhrif á mótun 

samfélags (Dewey, 2010). Þess vegna er nauðsynlegt að mínu mati að rækta 

alla þætti sem innihalda virðingu fyrir mannréttindum og heilbrigði barna og 

unglinga og gefa þeim tækifæri til að læra um lýðræði í skóla. Lýðræði 

fléttast auðveldlega inn í aðra grunnþætti og t.d. virkt lýðræði getur ekki 

orðið án læsis. Lýðræði stuðlar að einhvers konar jafnrétti milli einstaklinga 

eða hópa í samfélaginu. (Mennta – og menningamálaráðuneytið, 2011). 
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Mér finnst mikilvægt að stuðla að heilbrigði og velferð hvers og eins 

nemanda og tryggja baráttu gegn mismunun og ofbeldi eða einelti. 

        Nemendur í skólanum sem ég kenni við eru í „öllum regnbogans litum“. 

Skólinn er oft kallaður „skóli margbreytileikans“ því í honum eru börn og 

unglingar með mismunandi þarfir, getu, hæfileika, þjóðaruppruna, 

lífsbakgrunn, trú, skoðanir og venjur. Fjölbreytileiki nemenda gerir þær 

kröfur að kennarar þurfa að hjálpa þeim að byggja upp félagsfærni sína. 

Samskipti sumra nemenda geta verið erfið vegna ýmissa örðugleika en það 

er hægt að byggja þau upp með fræðslu, skilningi, samkennd, 

hlutverkaleikjum til að setja sig í spor annarra, uppbyggjandi umræðum, 

leikjum og hópefli. Þannig geta nemendur kynnst hver öðrum betur og sýnt 

öðrum hæfileika sína.  

      Samskipti geta verið ansi flókin en þau eru góð leið til að þroskast sem 

manneskjur. Ég hef tekið eftir því að nemendur vantar meiri hvatningu frá 

samnemendum til að læra að þekkja sjálfa sig sem einstaklinga.  Það er 

mikilvægt á unglingsárum að læra um hvaða gildi eru mikilvæg í félagslegum 

samskiptum og móta hugmyndir um framtíðina, hvað nemendur vilja út úr 

námi, starfi og lífinu. Þannig þjálfa nemendurnir læsi á samfélag og 

umhverfi sitt. En fyrst og fremst þurfa þeir að spyrja sjálfan sig: hvað vil ég, 

hvert er markmið mitt í námi og hvað get ég gert til að nálgast það? 

Verkefnið, sem var lagt fyrir nemendur í rannsóknarverkefninu mínu um 

hæfni og hæfileika, gæti hjálpað til við að svara ofangreindum spurningum.  

        Rannsóknarverkefnið mitt gaf einnig nemendum á unglingastigi 

tækifæri til að taka þátt í listasýningu og ígrunda styrkleika sína. Við 

ígrundun á hæfni sinni spurðu þeir sig: Hver er ég? Hver eru gildin mín? 

Hvað finnst mér skemmtilegt að gera? Hvernig get ég nýtt hæfileika mína til 

að styrkja mig í félagslegum samskiptum? Mér fannst rannsóknarverkefnið 
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vera mikilvægt fyrir nemendur til að kynnast sér sjálfum, væntingum sínum 

og vita hver eru viðhorf þeirra og gildismat í lífinu.   

         Rannsóknin mín sýnir að í skapandi kennslu liggja mörg tækifæri til að 

leyfa nemendum að láta ljós sitt skína (Gardner, 1993). Ég sem 

listgreinakennari notaði skapandi aðferðir sem gátu auðveldað nemendum 

félagsleg samskipti og gefið þeim tækifæri til að styrkja hæfni sína. Í kennslu 

reyndi ég að vera hugmyndarík til að geta útfært viðfangsefni á 

skemmtilegan máta og auka virkni nemenda. Með fjölbreyttum og skapandi 

aðferðum ýtti ég undir sköpunargáfu og frumkvæði nemenda þannig að 

hver einstaklingur fann til ánægju og gleði yfir eigin sköpunarkrafti. Dæmi 

um slíkt getur verið notkun raksápu (sjá mynd 16 og 17), eggjaskurn og 

geisladiskar  (sjá mynd 3 og 4), naglabretta (sjá mynd 5) og fleiri 

endurnýtanleg efni og hlutir. Því tel ég mikilvægt að nemendur noti 

ímyndunaraflið og skapandi hugsun í öllu námi og vonast til að ég hafi 

opnað og ýtt undir slíkt hugsanastarf hjá þeim með minni kennslu. 

