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Formáli 

Þessi ritgerð er unnin á meistarastigi í kennslufræðum list- og verkgreina við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég var svo lánsöm að hafa tvo leiðbeinendur, hvorn 

með sína sérþekkingu sem blandaðist vel og hélt jafnvægi á ritgerðinni í heild sinni. 

Jónína Vala hjálpaði mér við kennslufræðilega hlutann og Hanna bætti við sérþekkingu 

sinni á listum. Ég vil þakka fjölskyldu, vinum og vinnufélögum fyrir umburðarlyndi 

meðan á vinnuferlinu stóð. Sérstaklega vil ég þakka systur minni sem var uppspretta 

hugmyndarinnar að ritgerðarefninu. 

 

 

 

 

 

 



4 

Ágrip (útdráttur) 

Áhrif listsköpunar á einstaklinginn eru oft vanmetin og þess vegna er það í höndum 

menntastéttarinnar að vekja hana og viðhalda henni. Ein leið til að fá nemendur til að 

upplifa áhrif listsköpunar er að efla sjálfstjáningu. Markmið þessarar ritgerðar er að 

finna leiðir til að efla sjálfstjáningu í myndmennt, styðja kennara í slíkri vinnu með 

nemendum og auka skilning nemenda á mikilvægi listsköpunar fyrir þá sjálfa.  

Ég byrjaði á því að afla upplýsinga um þætti sem gætu eflt sjálfstjáningu á eins 

fjölbreyttan hátt og kostur var. Skapandi hugsun og tjáning var efst í huga við 

heimildaöflun. Í ritgerðinni er fjallað um rannsóknir, kenningar, aðferðir, meðferð, 

listasögu og kennsluaðferðir til að styðja við hugmyndir mínar um eflingu sjálfstjáningar 

í myndmennt og út frá því gerði ég handbók fyrir kennara með verkefnum sem 

nemendur vinna í teiknidagbók sem þeir útbúa sjálfir undir leiðsögn. Þau viðmið sem 

tengjast sjálfstjáningu og sköpun eru höfð að leiðarljósi í handbókinni. Í henni er fjallað 

um hvernig hægt er að ýta undir sjálfstjáningu og skapandi hugsun með kveikju og 

umræðum. Þar er einnig að finna hugmyndir að verkefnum, vettvangsferð og 

námsmati. Verkefnið felst í samþættingu myndmenntar og samfélagsfræði þar sem 

sjónum er einkum beint að lífsleikni og tekið mið af hæfniviðmiðum í báðum 

námsgreinum.  

Gert er ráð fyrir að nemendur noti teiknidagbókina til að tjá hugsanir sínar og 

hugmyndir út frá eigin reynslu og hugarheimi með teikningu sem tjáningarmáta. 

Áherslan er á listferlið en ekki afurðina, listaverkið. Markmiðið með bókinni er að 

nemendur þroski með sér skapandi hugsun, innlifun, tjáningu, jákvæða sjálfsmynd og 

víkki sjóndeildarhring sinn og dýpki jafnframt skilning sinn á umhverfinu. Teiknikunnátta 

nemenda er ekki aðalatriðið heldur skiptir þeirra eigin sköpun og trú á sjálfum sér 

mestu máli.  
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Abstract 

Expressions with drawing  

Improving self-expression in the visual arts 

 

The effects of artistic creation on the individual are often underestimated and 

therefore it is in the hands of educational professionals to raise it and maintain it. One 

way to get students to experience the effects of artistic creation is promoting self-

expression. The question, however, is, how can the teacher contribute to stronger self-

expression of students in the visual arts? The purpose and aim of this M.Ed. thesis is to 

find ways to promote students’ self-expression in the visual arts, providing support to 

teachers in such work with students and thus strengthening the students’ recognition 

of how artistic practice can be of personal importance to them.  

I started my research by gathering information on factors that could stimulate self-

expression in as diverse ways as possible. In finding sources the emphasis was on 

creative thinking and expression. The paper focuses on research, theories, methods 

and procedures in arts and teaching to support my ideas of how to enhance and 

promote self-expression within the visual arts classes. This work then became the 

foundation for a manual for teachers with projects for students to do in a drawing diary 

that they prepare themselves under supervision. The criteria related to self-expression 

and creativity are the guidelines in the manual. It presents guide-lines for teachers on 

how to encourage students’ self-expression and creative thinking through motivation 

and discussions. The manual also includes ideas for projects, field trips and assessment. 

The project involves the integration of visual arts and social studies, focusing in 

particular on life skills education, with the criteria of both subjects taken into the 

account.  

The drawing journal is expected to become a tool for students to express through 

drawing their thoughts and ideas from their own experience and imagination. The 

focus is on the art process, not the product, the artwork. The overall aim of the 

research-project is that students come to develop their creative thinking, empathy and 

expression, enhance their positive self-image and broaden their horizons, as well as 
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deepening their environmental perception. The students’ drawing skills is not of any 

major importance but rather their own creativity and faith in themselves. 
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1 Inngangur  

„Drepa skólar sköpun?“ er heiti á fyrirlestraröð sem Sir Ken Robinson frumkvöðull á 

sviði menntavísinda heldur þar sem hann fjallar meðal annars um að sköpun sé jafn 

mikilvæg læsi og það sé í höndum menntastéttarinnar að leggja jafn mikla áherslu á 

hana í kennslu (Kelley, Tom og David, 2013). Það er í höndum kennara að vekja 

sköpunarkjark hjá nemendum og halda honum við. Áhrif listsköpunar á einstaklinginn 

eru oft vanmetin og áhersla á afurðina, eða listaverkið meiri (Lowenfeld og Brittain, 

1987). Listirnar geta vísað veginn við að kenna námsgreinar sem oft eru álitnar 

fræðilegar. Eitt af því sem listirnar geta kennt er að það getur verið fleira en eitt svar við 

spurningu og fleiri en ein leið til að leysa viðfangsefni (Eisner, 2002, bls. 196). Í gegnum 

listir lærum við að sjá það sem við höfum ekki tekið eftir, finna fyrir tilfinningum sem 

við höfum ekki fundið fyrir áður, tileinka okkur hugsunarhátt sem á rætur í listum. 

Reynslan leiðir okkur í ferli sem hefur áhrif á sjálfið þannig að það breytist (Eisner, 2002, 

bls. 12).  

Ég vil efla skólastarf með því að gefa nemendum tækifæri til sköpunar og efla 

hæfileika þeirra til að tjá persónulega upplifun sína af umhverfinu á sjónrænan hátt. 

Hugmyndin að lokaverkefninu er að vekja nemendur til að finna áhrif listsköpunar upp á 

eigin spýtur og efla sjálfstjáningu þeirra á þann veg. Rannsóknarspurningin er því þessi:  

 Hvernig er hægt að stuðla að sjálfstjáningu í myndmennt?  

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni verður fjallað um þætti sem varpa ljósi 

á leiðir til þess að styðja við sköpun og sjálfstjáningu í myndmennt. Svarið felst í að 

skoða aðferðafræði listamanna, listasögu, meðferðarúrræði, rannsóknir, kenningar, 

fræðibækur og greinar, vefsíður, fyrirlestra og kennsluaðferðir og til hliðsjónar verður 

höfð Aðalnámskrá grunnskóla (2011), almenni hlutinn og greinasviðin (2013) og áhersla 

á grunnþáttinn sköpun. 

Til þess að styðja við þessar áherslur þá er hugmynd mín að hvetja nemendur að 

halda teiknidagbók. Markmið teiknidagbókarinnar er að fá nemendur til að sjá að hægt 

sé að nota listsköpun sem tjáningarform, jafnt á við hið ritaða orð. Teiknidagbókin er lík 

venjulegri dagbók en í stað þess að skrifa í hana eiga nemendur að tjá sig með 

teikningu. Aðalatriðið er ekki að kanna teiknikunnáttu nemenda heldur er hlutverk 
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kennarans að gera hæfilegar kröfur til nemenda, styðja þá og bera virðingu fyrir vinnu 

þeirra. 

Teiknidagbókinni fylgir handbók fyrir kennara með leiðbeiningum um hvernig þeir 

geti unnið með nemendum með teiknidagbækur sínar sem þeir skapa sjálfir. Verkefnin í 

handbókinni styðja við og gefa nemendum tækifæri til sjálfstjáningar í gegnum 

teikningu. Í handbókinni er greint frá hæfniviðmiðum, kveikju, fræðslu, verkefnum, 

vettvangsferð, samtölum og námsmati. Kennarar fá haldgóðar leiðbeiningar um notkun 

teiknidagbókarinnar með verkefnum sem örva sjálfstjáningu nemenda og veita 

stuðning við bókina. Í kennsluleiðbeiningum er fjallað um kennsluaðferðir sem ýta undir 

skapandi hugsun og sjálfstjáningu nemenda. Teiknidagbókin er auð teiknibók sem 

nemendur búa sér til sjálfir með leiðsögn kennara. Nemendur nota teiknidagbókina til 

að tjá hugsanir sínar og hugmyndir og byggja þar á eigin reynslu og hugarheimi. Fremst í 

teiknidagbók nemenda verður texti sem unninn verður upp úr fræðilegu umfjölluninni 

hér, þar sem tilgangur bókarinnar er útskýrður fyrir nemendum. Markmið bókarinnar er 

að efla skapandi hugsun nemenda, innlifun og tjáningu og styrkja jákvæða sjálfsmynd 

þannig að nemendur finni fyrir meiri gleði í námi.  