       Í kennslunni minni hafði ég í huga mikilvægi rannsóknar sem Craft og 

Leibling (2011) gerðu um sköpunarhæfileika nemenda. Rannsóknin gaf til 

kynna að þegar skapandi hæfileikar kennara eru til staðar þá er líklegt að 

nemendur þrói skapandi hæfileika sína líka og þeim líði vel (Craft, Jefferey 

og Leibling, 2001).  

        Það má velta fyrir sér hverjar séu aðstæður í stofunum kennara og 

hvaða kennsluaðferðir þeir noti. Skapa þeir tækifæri fyrir nemendur sína 

svo þeim líði vel og njóti hæfileika sinna? Leyfa þeir nemendum sínum að 

koma hugmyndum sínum á framfæri til að leysa ýmis vandamál? Hafa þeir 

ánægju af starfi sínu? Skólasamskipti byggja á risastóru samskiptaneti sem 

þarfnast góðrar samvinnu, skilnings og umburðarlyndis til að allt virki og 

skólinn nái árangri. Allir kennarar þurfa að mínu mati að hugsa sem eining; 
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allir hjálpast að og hvetja hver annan; hugsa lausnamiðað og vera 

reiðubúnir til að lifa í sátt og samlyndi.  

  Skólakennsla er í mínum augum mikilvæg rannsóknarvinna, þar sem 

kennari þróar skapandi aðferðir og nýjungar til að vekja áhuga nemenda og 

virkja þá í námi. Eitt dæmi um það í rannsóknarvinnu minni  var heimsókn 

förðunarfræðings í myndmenntatíma sem var að mínu frumkvæði. Því 

miður taldi skólinn sér  ekki  fært að fjármagna heimsóknina nema að hluta. 

Slíkar ákvarðanir snerta áherslur í stefnu skólans og hvernig forgangsröðun 

er skipulögð.  

Verkefni mitt um skapandi kennsluhætti með áherslu á samskiptalæsi 

sýnir þörf á ræktun gilda í mannlegum samskiptum og ekki bara hjá 

nemendum heldur líka starfsfólki skóla. Ég fann fyrir mikilli þörf á að 

endurskoða starfshætti mína, hópeflisvinnu og styrkingu samskipta milli 

kennara, sérstaklega á unglingastigi. Ég gæti eflt tengsl við þá  með því að 

aðstoða við ýmis verkefni, t.d. skipulagningu á þemadögum fyrir 

unglingasviðið, og boðið þeim  fagþekkinguna mína í myndmennt. 

     Ég komst að því að kennarar og aðrir starfsmenn skólans eiga að vera til 

fyrirmyndar í samskiptum og framkomu sinni við samkennara og nemendur 

sína. Það er mjög mikilvægt að allir kennarar sameinist og vinni saman í 

teymisvinnu með eitt stórt markmið í huga: að byggja upp jákvæða 

skólamenningu með vellíðan, námsábyrgð og ánægju nemenda í fyrirrúmi. 

Hlutverk okkar kennara er að styðja nemendur okkar og hvetja þá til að tjá 

sig, hlusta á aðra og vera læs á mikilvægi gilda í lífinu.  

Rannsóknin gaf mér mikilvæga og ómetanlega reynslu og opnaði hjartað 

mitt betur fyrir heillandi gildi skapandi kennarastarfs. Ég vona að 

rannsóknin verði einnig kveikja að stærri rannsókn á samskiptalæsi í 

íslenskum skólum.  
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6 Lokaorð 

Rannsóknin gaf mér fyrst og fremst tækifæri til að skoða nánar 

kennsluhætti mína og öðlast betri skilning á hvernig ég vinn með að ýta 

undir skapandi hugsun í kennslu. Kennslan styrkti mig verulega sem 

fagkennara með góða þekkingu í skapandi kennsluaðferðum, góða 

sjálfstjórn, ábyrgð og skipulag. Ég held að mér hafi tekist að virkja 

nemendur til að skoða hæfni sína. Með sterka og jákvæða sjálfsþekkingu 

getur hver og einn átt auðvelt með samskipti, gegnum allt nám og lífið. 

Varðandi samskipti mín við aðra samstarfsmenn þarf ég að nýta mér þau 

tækifæri sem skapast í starfi til að mynda betri tengsl við kennara. 

Gagnkvæm traust, skilningur og tillitsemi getur tryggt góð samskipti og eflt 

vinnuandann.  

       Aðaláherslan í skapandi kennsluaðferðum var að vekja áhuga nemenda 

á námi, byggja upp lýðræðislega samábyrgð og ábyrgð á eigin námi, efla 

sköpunarhæfni og ýta undir sterka sjálfsmynd og vellíðan nemenda. Til þess 

þurfti ég að beita mismunandi nálgunum sem gengu þó í raun út á það 

sama. Ég var meðvituð um að gefa hverjum og einum nemanda tækifæri til 

að taka þátt í sköpunarferlinu og lýðræðislegum ákvörðunum og halda 

uppbyggjandi samskiptum gegnum allt ferlið. Allar hugmyndir eru þess virði 

að skoða þær nánar. Líðan nemenda var alltaf í fyrirrúmi. 

      Ég tel að sé mikil áhersla lögð á sköpun, lausnaleit og jákvæða gagnrýna 

hugsun nemenda þá geti það haft áhrif á aðrar námsgreinar með 

fjölbreyttum og skapandi námsháttum. Hér á ég við að kennarar annarra 

námsgreina læri af skapandi leiðum myndlistakennara og fari að gera sína 

kennsluhætti meira skapandi. Það er svo margt sem gerist í þekkingaröflun 

barna og unglinga í skapandi námi sem getur nýst þeim í framtíðinni.  

       Rannsóknin var að mínu mati góð tilraun til að skoða samskiptahætti  

mína og nemenda minna. Ég held að mín upplifun á því, að það sé of lítið af 
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skapandi verkefnum í skólanum mínum, sé sú að væntingar til 

samstarfsfólks voru of miklar. Ég hef alltaf „hugsað stórt“ og það er hiklaust 

einn af styrkleikum mínu, en gæti verið veikleiki minn í stórum verkefnum 

eða þróunarverkefnum, sem þarf að taka lítil skref í einu. Stundum þarf að 

taka minni skref til að sannfæra fólkið um gildi listsköpunar og skapandi 

vinnu. Sumstaðar ríkir menning sem sýnir ekki mikla áherslu á skapandi 

skólastarf og listræna tjáningu og þar þarf lengri aðlögunartíma fyrir sköpun 

og nýjungar. Þess vegna finnst mér mikilvægt að ég þjálfist áfram í skapandi 

hugsun, lausnaleit og í að þróa hugsanir í takt við reynsluna mína. 

      Rannsóknin mín gagnast fyrst og fremst mér í kennslu og ég vona að 

hún hjálpi öðrum starfandi kennurum að endurskoða og þróa kennsluhætti 

sína.  
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Ó, ÞÚ, fagmennska  

  
Ég neita að taka ekki þátt í þróuninni. 
Það er að vakna eitthvað innra með mér, 
ég þrái svo heitt að þekkja ÞIG og skilja. 
   
Mitt innsta ljós þráir að skína óhindrað, 
að losna undan öllum gömlu kenningunum, 
fá að læra af innsæi og sameinast ÞÉR. 
   
Hversu lengi þarf ég að bíða? 
Segðu mér bara hvað ég þarf að gera, og ég mun gera það, 

ég er svo miklu meira en þessi litla ófaglega manneskja. 
   
Því ég finn djúpt í hjarta mínu fyrir mér, 
dýrmætar dagbókafærslur ljóstra upp lærdómi mínum 

                             og skyndilega veit ég og skil allt. 
  

En stundum í áreiti dagsins augnablikin sogast burt frá mér, 
innsæið hverfur 
og ég fyllist söknuði um leið. 
Komdu aftur! 
  
Traust og sjálfsöryggi í kennslu tekur við, 
klæðir mig í kraftgallann, hylur mig alla 
og festir frelsi mitt. 

  
                       Ég er óhrædd við allar hindranir, 
                       ég bið þig, hjálpaðu mér; sýndu, kenndu, talaðu við mig! 
                       Lýstu mér leiðina! 

                            og ég mun fylgja ÞÉR. 
  