Fræðilegur bakgrunnur minn styður við gerð þessa verkefnis. Grunngráða mín í 

listfræði hjálpar til við listsöguhlutann og gefur innsýn í aðferðafræði listamanna. 

Meistaragráða mín í hagnýtri menningarmiðlun þar sem ég lagði áherslu á sýningargerð 

og safnkennslu hjálpar til við miðlun á efni og hvernig það skuli sett fram bæði fyrir 

kennara og nemendur. M.Ed. nám í kennslufræði grunnskóla sem senn er að ljúka 

hjálpar til á margvíslegan hátt að því er varðar kennsluhætti, kennsluaðferðir, 

námsefnisgerð, námsmat, þekkingu á Aðalnámskrá grunnskóla, framsetningu 

námsefnis, kynningu og vettvangsnám í myndmennt þar sem ég fékk innsýn í vinnu 

nemenda og starf listgreinakennarans. Í vettvangsnámi mínu lærði ég margt um það 

hvernig myndmenntakennarar vinna og nýti ég mér þá reynslu við gerð verkefnanna.  

Ég vinn nú í grunnskóla og sú reynsla nýtist mér einkar vel við gerð verkefnisins á 

þann hátt að ég fæ tengingu við skólastarf og hvað felst í því að leggja fram verkefni 

með ákveðnum tilgangi í takt við aðalnámskrá og setja fram markmið út frá þeirri vinnu 

sem á undan er gengin. Einnig fæ ég að vera með nemendum í verkefnavinnu og hjálpa 

þeim að ná fram markmiðum sínum með verkefnum sem ég set fyrir og gleðjast með 

þeim þegar þeim er lokið og leggja fram viðeigandi námsmat sem ég og aðrir í teyminu 

mínu veljum að nota hverju sinni. Ég fór í fræðsluferð með starfsfólki grunnskólans á 

kennsluráðstefnu til Birmingham á Education Show í mars síðastliðnum og get ég nýtt 



10 

mér ýmsar nýjungar þaðan líkt og nýja sérhannnaða vefsíðu fyrir kennara sem ég mun 

kynna í handbókinni.  

Hugmyndin að verkefninu kemur frá yngri systur minni sem heldur úti teiknidagbók 

og finnst vanta þennan þátt í myndmenntakennslu hjá sér. Þetta vakti áhuga minn og út 

frá því kynnti ég mér hvernig slíkar teiknidagbækur/skissubækur virka og hver 

hugmyndafræðin væri að baki þeim og hvað það er sem getur komið nemendum af 

stað til þess að halda úti svona bók af sjálfsdáðum. Nemendur fá haldgóða 

ritunarkennslu í grunnskólum landsins en mér datt í hug að mörgum nemendum sem 

eiga erfitt með að tjá sig með orðum, finnist ef til vill betra að tjá sig í gegnum 

teikningar og væri þá gott að hafa aðgang að teiknidagbók. Teiknidagbók gefur svigrúm 

fyrir fjölbreytilegan tjáningarmáta nemenda í námi sínu.  
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2 List- og menningarfræðsla á Íslandi 

2.1 Vönduð listfræðsla 

Vönduð listfræðsla skiptir máli fyrir samfélagið í heild sinni á sviði skapandi starfsgreina 

og grunnurinn sem sú starfsgrein byggir á er menntun barna og ungmenna. Aukið 

framboð á skapandi starfsgreinum kallar á list- og menningarfræðslu þar sem skapandi 

kennsla er í fyrirrúmi sem nemendur geta tengt við samfélagið í kringum sig. Rannsóknir 

á sviði list- og menningarfræðslu eru gagnlegar til þess að sjá marktækar niðurstöður 

um hvernig staðan er á þeim málum. Það hefur verið gerð ein viðamikil rannsókn á 

Íslandi á árunum 2008–2009 um list- og menningarfræðslu á Íslandi. 

Rannsóknarspurningarnar sem lagðar voru fram voru þrjár, þær voru eftirfarandi:  

 Hvað er gert innan listfræðslu og hvernig er það gert?  

 Hver eru gæði listfræðslu á Íslandi ?  

 Hvaða möguleikar í liggja listfræðslunni nú og í framtíðinni og hverjar eru helstu 

áskoranirnar?  

(Bamford, 2011, bls. 8) 

Rannsóknin tók hálft ár og voru notaðar bæði eigindlegar og megindlegar aðferðir. Í 

rannsókninni var skoðað bæði formlegt og óformlegt nám í list- og menningarfræðslu í 

íslensku samhengi, bæði í skólum og utan skóla svo sem leikhúsum, myndlistarskólum, 

tónlistarskólum, söfnum og fleiri stöðum. Einnig var skoðað framboð fyrir leikskólaaldur 

og fyrir börn með sérþarfir. Þá var sjónum beint að kennaramenntun og starfsþróun 

kennara á þessu sviði. Efnahagslegar breytingar og pólitískt umhverfi á landinu var líka 

tekið til greina. Markmiðið var að reyna draga fram mikilvæg meginþemu innan 

sviðsins, list- og menningarfræðslu en ekki einstök tilvik innan skóla, hópa, einstaklinga 

eða félaga. Rannsóknin tengist alþjóðlegri rannsókn sem gerð var á vegum UNESCO árið 

2006 um úttekt á listfræðslu. Rannsókninni var stýrt af Anne Bamford (2011, bls. 15), 

prófessor og yfirmanni Engine Room við University of the Arts í London. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið veitti aðstoð við gerð rannsóknarinnar hér á landi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar (Bamford, 2011, bls. 8) leiddu í ljós að listfræðsla á 

Íslandi sé almennt góð miðað við alþjóðlegan mælikvarða. Stuðningur almennings, 

samfélags og foreldra er nauðsynlegur og er ekki ábótavant hér á landi í þeim efnum. 

Einkenni listfræðslu er stuðningurinn frá almenningi sem kemur fram í 
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einstaklingsbundnu og almennu frjálsræði. Menntakerfi okkar gefur börnum tækifæri til 

að þroskast og eykur færni þeirra á sviði listsköpunar. Áhersla á tilteknar listgreinar eins 

og sjónlistir, tónlist, textílmennt og handavinnu gefur þeim forskot á aðrar greinar sem 

verða útundan svo sem kvikmyndagerð, leiklist og ljósmyndun. Gott skipulag 

listfræðslunnar kemur fram í því hvað nemendur eru iðnir við að vinna með hin ýmsu 

listform.  

Tillögur sem settar voru til úrbóta í framhaldi af niðurstöðum þessarar viðamiklu 

rannsóknar eru góðir áherslupunktar sem vert er að taka mið af. Tillögurnar eru 

flokkaðar í eftirfarandi þætti: stefnumótun og framkvæmd, samvinna, aðgengi, 

námsmat og menntun kennara. Í stefnumótun og framkvæmd lagði Bamford til, að 

menntun í nýjum miðlum ætti að þróa frekar og þróa námsleiðir með heildstæðum 

hætti og stuðla að samþættu, skapandi námi í gegnum listgreinar. Leggja þyrfti áherslu 

á samvinnu með því að fjármagn þurfi að fást til þess sem vel er gert í listfræðslu og 

koma á formlegu samstarfi við skapandi atvinnugreinar. Fjallað var um aðgengi þar sem 

lagt er til að stofna þurfi nefnd sem ýtir undir fjölbreytni í listfræðslu og fylgist með 

aðgengi að henni. Sérstaklega þurfi að huga að því að tónlistarskólar hafi markviss 

úrræði fyrir börn með sérþarfir. Námsmat þurfi að rannsaka og þróa meira og nota 

frekar einfaldar aðferðir til að meta listfræðsluna. Gögnum um félagsleg, efnahagsleg 

og menningarleg áhrif þurfi að safna saman um skapandi greinar á Íslandi. Síðast var 

fjallað um menntun kennara sem á þessum tíma var í endurskoðun og taldi Bamford 

nauðsynlegt að nýta niðurstöðurnar úr þeirri endurskoðun til þróunar í 

kennaramenntun í listum og til að fylgjast með gæðum þeirrar menntunar. 

Viðurkenndum námsleiðum þurfi að fjölga svo að bæði starfandi listamenn og kennarar 

eigi möguleika á að bæta hæfni sína sem skapandi kennarar í listum og menningu (Anne 

Bamford, 2011, bls. 11). 

Bamford (2011, bls. 9) telur að listgreinakennsla þurfi að vera öflug í skólum og að 

samþætta þurfi námsgreinar með skapandi og listrænum kennsluaðferðum. Í takt við 

það þurfi kennarar að vera áhugasamir, metnaðarfullir og hugmyndaríkir til að halda 

góðri listfræðslu við. Kennaramenntun hér á landi virtist eyða of litlum tíma í listir og 

menningu sem kom fram í því að listgreinakennarar teldu sig ekki í stakk búna að takast 

á við þau verkefni sem biðu þeirra úti á vinnuamarkaði. Til úrbóta á því sviði telur 

Bamford að endurmenntun á sviði lista og menningarfræðslu gæti gagnast kennurum. 

Þegar horft var til íslenskra nemenda virtust þeir öruggir og iðnir við listsköpun sína en 

það vantaði upp á leikni þeirra við framsetningu, kynningar, gagnrýni og umfjöllun um 
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verk sín. Skýra þarf betur hugtökin ferli og afurð í þeim efnum með því að leyfa 

nemendum að ljúka verkefnum sínum með kynningum á verkum sínum.  

Lögð er áhersla á aðgengi fyrir alla til listfræðslu í íslensku menntakerfi þar sem 

fundnar verði leiðir til þess að mæta þörfum hvers og eins. Börn með sérþarfir verða þó 

útundan og bæta verður úr því sérstaklega á sviði tónlistar. Í rannsókninni (Bamford, 

2011) kom fram að list- og verkgreinar koma til móts við bókleg fög og ýta undir 

fjölbreytni í námi. Þannig er komið til móts við ólíkar þarfir nemenda og þeim leyft að 

njóta sín og nota styrkleika sína. Sérstaklega þarf að hafa í huga að þeir nemendur sem 

finna sig ekki í bóklegu námi fái að sækja í list- og verkgreinar því rannsóknin sýndi að 

þegar skólar fóru að leggja meiri áherslu á listgreinar fór skapandi hugsun nemenda á 

flug og þeir nutu sín betur í námi sem aftur sýndi sig í betri námsárangri  

Einnig leiddu niðurstöður (Bamford, 2011) í ljós að tónlistarskólar landsins þurfi að 

móta heildstæða leið fyrir fatlaða nemendur til að geta stundað tónlistarnám. Fylgjast 

þurfi með aðgengi að listmenntun og að enginn verði útundan eins og oft vill verða 

þegar fatlaðir einstaklingar eiga í hlut. Einnig er mikilvægt að nægt fjármagn fáist 

komist til skila svo að hægt sé að tengja listfræðslu við skapandi atvinnugreinar því það 

gagnast á báða bóga. Bamford (2011) telur þarft að skoða og safna gögnum um 

efnahagsleg, menningarleg og fjárhagslega áhrif fyrir samfélagið sem hlýst af skapandi 

starfsgreinum.  

Af niðurstöðum rannsóknar Bamford (2001) má draga þá ályktun að íslenskt 

menntakerfi sé gott en alltaf er hægt að þróa betur og þurfa listgreinar oft að verja sig 

og berjast fyrir sínu til að vera teknar með af alvöru og hreinlega viðurkenndar innan 

akademíska hluta skólakerfisins. Svona rannsóknir hjálpa til við þesskonar þróun og 

gera listgreinum góð skil þannig að hægt sé að byggja á og þróa þær enn frekar. 

Mikilvægt er að kennarar átti sig á að allir nemendur eru gæddir hæfileikum sem þarf 

að finna og vinna með hvort sem um ræðir persónuleikaeinkenni, færni eða gildi. Einnig 

tel ég mikilvægt að kynna nemendum tilgang námsins og tengja það áhugasviði hvers 

og eins. Þá skiptir máli fyrir kennarann að kanna með nemendum hvar þeirra áhugasvið 

liggur og vinna síðan út frá því áhugasviði svo að hver og einn nemandi fái að blómstra í 

námi.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar (Bamford, 2011, bls. 10) er staða Íslands á 

sviði listfræðslu góð á heimsvísu. Góð og vönduð listfræðsla hefur jákvæð áhrif á börn 

og samfélagið allt og marktæk jákvæð áhrif komu í ljós í rannsókninni. Bamford telur 

listfræðslu vera góða á heimsvísu og telur að viðhorf foreldra og nemenda til 

listfræðslu, sem og staða hennar innan samfélagsins skipti miklu máli fyrir velgengni 
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hennar. Stuðningurinn við rannsóknina sýnir enn fremur áhuga og metnað íslensks 

menntakerfis á list- og menningarfræðslu hér á landi sem Bamford spáir góðu gengi í 

framtíðinni.  

 

2.2 Mikilvægi listnáms fyrir einstaklinginn 

 

Kennsla í listgreinum hefur þróast ört og fræðimenn hafa í kjölfarið endurskoðað 

kennslu í listum. Nefna má umfjöllun í bókinni Art school – proposition for the 21. 

century (Madoff, bls. 7) þar sem kennarar og listamenn leiða saman hesta sína og setja í 

sameiningu fram hugmyndir um listgreinakennslu framtíðarinnar. Áhersla þeirra var á 

kennslu í háskóla og framhaldsskóla en þeir fóru líka yfir grunnskóla. Þeir komust að því 

að það vantaði fleiri listamenn í myndmenntakennslu heldur en myndmenntakennara 

með hefbundna kennaramenntun því listamennirnir hafa öðruvísi nálgun og gefa meiri 

innblástur í kennsluna. Nánar verður fjallað um viðhorf listamanna til sjálfstjáningar og 

listnáms í undirkaflanum 3.1.2 Listamenn.  

Einn af frumkvöðlum á sviði menntunar- og námskrárfræði, Elliot Eisner, telur að 

listin geti haft áhrif á hugsunarhátt einstaklinga. Eisner (2002) vill skipta tilgangi 

menntunar og uppeldis í tvo hluta. Sá fyrri er sköpun, túlkun og tjáning á fjölbreyttan 

veg í efnivið og miðlum til þess að einstaklingstjáning fái að njóta sín með tilfinningum, 

hugsunum, hugmyndum og nýjum skapandi lausnum á viðfangsefnum. Annar hlutinn er 

skynjun, greining og mat sem vísar til skilnings á innihaldi, færni og hugtökum úr því 

menningarlega samhengi sem þau koma úr og hæfnin til að skilgreina verkefni á 

rökstuddan hátt. Eisner telur að listin geti virkjað skynfæri okkar svo að við verðum 

næmari fyrir umhverfinu og hún hafi líka áhrif á ímyndunaraflið þannig að auðveldara 

sé að ímynda okkur það sem við sjáum ekki í raunveruleikanum, listin gefi okkur einnig 

fyrirmyndir sem hjálpi okkur að sjá heiminn á annan hátt og veiti tækifæri og efnivið til 

þess að leysa úr margvíslegum verkefnum á listrænan hátt. Eisner segir einnig að listin 

veiti okkur innsýn í það sem við höfum ekki séð áður, komi okkur til að finna fyrir 

einhverju nýju og temja okkur listrænan hugsunarhátt sem getur leitt til endursköpunar 

á sjálfum okkur. Þess vegna tel ég að listmenntun eigi að auka hæfni og þroska 

nemenda í gegnum þá reynslu sem þeir ganga í gegnum þegar þeir skapa list á 

áhrifaríkan hátt.  
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Eisner (2002) telur að listgreinakennarar eigi að vera stoltir af listgreinum og því sem 

aðgreinir þær frá öðrum greinum og leggur áherslu á fjögur meginviðmið sem efla 

listgreinakennslu sem vert er að skoða.  

Listgreinakennsla á að: 

 auka skilning nemenda á sjálfum sér og verkum sínum og hjálpa þeim að átta sig 

á hvað sé einkennandi og persónulegt við þá sjálfa 

 auka listrænan vitsmunaþroska nemenda 

 hjálpa til við sköpun og skynjun nemenda á fagurfræði listarinnar og auka skilning 

þeirra á menningu sinni 

 víkka út sjóndeildarhring nemenda með því að opna þeim sýn á heiminn á 

mismunandi vegu eftir því sem aðstæður leyfa 

Eisner (2002, bls. 198) telur að eitt af aðalmarkmiðum listmenntunar sé að efla 

hæfni nemenda til þróunar á hugsunarhætti í gegnum reynslu sem skapandi vinna og 

skynjun á formum gerir kleift. Þegar nemendur fá að vinna í slíku umhverfi eykst næmni 

þeirra og þeir eiga auðveldara með að greina hluti í sundur, ímyndunaraflið eykst og 

tilfinning fyrir formum. Annað sem lærist við listsköpun er að nota ímyndunaraflið og að 

efla skynjun. Í listum er ímyndunaraflinu leyft að fljúga áfram en í flestum fræðilegum 

námsgreinum eru staðreyndir og raunveruleikinn allsráðandi. Ímyndunaraflið fær oft 

lítinn tíma og litla athygli. Þó veltur frumleg fræðimennska á því að nota ímyndunaraflið 

svo ekki sé talað um þá ánægju sem hugmyndaríkt ferli getur framkallað. Í skólastarfi 

höfum við tilhneigingu til að leggja áherslu á staðreyndir, ætlaðan sannleika (e. 

correctness) og hið línulega. Okkur hættir til að vanmeta mikilvægi þess að leyfa 

ímyndunaraflinu að flæða sem er svo einkennandi fyrir huga leikskólabarna og jafnvel 

nemenda á yngra stigi grunnskóla. 

Eisner (2002) vísar í orð Alfred North Whitehead sem viðurkenndi mikilvægi innri 

ánægju þegar hann tók eftir því að flestir telja að vísindamenn spyrji spurninga til að fá 

svör en sannleikurinn er sá, að til geta spurt þurfa vísindamenn að vita margt. 