  
                     
                             Renata Agnes Edwardsdóttir 
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6.1 Viðauki 1   Bréf til skólastjóra um rannsóknarleyfi 

 

Skólastjóri  

  

Renata Agnes Edwardsdóttir                           Bæjarfélag  4. janúar 2016                                                         

 

                  

Vegna starfendarannsóknar Renötu Agnesar Edwardsdóttur í 

myndmennt, aðal leiðbeinandi hennar er Svanborg R. Jónsdóttir, doktor 

og lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands: Undirritaðir eru 

samþykkir að hefja samstarf er felur í sér eftirtalið: 

Umsjónarkennarar og list- og verkgreinakennarar í skóla leyfa 

Renötu Agnesi að leggja verkefni fyrir nemendum sínum um hæfileika 

sína. Nemendur ígrunda og tjá styrkleika sína í gegnum sköpun. 

Lokaafurð verkefnis verði listasýning í febrúar nk. Með þessu verkefni 

verður skoðað hvernig nemendur geti lýst hæfileikum sínum á skapandi 

hátt og hvort það geti haft áhrif á samskipti og sjálfsmynd þeirra. 

Bréf um verkefni verða send viðkomandi foreldrum og beðið um 

leyfi þeirra til sýningar. Verkefni nemenda verða ekki birt án leyfis 

nemanda og foreldra/forráðamanna.  

Í rannsókninni verður farið með upplýsingar sem trúnaðarmál og það 

sem notað verður til birtingar verður ekki hægt að rekja til ákveðinna 

persóna og nafn skólans eingöngu notað ef skólinn (stjórnendur og 

kennarar) telja sig hafa hag af því.  

       

 

       Skólastjóri  

 

       Umsjónamaður  

       

 

      Renata Agnes Edwardsdóttir, meistaranemi á myndmenntakjörsviði við   

      Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
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6.2 Viðauki 2      Bréf til foreldra á íslensku 

 

                                                                                           Bæjarfélag, 14. janúar 2016                                                              

 

Ágætu foreldrar/forráðamenn  

 

Ég heiti Renata Agnes Edwardsdóttir og er á seinna ári í meistaranámi við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands á myndmenntakjörsviði. Um þessar mundir vinn 

ég að M.Ed verkefni mínu sem er starfendarannsókn á sköpun og skapandi 

kennsluaðferðum í minni eigin kennslu. Mig langar að fá nemendur skólans til að tjá 

sig um styrkleika sína á myndrænan hátt og halda sýningu þann 10. febrúar nk. 

Reynt verður að varpa ljósi á það hvernig nemendur geta lýst hæfileikum sínum og 

m.a. leitað svara við því hvort ígrundun um eigin styrkleika getur haft áhrif á 

samskipti og eflt sjálfsmynd barna.  

Leiðbeinendur mínir eru Svanborg R. Jónsdóttir, dósent við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands (svanjons@hi.is) og Hanna Ólafsdóttir, lektor við Menntavísindasvið 

HÍ (hannao@hi.is).  

Skortur er á rannsóknum í list- og verkgreinum og er það von mín að rannsóknin 

verði listgreinum, myndmenntakennurum og síðast en ekki síst öllum nemendum 

skólans til framdráttar.  

Nú leita ég til ykkar ágætu foreldrar og forráðamenn og óska eftir leyfi til þess 

að barnið ykkar taki þátt í verkefninu og listasýningu í skólanum. Engin nöfn 

verða birt í listasýningunni. Vinsamlegast merkið við JÁ eða NEI og sendið 

umsjónakennara barnsins póst um leyfi til þátttöku í verkefninu.  

           JÁ, ég leyfi barninu mínu að taka þátt 

           NEI, ég leyfi barninu mínu ekki að taka þátt 

 

Með fyrirfram þökk og kveðju. 

Renata Agnes Edwardsdóttir, myndmenntakennari  

mailto:svanjons@hi.is
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6.3 Viðauki 3   Bréf til foreldra á ensku 

 

 

Dear parents/guardians  

My name is Renata Agnes Edwardsdóttir and I‘m finishing my master 

degree in Education in the University of Iceland. These days im working on 

my M.Ed. project which is a research on creativity and creative teaching 

methods in my own teaching. I want students to express their strengths 

graphically and soon hold an exhibition on 10 February 2016. Attempts will 

be made to see how students express their talents and see if knowing their 

own strengths can affect communication, and strengthen their self 

confidence.  