Whitehead bendir á að gleði vísindamanna felist í ferlinu og ferðalaginu fremur en 

niðurstöðu eða áfangastað (e. destination). Það er ferlið, innlifunin og það að sökkva 

sér ofan í vinnuna sem við ættum að horfa til. Listirnar minna okkur á hvað lífið getur 

verið mikilvægt því við gleymum oft að leyfa mannlegri hæfni að þroskast en það er ein 

aðalforsendan fyrir menningarþroska (Eisner, 2002, bls. 198 og 203). Annað sem Eisner 

(2002, bls. 202) telur að lærist af listum er mikilvægi þess að gefa sér tíma til að hafa 

ánægju af reynslunni sem leitað er eftir. Reynsla er ekki eitthvað sem tekið er heldur 

eitthvað sem gert er, því við listnám víkkar og dýpkar reynsluheimur nemenda og þeir 
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læra lýðræðisleg vinnubrögð í gegnum reynsluna. Það er á ábyrgð kennarans að afla sér 

upplýsinga um hvernig hægt er að skipuleggja og hafa skólastarfið þannig að nemendur 

finni til innri ánægju (Eisner, 2002, bls. 204). 

Enn eitt atriði sem hægt er að læra af listkennslu er mikilvægi þess að vera 

sveigjanleg en hafa þó ákveðna stefnu þannig að hægt sé að skapa aðstæður sem henta 

stað og stund því þegar ný sýn eða hugmynd kemur fram hjá nemendum þá er um að 

gera að nýta það (Eisner, 2003, bls 206). Steingrímur Eyfjörð (2010, bls. 27) bendir á að 

eitt af markmiðum skapandi hugsunar sé að fanga hugmyndalegt innsæi þegar það 

kemur upp. Benedikt Hermann Hermannsson (2014) rannsakaði skapandi 

tónlistarkennslu þar sem stýring kennarans var í lágmarki og nemendur fengu sjálfir að 

stýra eigin sköpunarferli. Í ljós kom að þegar nemendur fengu frjálsar hendur var 

tímastýring þeirra góð og stjórnun kennara hafði frekar letjandi áhrif á nemendur. 

Kennsla í listgreinum er mikilvægur þáttur í skólastarfi því margir þættir sýna fram á 

mikilvægi listgreina og er það í höndum kennara að halda því við. Kennarar geta 

skipulagt sig á skapandi hátt eins og Steingrímur (2010) fjallar um í bók sinni um 

hugmyndavinnu. Það er gott að hafa þetta í huga þegar skólastarf er skipulagt svo það 

sé ekki verið að steypa nemendur í ákveðið mót heldur hjálpa þeim að skapa fyrir sjálfa 

sig og fagna fjölbreytileikanum og nýta hann til að þroska okkur.  

Fagmiðuð myndlistarkennsla (FMMK) byggir á þeirri hugmyndafræði að hægt sé að 

stuðla að sköpunargleði og efla skynjun, skapandi hugsun, gagnrýna hugsun og 

fagurfræði nemenda. Þetta er skipulagt og agað kerfi sem er hluti af almennu námi 

nemenda og leiðir í ljós hæfileika þeirra. Fagmiðaðri myndlistarkennslu er skipt í fjóra 

flokka: Listsköpun, listasögu, listgagnrýni og fagurfræði. Nánar verður fjallað um fyrsta 

flokkinn, listsköpun en þar er lögð áhersla á að nemendur njóti þess að tjá hugsanir 

sínar og tilfinningar á myndrænan hátt. Listsköpun er oft álitið flókið ferli sem kemur frá 

einstaklingnum sjálfum, hugmyndir, hans tilfinningar, túlkun, færni og reynsla kemur 

fram í ferlinu (Dobbs, 1998).  

List- og verkgreinar eru mótvægi við bóklegar námsgreinar og ýta undir fjölbreytni í 

námi og þannig er komið til móts við ólíkar þarfir nemenda og þeim leyft að njóta sín og 

nýta styrkleika sína. Sérstaklega þarf að huga að því að þeir nemendur sem finna sig 

ekki í bóklegu námi fái tækifæri til að sækja meira í list- og verkgreinar samanber 

rannsókn Bamford (2011). Þar sem lögð var áhersla á að öll börn fái tækifæri til 

listsköpunar svo að þau fari ekki á mis við þann góða ávinning sem hlýst af listum. Hún 

vitnaði í einn skólastjóra sem segir meiningu sína hreint og beint: „Markmiðið er ekki að 

búa til tónlistarmenn heldur að veita öllum tækifæri.“ (Bamford, 2011, bls. 64). 
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Áherslur í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru einnig í takt við ofangreinda 

umfjöllun og mikilvægt er að kennarar taki mið af því. Fjallað er um menntagildi 

listgreina og sagt er að með listum geti maðurinn tjáð og dýpkað tilfinningar sínar og 

öðlast skilning og reynslu sem ekki verður færð í orð. Í listsköpun er unnið með 

hugmyndir einstaklingsins sem fá sinn farveg með fjölbreyttum leiðum listgreina. Við 

listsköpun opnast oft ný sýn og hömlur eiga það til að losna og við það koma oft leyndir 

hæfileikar nemenda í ljós og þeir fá tækifæri til að láta ljós sitt skína (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls 143). Nám í list- og verkgreinum fer annars vegar fram í hverri 

grein fyrir sig og hins vegar þegar kennsluaðferðir úr list- og verkgreinum eru notaðar í 

almennu námi. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að nám í list- og 

verkgreinum flokkist í fjögur stig: Þekkingaröflun/hugmyndavinnu, framkvæmd, 

greiningu og samhengi. Með þessa þætti að leiðarljósi er auðvelt að gera sér í 

hugarlund hvernig skuli byggja upp góða kennsluhætti innan listgreina. Einnig er lagt 

upp úr því að hlutverk list- og verkgreinakennarans sé að styðja nemendur við að koma 

hugmyndum sínum á framfæri og hjálpa þeim að finna styrkleika sína og vinna með þá. 

Þetta er mikilvægt í einstaklingsmiðuðu námi og taka þarf tillit til ólíkra þarfa nemenda 

og tengja verkefnin við líf þeirra innan og utan skólans.  

Mikilvægi listnáms er margþætt og oft á tíðum áttum við okkur ekki á því hversu 

mikil áhrif það hefur á einstaklinginn. Það er manninum eðlislægt að fá tækifæri til að 

tjá sig og verðum við að vera meðvituð um það í skólakerfinu.  Sjálfstjáning var höfð í 

fyrirrúmi á ákveðnu tímabili í sögu listnáms þar sem kennarar og listamenn 

sameinuðust við að finna leiðir til þess að kenna hana og þróa með sér kennsluhætti í 

listnámi. Hugmyndafræði Eisners um mikilvægi listnáms fyrir einstaklinginn varð mér 

gagnlegur grunnur til þess að byggja hugmyndir mínar á. Markmið og hugmyndafræði 

Eisners liggur að baki í þróunarstarfi og gildum mínum í sambandi við handbókina. Þess 

vegna tel ég að listmenntun eigi að auka hæfni og þroska í gegnum þá reynslu sem 

nemendur ganga í gegnum og að þeir fái að virkja sköpunarkraft sinn á áhrifaríkan hátt í 

námi sínu. Kennarar þurfa að fara eftir ákvæðum í námskrá en ráða hvernig þeir 

skipuleggja kennsluna og hvaða kennsluaðferðir þeir nota hverju sinni. Taka verður mið 

af því að hver og einn nemandi fái að koma sínum hugmyndum á framfæri og finna sinn 

styrkleika í námi. Áherslur í námskrá falla vel að sjónarmiðum handbókarinnar þar sem 

nemendum er veitt tækifæri til eflingar sjálfstjáningar og sköpunar. 
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3 Sjálfsþekkingargreindin 

Bandaríski prófessorinn Howard Gardner (1993) kom fram með nýja kenningu um 

fjölgreindir sem olli byltingu í menntavísindum og viðhorfum til kennslu og uppeldis. 

Fjölgreindarkenning Gardners byggist á sjö greindum því honum fannst skilgreiningin á 

greind of þröng. Hann bætti síðar við áttundu greindinni og gaf í skyn að sú níunda væri 

líka í bígerð. Hann vildi víkka sýn á mannlega greind frekar en að takmarka hana við 

greindarvísitölu, því hann telur „að greind snúist fremur um hæfileika til að leysa þrautir 

eða vandamál annars vegar og hins vegar að hanna afurðir í góðu samspili og samhengi 

við umhverfið“ (Armstrong, 2001, bls 14). Gardner taldi að hver og einn einstaklingur 

búi yfir öllum greindunum og geti þróað hverja greind fyrir sig. Greindirnar starfi saman 

en hægt sé að vera greindur á mismunandi hátt. Greindirnar kallast; Málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, tónlistargreind, líkams- og hreyfigreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind sem kom síðast. Nánar 

verður fjallað um sjálfsþekkingargreind síðar, en það er sú greind sem tekur til 

sjálfsþekkingar einstaklingsins. Einstaklingar með skýra sjálfsmynd þekkja bæði styrk- 

og veikleika sína, hugsanir, innri hvatir, skapgerð, fyrirætlanir og langanir. Í því felst 

góður sjálfskilningur, sjálfsögun og sjálfsvirðing.  

Nemendur með vel þróaða sjálfsþekkingargreind eru í góðum tengslum við sínar 

eigin tilfinningar og geta skilgreint þær. Þeir geta unnið með tilfinningar sínar með því 

að hafa þær sem leiðbeiningu við að skilja eigin hegðun. Í verkefnum sem ætlað er að 

efla sjálfþekkingargreind eru nemendur hvattir til að ígrunda tilfinningar sínar, skoðanir 

og eigin hugmyndir til þess að leysa verkefnin. Gardner bendir á að dæmi um slíkt 

verkefni sé að skrifa dagbók (Gardner, 1993).  

Nemendur hafa mismunandi styrkleika í greindunum og styrkja þarf allar greindir 

þeirra til að koma til móts við þarfir. Hugmyndir Gardners til þess að efla 

sjálfsþekkingargreind nemenda styðja við hugmyndir mínar um eflingu sjálfstjáningar 

nemenda í gegnum teiknidagbók. Ég tel að teiknidagbók geti eflt sjálfsþekkingargreind 

nemenda. 
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3.1 Sjálfstjáning í listsköpun 

Á árunum 1920–1940 í Bandaríkjunum var hópur af listkennurum að þróa með sér 

kennsluhætti með sjálfstjáningu. Þeir kennarar sem aðhylltust þessar aðferðir trúðu því 

að börn væru sannir listamenn sem hefðu þörf fyrir sjálfstjáningu og að kenna þyrfti 

fullorðnum sams konar sjálfstjáningu. Kennararnir töldu að best væri að viðkvæmt fólk 

(sem þeir sögðu listamenn vera) ættu að kenna þennan þátt í listkennslu, 

sjálfstjáninguna. Einn kennaranna í þessum hóp, Peppino Mangravite gekk svo langt að 

segja að þeir einu sem gætu kennt listir væru sjálfir listamenn því þeir væru einir um að 

finna á sér hvernig og hvað einstaklingar vilji tjá í gegnum listsköpun (Efland, 1990, bls 

199). Margar leiðir eru til sjálfstjáningar í gegnum listsköpun og gagnlegt getur verið að 

skoða hvaða aðferðir eru notaðar hverju sinni. Hér á eftir verður fjallað um þrjá þætti 

sem ég valdi sem tengjast sjálfstjáningu í gegnum listsköpun á ólíkan hátt. Fjallað 

verður um expressjónisma úr listasögunni, aðferðir listamanna þar sem farið verður út í 

sjálfsmyndir og skissubækur og listmeðferð. 

3.1.1 Expressjónismi 

Fræðsla og skilningur á listasögunni veitir aukna þekkingu á listsköpunarferlinu, 

listamönnum, uppruna listaverka, menningarlegt samhengi þeirra og betri skilning á 

samfélaginu á einstökum tímabilum í sögu mannkyns. Eitt slíkra var tímabil 

listastefnunnar expressjónisma. Expression þýðir tjáning eða svipbrigði sem sýna 

tilfinningar og líðan. Þýðing orðsins passar listastefnunni expressjónisma vel þar sem 

áhersla listamanna var á að tjá tilfinningar sínar í gegnum listsköpunina. 

Expressjónisminn kom fram við upphaf 20. aldar og var við lýði fram undir 1940 

(Gombrich, 1997). Þeir listamenn sem aðhylltust stefnuna voru í raun að stunda 

nýsköpun á tuttugustu öldinni. Þetta var talið vera tilraunastarfsemi og margir af 

snjöllustu listamönnum tímabilsins tóku þátt í henni (Gombrich, 1997, bls. 563). 

Expressjónisminn var andóf gegn natúralisma og impressjónisma, en þær stefnur 

leituðust við að skrá áhrif umhverfisins á listamanninn. Verk expressjónista eru mjög 

huglæg og í þeim er oft hömlulaus sjálfstjáning sem um leið birtir almenna andlega 

reynslu sem samfélagið hefur bælt. Innri sannindi, viðhorf og tilfinningar listamannsins 

skipta meginmáli í expressjónisma (Behr, 1999). Í expressjónískri myndlist eru hlutirnir 

oft aflagaðir, bjagaðir eða ýktir. Vikið er frá viðteknum hugmyndum um raunsæi og rétt 

hlutföll. Formgerðin er öfgakennd og litanotkun einnig. Þessi stílbrögð eiga að koma 

tilfinningum listamannsins til skila (Chilvers, 1998, bls. 201). 
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Í abstrakt expressjónisma er notuð aðferð þar sem málningunni er lekið á strigann 

sem liggur flatur á gólfinu. Í abstrakt expressjónisma lögðu listamenn áherslu á 

hvatvísa, frjálsa og persónulega meðferð í listsköpuninni þar sem öll form voru aflöguð 

og engan veginn raunsæ. Verk þeirra minntu oft á tíðum á súrrealismann þar sem 

undirmeðvitundin fékk að koma fram í listsköpuninni (Mundy, 2001). 

Einn fyrstu listamanna sem notuðu þessa tjáningaraðferð við listsköpun sína var 

Edward Munch. Hann náði að fanga tilfinningar sínar og setja í verk sín eins og sést til 

dæmis vel í hinu fræga málverki Ópið sem hann málaði árið 1893. Þar skynjar 

áhorfandinn ótta og spennu ef dæma má andlit verunnar og umhverfið í kringum hana 

iðar eins og eitthvað hræðilegt hafi gerst. Munch og aðrir expressjónistar lögðu áherslu 

á að tjá sínar innri tilfinningar og eigin túlkun á myndefninu og földu ekki ljótleikann við 

lífið heldur settu fram staðreyndir lífsins sem oft gat verið fullt af grimmd, þjáningum og 

fátækt. Þeir notuðu þær aðferðir sem hentuðu best þeim tilgangi að koma þessum 

tilfinningum til skila til áhorfandans. Expressjónistar hvöttu til tilraunastarssemi í 

listsköpun svo að listamenn gætu tjáð sig með sínum eigin tilfinningum í gegnum, liti, 

form og línu (Gombrich, 1997). 

Expressjónískir listamenn notuðu sjálfstjáningu í listsköpun sinni og getur umfjöllun 

um þá listamenn og listastefnuna verið hvatning fyrir nemendur og veitt þeim innsýn í 

fjölbreyttar aðferðir listamanna til sjálfstjáningar.  

3.1.2 Listamenn 

Aðferðir listamanna við sjálfstjáningu eru mismunandi og þeir nota margar aðferðir sem 

hægt er að læra af. Höfundur talaði við listamanninn Baldvin Einarsson um hvort hann 

notist við einhverja ákveðna aðferðafræði þegar hann tjáir tilfinningar sínar í listsköpun 

sinni. Hann hefur lokið BA gráðu í myndlist frá Listaháskóla Íslands og MA námi í 

myndlist frá háskóla í Sviss. Hér verður vitnað í viðtal við hann. 

 Hmm nei ekki meðvitað, ég held að flestir sem segjast gera það meðvitað 

séu eitthvað að krydda þetta ferli en ég held að við það að skapa og þar af 

leiðandi í list sé maður að komast í eitthvað ástand þar sem egóið eða 

yfirborðsleg heilastarfssemi víkur tímabundið frá og dýpri öfl taka yfir, 

tilfinningar, innsæi og samvitund. Þannig að já þetta er eitthvert „zone“ 

(hugarástand) sem oft er talað um eins og hlutirnir komi bara sjálfkrafa fram 

hjá mér (Baldvin Einarsson, 2011).  
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Þessu hugmyndaflæði sem listamaðurinn talar um má líkja við byrjun ferilsins í 

nýsköpun þegar hugmyndaflæðið fær lausan tauminn og allar hugmyndir eru skráðar 

niður. Baldvin fjallar um tjáningu sjálfs og samfélags í B.A. verkefni í myndlist og vitnar í 

Hannes Lárusson (á.á.) sem sagði eitt sinn: „List er tjáning einstaklingsins“; þá er listin 

kannski það eina sem við höfum til að rannsaka hvað það sé að vera einstaklingur. 

Baldvin (2011) segir að í gegnum list geti einstaklingur tjáð eitthvað sem orð fá ekki lýst. 

Listamaðurinn getur tjáð eitthvað sem hann sjálfur veit ekki eða hefur ekki greiðan 

aðgang að í huga sér og skilur þess vegna ekki fullkomlega sjálfur, þannig er þetta ferli 

að einhverju leyti sjálfskoðun og eins og í leik er hægt að gefa sig á vald einhverra 

svæða fyrir neðan sjávarmál. En listin er líka tjáning viðbragða við umhverfinu. Eins og 

áður hefur komið fram verður umhverfið óneitanlega hluti af einstaklingnum og mótar 

hann á vissan hátt (Baldvin, 2011). 

Listamenn hafa allir sínar aðferðir til listsköpunar, einn þekktur listamaður, Michael 

Craig-Martin, telur jafnvel að námskrár séu gagnslausar því þær aðferðir eða grunnur 

sem hentar einum listamanni henta ekki þeim næsta. Hann heldur því einnig fram að 

ungt fólk geti tekið áhættu á fágaðan hátt en skilji það samt ekki að fullu og það sé þessi 

einlægni sem þarf að ná fram sem hann telur að sé í höndum kennarans að fanga og 

aðstoða nemendur við að ná fram hjá sér (Madoff, 2009, bls 45).  

Listamenn hafa ólíkar nálganir í sjálfstjáningu og talar Baldvin hér um einhverskonar 

hugarástand sem hann kemur sér í og þá fari sjálfstjáningin í gang. Ferlið sem Baldvin 

lýsir er náskylt aðferðum nýsköpunar þar sem hugmyndir fá að flæða fram og allt er 

skráð niður. Gagnlegt getur verið fyrir nemendur að sjá hvernig listamenn vinna og 

hvað þeir gera til þess að komast í sjálfstjáningarferlið. 