I look to you dear parents and guardians and request permission, to 

get your child involved in the project and the exhibition. No names will be 

displayed in the exhibition. Please  mark YES or NO and send an email 

with the answear to your child‘s teacher.  

 

            YES, I give my permission 

             

            NO, I don´t give my permission 

 

Many thanks in advance for your cooperation. 

 

 

 

Renata Agnes Edwardsdóttir, art educator   
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6.4 Viðauki 4       Bréf til foreldra á pólsku 

 

Drodzy rodzice / opiekunowie 

Nazywam się Renata Agnes Edwardsdóttir i jestem na ostatnim semestrze 

studiów magisterskich Uniwersytetu Islandzkiego o specjalizacji edukacji 

artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.  

Obecnie przeprowadzam badania nad kreatywnością i kreatywnymi 

metodami nauczania.  Jednym z zadań dla dzieci jest opisanie swoich 

mocnych i pozytywnych stron oraz przedstawienie ich w postaci rysunku. 

Wszystkie prace zostaną następnie pokazane na wystawie szkolnej 10 

lutego 2016. 

Zadanie to ma na celu wyrażenie swoich wewnętrznych zalet (talentów) i 

koncentrację nad swoimi mocnymi stronami, co może mieć wpływ na 

wspólną komunikację. 

Dlatego też zwracam się do was, drodzy rodzice i opiekunowie, z 

prośbą o pozwolenie dziecku wzięcia udziału w projekcie. Wszystkie prace 

uczniów bedą anonimowe bez ukazania imion.  Bardzo proszę o 

zaznaczenie TAK  lub NIE  i wysłanie e-maila do wychowawcy dziecka. 

 

              TAK, zezwalam mojemu dziecku na wzięcie udziału w projekcie 

              NIE, nie zezwalam  mojemu dziecku na wzięcie udziału w 

              projekcie 

 

Z góry serdecznie dziekuję. 

Renata Agnes Edwardsdóttir, nauczyciel sztuk plastycznych  
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6.5 Viðauki 5   Bréf til umsjónarkennara unglingadeildar 

 

 

Kæru umsjónarkennarar unglingadeildar 

  

  
Eins og flestir vita þá er ég að klára meistaranámið næsta vor 2016 og er að 

vinna starfsendarannsókn á sköpun sem leið til samskipta. Mig langar að 
biðja um ykkar hjálp við framkvæmd verkefnis sem er hluti 

rannsóknarinnar.  Í verkefninu fá nemendur í  8.-10. bekk að tjá sig um innri 

hæfileika sína á myndrænan hátt. Lokaverkið verður skólasýning 10. febrúar 
nk. 

 
Áður en verkefnið verður framkvæmt þurfa umsjónarkennarar að senda bréf 

til allra foreldra á mentor til að fá leyfi. Haraldur skólastjóri bað sérstaklega 
um að bréfið færi í gegnum umsjónarkennara svo allir foreldrar myndu svara 

tölvupóstinum. 

Þess vegna bið ég ykkur umsjónarkennarar góðir um að senda 
bréfið til allra foreldra í dag (20. janúar 2016) til  að 

fá  JÁ eða NEI  frá hverju foreldri. Bréfið er í viðhenginu. Það væri 
frábært að leggja þetta verkefni fyrir nemendum ykkar á næstu tveimur 

vikum í janúar. 

  
Lýsing á verkefninu: Í lífsleiknitíma leggja umsjónarkennarar fyrir 

nemendum sínum (þeim sem eru búnir að fá leyfi frá foreldrum) 
spurningu: Hver er besti innri hæfileiki þinn? Nemendur skrifa og teikna á A4 

blað bestu hliðar persónuleika síns. Ef umsjónarkennarar óska eftir að ég 
komi í tíma þá yrði það minnsta mál. 

  

  
Gögn: Hvítt blað A4, blýantur, pennar, litir. 

 
Tímarammi: 10-15 mín. 

  

  
Með fyrirfram þökk 

Renata Agnes Edwardsdóttir 
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6.6 Viðauki 6  Bréf nr. 2 til umsjónarkennara unglingadeildar 

 

Kæru umsjónakennarar 
 

 
Nú er kominn tími til að framkvæma verkefni sem tekur aðeins 10 til 15 

mínútur. Best er að nota lífsleiknitíma í þessari viku (8. febrúar - 12. 

febrúar). Við náðum ekki að gera verkefnið í síðustu viku, áætlunin var að 
halda sýningu næsta miðvikudag 10. febrúar nk.  