3.1.2.1 Sjálfsmyndir 

Margir listamenn í listasögunni hafa gert sjálfsmyndir sem einskonar skráningu á tilvist 

sinni. Oftast gera listamenn margar sjálfsmyndir og eru þær yfirleitt ekki eins því 

listamaðurinn leitast við að túlka sjálfan sig á því tímabili sem hann gerir myndina. Í 

upphafi endurreisnartímans við lok miðalda fóru sjálfsmyndir að verða áberandi hjá 

listamönnum. Sjálfsmyndirnar voru tæknilegar og oft bein speglun af útliti 

listamannsins. Það var ekki fyrr en kenningar Freuds komu fram á sjónarsviðið að 

sjálfsmyndir listamanna fóru að breytast og þróast í þá átt að listamenn fóru að líta á 

listaverkin út frá myndlestri frekar en fagurfræði (Gunnar B. Kvaran, 1988). Listastefnan 

súrrealismi fór að gera vart við sig og listamenn fóru að leyfa draumum og þrám að 

koma fram í myndum sínum. Listamenn sem aðhylltust þá stefnu litu á sjálfsmyndir sem 
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dulinn sannleika sem var falinn. Súrrelistarnir notuðu ósjálfráða listsköpun til að fanga 

þennan dulda sannleika og bældu hvatir (Mundy, 2001). 

Ljóst er að listamenn fara sínar eigin leiðir í sjálfstjáningu í listsköpun og að listin er 

sprottin frá listamanninum sjálfum sem fer í gegnum huglægt ferli til að túlka það sem í 

hjarta hans býr. Sjálfsmyndir eru ein leið túlkunar á sjálfstjáningu og geta þær verið 

mismunandi eftir því hvernig listamanninum líður og hvernig umhverfið hefur áhrif á 

hann hverju sinni.  

3.1.2.2 Skissubækur 

Listamenn nota ýmsar aðferðir og verkfæri við listsköpun sína og eitt af þeim 

verkfærum eru skissubækur. Eins og nafnið gefur til kynna, eru ekki bara skissur sem 

eru gerðar í þesskonar bækur og listamenn nota þær til þess að rannsaka, ígrunda, 

koma með hugmyndir, og skissa og meginþemað sem þeir vinna eftir er sjálfstjáningin. 

Þetta er persónuleg bók þar sem frelsi listamannsins til sköpunar er haft í fyrirrúmi. 

Hugmyndir úr skissubókum verða oft að stærra listaverki. Ef kennarar vilja nota 

skissubækur í kennslu sinni er nauðsynlegt fyrir þá að þekkja tilgang og markmið þeirra í 

listkennslu og hönnun. Einn af eiginleikum notkunar á skissubókum er sá að gera mörk 

myndar og texta ógreinilegri. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er lagt til að nemendur 

fái tækifæri til þess að tjá sína persónulega reynslu á sjónrænan hátt. Skissubókin býður 

upp á þann möguleika fyrir nemendur því hún er skapandi verkfæri til þess að koma 

eigin hugsunum og hugmyndum á framfæri sjónrænt. Robinson (1993) gerði rannsókn á 

tíu ára börnum sem notuðu skissubók og kom í ljós að einstaklingurinn fékk að njóta sín 

í þeirri vinnu. Þess vegna getur ávinningur af því að nota skissubók verið tækifæri fyrir 

nemendur til að láta sitt eigið ljós skína. 

Addison og Burgess (2007, bls. 209) fjalla um kosti þess fyrir nemendur að nota 

skissubók í námi sínu og segja hana hvatningu til þess að þróa og tjá sína eigin reynslu 

og sýn. Nemendur geti þróað með sér gagnrýnan hugsunarhátt með rannsóknum sínum 

fyrir skissubókina ásamt hæfileikanum til að greina verk sín og annarra. Í gegnum 

reynsluna geti nemendur þróað með sér þekkingu um sjálf sig og öðlast meira 

sjálfstraust og traust til eigin hugmynda, áhuga auk hæfileikans til þess að treysta á sjálf 

sig við að læra. Í gegnum skissubækur eru nemendur hvattir til að þróa virka og 

skapandi nálgun til að læra þar sem hugsun og áætlunargerð er sett fram á sjónrænan 

hátt í sjálfu uppgvötunarferlinu, það er að segja þegar nemandinn teiknar og 

skipuleggur sig á sama tíma, ákveður ekki fyrirfram hvað hann ætli að teikna. 

Nemendur öðlast hæfni til að safna og geyma upplýsingar til þess að nota síðar í 
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skólastofunni og nota sem byrjun á stærri hugmyndum. Skissubókin getur verið 

samansafn af mörgum hugmyndum sem nemendur geta notað í framtíðinni.  

Skissubók er eitt þeirra verkfæra sem hægt er að nota til sjálfstjáningar. Listamenn 

nota þessar bækur til þess að safna saman upplýsingum og skissum sem síðan geta 

orðið að stærra listaverki. Nemendur geta haft gagn af skissubókum á sama hátt og 

möguleikar hennar eru margir fyrir þá. Frjálsleiki bókarinnar býður upp á hömlulausa 

tjáningu og hugmyndaflæði nemenda þar sem þeir geta komið því sjónrænt fyrir á 

einhvern einn stað og unnið síðan úr því síðar. Vinna í skissubók hefur marga eiginleika 

fyrir nemendur þar sem reynsla og ímyndun nemandans er í fyrirúmi og þeir fá að njóta 

sinnar eigin sköpunar sem kemur út sem sjálfstjáning þeirra.  

  

3.1.3 Listmeðferð 

Ein aðferð til að tjá sig í gegnum listsköpun kallast listmeðferð sem er meðferðarúrræði 

sem byggir á sálfræðilegum kenningum og er myndræn tjáning notuð markvisst til að 

vinna úr reynslu og upplifun einstaklingsins. Í listmeðferð er einstaklingnum veitt 

tækifæri til að tjá tilfinningar sínar og hugarheim með litum, leir og öðrum 

myndlistarefnivið í öruggu umhverfi undir umsjón listmeðferðarfræðings (Rósa 

Steinsdóttir, e.d.). Saga listmeðferðarfræða á uppsprettu sína í því að í aldanna rás 

hefur listsköpun gegnt mörgum hlutverkum og eitt af þvi er að hjálpa til við að bæta 

geðheilsu. Ör þróun átti sér stað í sálarfræðum og geðlækningum á seinni hluta 19. 

aldar sem hafði þau áhrif að fræðimenn á þessum sviðum fóru að skoða listsköpun og 

höfðu trú á sköpunarferlinu til hjálpar sjúklingum (Warren, Berniem, 1984). Í lok síðustu 

aldar komu fram rannsóknir sem sýndu fram á áhrif starfsemi heilans á minnið og 

hvernig það geymir upplýsingar á myndrænu formi í hluta tilfinningaminnisins sem 

rökhugsun nær ekki til (Rósa Steinsdóttir, e.d.). Þessu má líkja við hugarkort eins og 

meðal annars er kennt að vinna með í nýsköpun, þar sem hugsun okkar er myndræn og 

því eðlilegra fyrir okkur að koma hugmyndum okkar á framfæri á þann hátt. Einnig 

hefur komið fram betri skilningur á hvaða áhrif áföll hafa á minnið. Það hefur sýnt sig að 

myndsköpun hefur hjálpað til við að tengjast tilfinningum í gegnum áföll sem geymast í 

minninu og hafa þar af leiðandi áhrif á bæði líðan og hegðun einstaklinga. Þess vegna 

hafa listmeðferðarfræðingar verið fengnir til að vinna við áfallahjálp á erfiðum svæðum 

þar sem stríð eða náttúruhamfarir hafa orðið (Rósa Steinsdóttir, e.d.). 

Sú myndræna nálgun sem notuð er í lismeðferð veitir oft aðgang að djúpstæðum 

þáttum í tilfinningalífi einstaklingsins sem talað mál megnar oft ekki að gera. 
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Myndsköpunarferlið og sambandið við listmeðferðarfræðinginn hjálpar einstaklingnum 

að tjá ýmsar tilfinningar og hugsanir sem hann hefur ekki náð að koma orðum að og 

getur þannig aukið sjálfskilning og sjálfsmeðvitund (Art therapy, 2007). 

Listmeðferð er að stofni til upprunnin innan sállækninga (psychodynamic) og 

kenninga um listsköpunarferlið. Í listmeðferð er lögð áhersla á sköpun sem er öllum 

eiginleg og leitast er við að efla hana. Í vinnuferlinu er ekkert rétt eða rangt og því er 

engin þörf á færni í myndsköpun. Takmarkið er ekki að gera listaverk eða „fallega 

mynd“ heldur er sköpunarferlið aðalatriðið. Skjólstæðingar listmeðferðarfræðinga eru á 

öllum aldri, einstaklingar sem eiga meðal annars við geðræn vandamál að stríða, hafa 

orðið fyrir alvarlegum áföllum eða eru að glíma við sjúkdóma eða fatlanir (Rósa 

Steinsdóttir, e.d.). Einstaklingar með ADHD og ADD eiga oft í vandræðum með tjáningu 

en hafa mikla þörf fyrir hana. Að skapa mynd er eitt af tjáningarformum sem hefur 

reynst vel fyrir einstaklinga með ADHD/ADD því myndin er áþreifanleg og hægt er að 

skoða hana aftur til að greina vandann því oft getur tilfinningaleg flækja skapast í huga 

þessara einstaklinga sem þarf að leysa úr. Í listsköpuninni er hægt að greina reiði, ótta, 

tilgangsleysi, ósanngirni og að passa hvergi inn í. Hæfileikinn til að byrja aftur, að gefast 

aldrei upp er ríkur í einstaklingum með ADHD/ADD eins og kemur oft fram í seinni hluta 

meðferðar (Rósa Steinsdóttir, e.d.). 

Sjálfstjáning var höfð í fyrirrúmi á ákveðnu tímabili í sögu listnáms. Þar sameinuðust 

kennarar og listamenn í að finna leiðir til þess að kenna hana og þróa með sér 

kennsluhætti í listnámi. Það sem þessar mismunandi leiðir í sjálfstjáningu eiga 

sameiginlegt er áherslan á einstaklinginn og mismunandi leiðir til þess að ná fram 

einlægni í listsköpun. Það er einmitt í gegnum þessa einlægu listsköpun sem 

sjálfstjáningin hefur áhrif á einstaklinginn svo að það gagnist honum og samfélaginu í 

heild sinni. Ég tel að einlægnin og hin sanna túlkun einstaklingsins þurfi að ná að koma 

fram og ein leið til þess er listsköpun. Eins og fyrr segir getur listsköpun verið flókið ferli 

og einstaklingsnámskrár eru líklega besta leiðin til að ná sem bestum árangri. Ég tel að 

það sé gagnlegt fyrir nemendur að kynnast ólíkum aðferðum til að tjá sig í gegnum 

listsköpun. Þannig geti nemendur fundið sinn farveg og unnið eftir honum á sínum 

forsendum. Mikilvægt er fyrir nemendur að þeir finni fyrir því að þeirra skoðun skipti 

máli í náminu. 
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3.2 Eru allir skapandi? 

Eitt kaflaheitanna í ritinu Sköpun er: Eru allir skapandi? Þetta er mjög lýsandi og góð 

spurning, því oft finnst fólki það ekki vera skapandi eða segist ekki hafa þetta í sér. Það 

getur verið góð leið til sjálfskoðunar að kanna hvaða styrkleika maður hefur og nýta þá í 

sköpun. Algengur misskilningur virðist koma upp í umræðunni um að sköpun sé 

eingöngu tengd listgreinum. Bræðurnir Tom og David Kelley (2013, bls. 13) halda því 

fram að það sé misskilningur að sköpunargáfa sé eingöngu tengd listsköpun heldur sé  

hún meðfædd. Þeir telja að allir séu skapandi og hafi þetta afl innra með sér, 

sköpunarkjarkinn. Það þarf að virkja hann og æfa til þess að byggja upp sinn eigin 

sköpunarkjark. Kelleybræðurnir vilja að allir hafi aðgang að sköpunarkjarki sínum og 

geti notað hann sem auðlind í sínu lífi. Reynsla þeirra er sú að fólk sem hefur notað 

aðferðir þeirra, hefur í framhaldi áorkað ótrúlegum hlutum sem styrkt hefur sjálfsmynd 

þess en það hvetur fólk aftur til að halda áfram á skapandi braut. Sköpunarkrafturinn 

kemur innan frá og hjálpin til að ná sköpunarkjarkinum út felst í því að enduruppgötva 

eigin getu, byrja að hugsa upp á nýtt, bæta við og finna nýjar hugmyndir. Þennan 

sköpunarkjark er hægt að finna og losa um og það er okkur mannfólkinu eðlislægt 

(Kelley, 2013, bls. 17). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru settir fram sex grunnþættir sem eiga að vera 

leiðarvísir í öllu skólastarfi og einn af þeim er sköpun. Í umfjöllun um sköpun segir að 

nemendur eigi að geta tjáð sig á sem fjölbreyttastan hátt og er tjáning með teikningu 

ein leið til þess. Grunnþættir í aðalnámskrá fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 

eru eftirfarandi: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði, velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti 

og sköpun. Allir þessir þættir eiga að vera sýnilegir í námi á fjölbreytilegan hátt hjá bæði 

kennurum og nemendum. Það var ákveðið að gera rit fyrir hvern og einn flokk til að 

hjálpa kennurum að skilja hugtökin betur. Þetta eru mjög ítarleg rit á góðu máli og 

auðskiljanlegu fyrir fagfólk en gæti vafist fyrir almenningi eða þeim sem ekki eru vel að 

sér í kennslufræðum að átta sig á því sem þar er fjallað um. Í grunnþættinum sköpun 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) er fjallað sérstaklega um skapandi hugsun og hvað 

felst í því að vera skapandi einstaklingur og hvernig sé hægt að ná því fram hjá 

nemendum. Fjallað er sérstaklega um hvert mikilvægi sköpunar sé fyrir einstaklinginn. 

Að vera skapandi einstaklingur á hvaða sviði sem er hefur gleði og fullnægju í för með 

sér. Sköpun gefur einstaklingnum tækifæri til að finna sér sinn farveg er varðar sérstöðu 

og hæfileika. Það skiptir máli fyrir einstaklinginn að finna styrkleika sína og fá tækifæri 

til að vinna með þá og að hann finni fyrir því að hann geti fundið nýjar hugmyndir, tekið 

afstöðu og leitað lausna. Einstaklingur sem hefur tamið sér skapandi hugsunarhátt 
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hefur frjótt ímyndunarafl, er gagnrýninn, getur sýnt frumkvæði og getur séð nýja 

möguleika á nýjum stöðum. Hugrekki og geta skipta líka máli til þess að geta skapað sér 

sjálfur ný tækifæri og í samvinnu við aðra. Skapandi námsaðferðir og viðeigandi 

umhverfi eiga að koma af stað skapandi hugsun. Skapandi námsaðferðir einkennast af 

forvitni, ímyndunarafli, greiningu og gagnrýnni hugsun. Ímyndunaraflið felur í sér bæði 

leit og leik með því að víkka út veruleikann með einhverjum hætti. Ímyndunarafl getur 

falist í því að sjá fyrir sér mynd og finna henni réttan farveg. Einstaklingur sem gefur 

ímyndunaraflinu lausan tauminn er yfirleitt frumlegur, forvitinn og óhræddur.  

Góð listfræðsla hvetur fólk til að taka áhættu og gera mistök; koma sér í 

hugarástand þar sem visst hömluleysi og sjálfsöryggi er í fyrirrúmi. Þetta eru mikilvægir 

eiginleikar í skapandi hugsun því góð listsköpun einkennist oft af óvissu og mistökum 

sem læra þarf af (Bamford, 2011, bls. 98–99). Í niðurstöðum rannsókna á listfræðslu 

sem gerðar voru á Íslandi kom í ljós að vönduð og hvetjandi verkefni voru víða notuð til 

að stuðla að skapandi hugsun og var það meira áberandi úti á landi en í þéttbýli. Í 

þessum verkefnum birtist hugmyndaflug sem kom fram í áhugaverðum verkefnum í 

listum (Bamford, 2011, bls. 99).  

Að sögn Kelleybræðra eru allir skapandi en það þarf að finna sköpunarkraftinn innra 

með sér og nota hann. Þeir tala um hugtakið sköpunarkjark og passar það vel við því 

skapandi hugsunarháttur felst í hugrekki til að koma sínum hugmyndum á framfæri. Ég 

vil að sköpunarkjarkur nemenda eflist við að nota teiknidagbókina og að nemendur 

öðlist meiri trú á sjálfum sér og sínum hugmyndum. Sköpun er leiðandi afl í samfélaginu 

og er það í höndum skólastjórnenda, kennara og annars starfsfólks skóla landsins að 

flétta sköpun saman við allt skólastarf. Niðurstöður Bamford leiða í ljós að góð 

listfræðsla einkennist af skapandi hugsun þar sem visst hömluleysi og sjálfsöryggi er 

haft í fyrirrúmi. Hún komst að þeirri niðurstöðu að í grunnskólum landsins væri stuðlað 

að skapandi hugsun sem kom fram í áhugaverðum verkefnum þar sem hugmyndaflug 

nemenda fékk lausan tauminn. Það er ljóst að skapandi hugsun hefur marga kosti fyrir 

einstaklinginn og áherslur í námskrá skipta máli um hvernig hægt sé að efla hana hjá 

nemendum svo að hún haldist alveg fram á fullorðinsár. 
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3.2.1 Nýsköpun 

Sköpun er víðfeðm og ekki eingöngu bundin við listir. Sköpun felst í því að búa til 

eitthvað nýtt og skapandi hugsun er forsenda nýrra hugmynda, lausna og nálgana. Tom 

og David Kelley (2013, bls. 14) kalla þessa hugsun sköpunarkjark og segja að trúin á 

sjálfan sig að geta breytt og bætt umhverfi sitt sé kjarni nýsköpunar. Sköpunarkraft er 

hægt að þjálfa upp og allir búa yfir þessum krafti innra með sér. Þjálfunin kemur ekki af 

sjálfu sér heldur þarf að fara eftir markmiðum og framkvæma. Trúin á eigin getu til þess 

er mikilvægt atriði þess að árangur náist. Kelley bræður tala um að: „Raunverulegt gildi 

sköpunargáfunnar birtist þó ekki fyrr en við finnum þorið til þess að fylgja 

hugmyndunum eftir.“ Markmiðið er að virkja þessa getu einstaklingsins og þorið til þess 

að gera hugmyndir sínar að veruleika. Með því að fara aftur í náttúrulegri hugsanir líkt 

og börn, sérstaklega á leikskólaaldri, getur einstaklingur öðlast þetta þor. Börn eru 

óvitar og hafa ekki skömmustutilfinningar eins og fullorðið fólk því hræðslan við 

samfélagið er eitt af því sem lærist með aldrinum. Hægt er að endurheimta þennan 

kjarna í sköpuninni og leysa hann úr læðingi svo að einstaklingur geti haft sem 

víðtækust áhrif á umhverfi sitt. 