Þeir nemendur sem fengu ekki leyfi geta farið á bókasafnið á meðan. 
 

Í viðhenginu er blað með persónulýsingum til að hjálpa þeim sem lenda í 

vandræðum í "sjálfsígrundun". Kennarar geta lesið upphátt allar lýsingarnar 
fyrir nemendur sína. 

 
 

 

Lýsing á verkefninu: Í lífsleiknitíma leggja umsjónarkennarar fyrir 
nemendum sínum (þeim sem eru búnir að fá leyfi frá foreldrunum) 

spurningu: Hver er besti innri hæfileiki þinn? eða  Hver er besti 
kostur í persónuleikanum þínum?   

Nemendur skrifa og teikna frjálst á A4 blaði bestu hliðar persónuleika 
síns. Ef umsjónarkennarar óska eftir að ég komi í tíma þá yrði það minnsta 

mál. 

  

Gögn: Hvítt blað A4, blýantur, pennar, litir. 

 

Tímarammi: 10-15 mín.  Frjáls tjáning. 

 

Umræða um hópavinnu: Hvernig nemendur raða sig í hópa?  Hvað ræður 
því?  Vita nemendur um styrkleika annara? 

Umræða um framtíðarstörf: Hvernig nemendur geta lýst sjálfum sér t.d. í 
atvinnuviðtali? Hvað myndu þeir skrifa um sjálfan sig í CV? 

Umræða um kosti persónuleika: Áhersla á fleiri persónulýsingar. Margir lýsa 
sjálfum sér og öðrum: fyndinn og skemmtilegur (eins og fleiri lýsingar væru 

ekki til!?) 

 
Stefnt er að gera listasýningu á verkum nemenda 18.-20. feb. 2016  

 
 

Með góðri kveðju, 

Renata Agnes 
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6.7 Viðauki 7 Hjálparblað með verkefnalýsingi fyrir 
umsjónarkennara 

                       Hver er besti innri hæfileiki þinn? 

                      Hvað er það besta í persónuleika þínum? 

 

Skrifaðu kosti þína á A4 blað og skreyttu með frjálsri teikningu. Ef þú hefur 

margt í huga , raðaðu þeim í minnkandi röð: besti kosturinn efst, næst besti 

fyrir neðan, og svo koll af kolli).  Verkefnið tekur u.þ.b. 10 mín. Hér eru 

nokkrar hugmyndir: 

 

Ég er einlægur (einlægni)                                           Ég er duglegur (dugnaður) 

Ég er félagslyndur (félagslynd)                                    Ég er ákveðinn  (ákveðni) 

Ég er vandvirkur (vandvirkni)                                           Ég er ábyrgur  (ábyrgð) 

Ég er hugrakur (hugrekki)                                  Ég er sjálfsöruggur (sjálfsöryggi) 

Ég er jákvæður  (jákvæðni)                                    Ég er klár, get leyst vandamál 

Ég er vinnusamur (vinnusemi)                                             Ég er góður hlustandi  

Ég er umhyggjusamur (umhyggjusemi)      Ég er skapandi  (skapandi hugsun) 

Ég er hjálpsamur  (hjálpsemi)                                            Ég er fljóttur að hugsa 

Ég er glaðlyndur                                Ég er opinn fyrir nýjungum og breytingum 

Ég er traustur (góður) vinur                     Ég sýni umburðarlyndi og samkennd 

Ég stend við orð mín                                                                 Ég er skilningsríkur 

Ég stend við loforð                                          Ég er metnaðarfullur (metnaður) 

Ég er fordómalaus (fordómaleysi)                           Ég er tillitsamur  (tillitsemi)             

Ég er samviskusamur  (samviskusemi)                                 Ég er skemmtilegur 

Ég fer eftir fyrirmælum                                                                       Ég er fyndinn 

Ég geri hluti vel                                                       Ég er heiðarlegur (heiðarleiki) 

Ég er sjálfstæður  (sjálfstæði)                                       Ég er stundvís (stundvísi) 

Ég er áhugasamur  (áhugasemi)                               Ég er skipulagður (skipulag) 

Ég tala vel um aðra                                                                 Ég er hugmyndaríkur 

Ég er þolinmóður                                                Ég er áreiðanlegur (áreiðanleiki) 

Ég er vinalegur                                                                                  Ég er hvetjandi 

Ég er brosmildur                                                                         Ég er sveigjanlegur 

Ég er drífandi         Ég ber virðingu fyrir öðrum       Ég á auðvelt að vinna með öðrum 
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6.8 Viðauki 8    Spurningalisti um sýninguna 

 

 

 

Skoðaðu listaverkið og skrifaðu þína túlkun og upplifun á því. 

 

 

o Þekkir þú gildi sem eru nefnd í verkinu? 

 

o Er eitthvað af þessum gildum sem þú hefur aldrei heyrt áður eða er 

erfitt að skilja?   Ef svarið er já, hvaða gildi er það? 

 

o Hvað geta nemendur gert til að hjálpa nemandanum með kassann 

á höfðinu til að losa sig við hann? 

 

o Geta kennarar eða foreldrar hjálpað þessum nemanda sem á erfitt 

að sjá hæfileika hjá sjálfum sér og hjá öðrum? 
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6.9 Viðauki 9  Lýðræðisleg könnun í myndmenntakennslu 

 

                             Lýðræðisleg könnun  
 
Með þessum spurningum getur þú hjálpað kennaranum að búa til 

lýðræðislega kennsluáætlun með sameiginlegum hugmyndum þínum og 

bekkjarfélaga þina. Næst verður kosið í sameigningu um námsefni og 

aðferðir fyrir smiðjur í myndmennt. 

 

Hvað dettur þér helst í hug þegar orðið myndmennt er nefnt? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hvernig sérð þú kennslu í myndmennt? Hvað viltu gera í tímum?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hver eru helstu áhugamálin þín? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Á kennsla að vera bóklegt nám ……………..  eða   verklegt nám …………     

Krossaðu við þitt val. 

 

Ef svarið er bóklegt nám - Hvaða listastefnum og hugtökum viltu kynnast 

betur? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ef svarið er verkelgt nám - Hvaða aðferðir viltu læra betur? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Um hvað viltu fræðast í myndmenntakennslu? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ertu með uppáhalds listamann/listakonu?  Hver er hann/hún? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Hefur þú áhuga á að fara í vettvangsferð og gera verkefni  úti?          

Já ……………  Nei ……………. 

Ef svarið er Já – Hvers vegna?......................................................................... 

Ef svarið er Nei – Hvers vegna?....................................................................... 

 

Hefur þú áhuga á að fara á listasafn eða gallerí?     

Já ……………..  Nei………….  

Ef svarið er Já - Hvers vegna?.......................................................................... 

Ef svarið er Nei - Hvers vegna?........................................................................ 

 

 

Þú hefur aðeins 8 skipti (samtals 16 kennslustundir) í smiðju á þessari önn.  

Settu hugmyndirnar þínar inn í námsáætlun í myndmennt. Taktu tillit til 

þess að 1 skipti (2 kennslustundir) er stundum ekki nógu langur tími fyrir 

sum verkefni og þarf að hafa 2 skipti ( 4 kennslustundir) til að klára verkið. 

 

1.  ……………………………………………………………………………………2 kennslust. 

2.  ……………………………………………………………………………………2 kennslust. 

3.  ……………………………………………………………………………………2 kennslust. 

4.  ……………………………………………………………………………………2 kennslust. 

5.  ……………………………………………………………………………………2 kennslust. 

6.  ……………………………………………………………………………………2 kennslust. 

7.  ……………………………………………………………………………………2 kennslust. 

8.  ……………………………………………………………………………………2 kennslust. 
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Viltu hafa áfram kynjaskipti í smiðjum?      Já……………  Nei…………… 

 

Ef svarið er Já – Hvers vegna?.......................................................................... 

Ef svarið er Nei – Hvers vegna?........................................................................ 

 

Finnst þér mikilvægt að nemendur hafi áhrif á námsefni og námsaðferðir í 

námsgreinum?  Já……………..  Nei……………… 

 

Hefur þú gert lýðræðislega kennsluáætlun áður?   Já………… Nei……………… 

Ef svarið er Já - Í hvaða námsgrein?……………………………………………… 

 

 

Takk fyrir þátttöku þína.  

Ég hlakka til að skoða hugmyndirnar þínar  
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