Þjálfun í sköpun á að byrja að þjálfa strax í leikskóla og halda áfram út 

menntaveginn samkvæmt lögum og reglugerðum aðalnámskráa skóla landsins. 

Grunnskólinn er þar engin undantekning og er menntun barna skipt í sex grunnþætti; 

læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Sá 

síðastnefndi leggur áherslu á að efla sköpunarhæfni, ígrundun, persónulegum þroska, 

frumkvæði og sveigjanleika í námi og nýsköpun. Um nýsköpun segir svo:. „Til að 

nemendur öðlist sem dýpstan skilning á þeim fyrirbærum sem þeir fást við í námi sínu 

skal meðal annars leggja áherslu á frjótt, skapandi starf, verklega færni, nýsköpun og 

frumkvöðlanám þar sem hvatt er til frumkvæðis og sjálfstæðis í 

vinnubrögðum og hagnýtingu í skólastarfi og daglegu lífi“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013).  

Nýsköpunarmennt er tiltölulega ung námsgrein og hefur verið fjallað sérstaklega um 

hana í Aðalnámskrá grunnskóla síðan 1999. Nýsköpunarmennt er skilgreind sem 

hugmyndavinna barna sem felur í sér að finna lausnir á þörfum, vandamálum eða 

umbótum á eldri hlutum í kringum okkur (Gísli Þorsteinsson og Rósa Gunnarsdóttir, 

1996). Margir sjá greinilegan mun á nýsköpun og uppfinningu þar sem það fyrra sé 

innblástur en hitt afurðin. Svo eru aðrir sem líta svo á að þetta séu tveir óaðskiljanlegir 

hlutir þar sem nýsköpun sé listrænt ferli sem krefjist töluverðrar sköpunar (Amidon, 

1998). Til þess að kenna sköpun þarf aðferðir þar sem áhersla er lögð á að efla skapandi 
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hugsun nemenda og hegðun með val nemandans í fyrirrúmi (Jeffrey & Craft, 2004). 

Markmið skapandi hugsunar er að kanna alla möguleika viðfangsefnisins sem unnið er 

með og koma huganum í það ástand að rýma fyrir nýjum hugmyndum og útiloka 

fyrirframgefnar hugmyndir (Steingrímur Eyfjörð, 2010, bls. 27). Í kaflanum um 

frumkvæði í ritinu Sköpun (2013, bls. 22) er fjallað um að í nýsköpunarmennt hafi verk 

nemenda ákveðin gildi fyrir þá, skólann eða samfélagið. Upp úr nýsköpun verði til 

hugmynd sem verði að verki sem hafi ákveðna þýðingu fyrir nemenda/ur, skólann og 

samfélagið sem það var unnið í. 

Eins og lýst var hér í byrjun (Kelley, 2013, bls. 14) er lykillinn að sköpunarkjarkinum 

að hafa trú á eigin getu, en það er einmitt kjarni nýsköpunar. Í gegnum hana eiga 

nemendur að geta öðlast trú á sjálfum sér og sínum hugmyndum og öðlast þor til að 

koma sínu á framfæri. Efling nýsköpunar í skólastarfi getur eflt þennan sköpunarkjark 

nemenda og þannig opnað fleiri víddir og möguleika í námi sem getur leitt til gleði og 

trausts á sjálfan sig. Með því að efla sjálfstjáningu í myndmennt er verið að stuðla að 

því að nemendur öðlist trú á eigin getu og getur það vonanadi leitt til nýrra hugmynda á 

sviði nýsköpunar. Það getur síðan leitt af sér gagnleg áhrif út í samfélagið með sköpun 

nýrra hugmynda sem geta bætt samfélagið sem nemendur búa í og eru virkir 

samfélagsþegnar í. Nýsköpun er í sterkum tengslum við atvinnulífið í dag og hefur það 

búið til mörg ný tækifæri fyrir nútímasamfélag.  

 

3.2.2 Sköpun í skólastarfi 

Viðhorf manna til lista getur skipt sköpum um hvaða áherslur eru lagðar til grundvallar 

innan skólakerfa á Íslandi. Bamford (2011, bls. 99) fjallar um að viðhorf til lista séu góð 

hér á landi og mikilvæg fyrir skapandi starf innan skóla og geti víkkað sjóndeildarhring 

nemenda. Í ritröðinni um grunnþætti menntunar, Sköpun (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 

Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012) er fjallað um að skapandi hugsun 

sé nauðsynleg og hafi ávallt fylgt mannkyninu og að maðurinn gæti ekki hafa komist af 

án hennar. Sköpun byggist á því að stuðla að ígrundun, persónulegum þroska, 

sveigjanleika í námi, nýsköpun og frumkvæði. Eins er fjallað um að allar starfstéttir noti 

ímyndun og innsæi og fari út fyrir kassann í sínu starfi til þess að koma skapandi hugsun 

í framkvæmd. Það er hægt að þjálfa fólk í skapandi hugsun og mikilvægt er að leggja 

áherslu á það í grunnskólum landsins og því sé fléttað inn í allar námsgreinar.  

Sköpun er mikilvæg mannfólkinu, það þarf á henni að halda til þess að vera 

heilsteyptir einstaklingar og til þess að ráða fram úr hvers konar vanda á tímum 
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umbreytinga. Með skapandi hugsun er hægt að móta kraftmikið og fjölbreytt samfélag 

á grundvelli atvinnugreina og framsækinna lausna í atvinnumálum. Skólinn sé lítið 

samfélag þar sem þessi hugsjón þrífst vel og hlúa þurfi að og næra hana til þess að 

nemendur skólans fari út á vinnumarkaðinn með skapandi hugsunarhátt sem þau lærðu 

í skólanum. Þess vegna sé mikilvægt kennarar haldi rétt á spilunum og hugi að skapandi 

hugsun í öllum námsgreinum skólans og hjálpi nemendum að finna sinn styrk á hverju 

sviði og efla hann enn frekar (Ingibjörg Jóhannsdóttir og fl., 2012). 

Myndmennt er í eðli sínu skapandi námsferli og verður kennarinn að ýta undir þann 

hluta námsins með því að leyfa nemendum að ráða dálítið ferðinni og leyfa 

sköpunargleðinni að njóta sín. Ef nemendum eru gefnar frjálsar hendur eflir það um leið 

frumkvæði þeirra og stuðlar að þróun í skapandi hugsun og auðgar ímyndunaraflið. 

Hvatningin getur falist í að láta nemendur líta í kringum sig og á umhverfi sitt og líf og fá 

þá til að túlka það á sinn hátt, túlka líðan sína og koma henna til skila sem teikningu á 

blað (Ingibjörg Jóhannsdóttir og fl., 2012). Bamford (2011, bls. 99) telur að góð 

listfræðsla einkennist af því að taka áhættu og leyfa mistök. Skapandi vinnuferli tilheyrir 

visst hömluleysi í bland við sjálfsöryggi einstaklingsins að koma fram með sínar 

hugmyndir og standa og falla með þeim. Óvissuna í þessu ferli telur hún vera æskilega í 

skapandi skólastarfi. Lowenfield og Brittain (1987) telja að sköpun og vitsmunaleg 

þróun séu grundvallaratriði í hverju námskerfi og mikilvægi þess til að gera menntun 

barna að ánægjulegri og þroskandi reynslu.  

 Í aðalnámskránni segir að með því að tengja reynslu nemenda inn í námið læri þeir 

að lesa umhverfið og er það orðið mikilvægur þáttur í nútímanum því sjónræna áreitið 

er orðið svo mikið og mikilvægt að kunna lesa rétt úr því. „Það að þroska með sér 

gagnrýna og skapandi hugsun í gegnum sjónlistir þjálfar nemendur í að bera kennsl á 

vandamál samfélagsins og finna lausnir á þeim“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 

148). Skapandi starfsgreinum hefur fjölgað á Íslandi og kallar það á áherslu á skapandi 

nálgun í menntakerfinu (Bamford, 2011, bls. 117). Þetta rennir stoðum undir þá 

hugmynd að skapandi skólastarf sé mikilvægur partur af því að koma börnum í skilning 

um mikilvægi sköpunar í námi sínu og að það haldist alveg fram á fullorðinsár þannig að 

grunnskólar landsins séu að útskrifa skapandi einstaklinga sem gagnist samfélaginu í 

heild sinni sem gerir auknar kröfur á sviði skapandi starfsgreina. Í ritinu Sköpun kemur 

fram að til þess að sköpun geti átt sér stað í starfi kennara og nemenda eigi kennarar að 

tala saman, gefa sér tíma og vera óhræddir við að leita nýrra leiða í kennslu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  
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Skapandi starfsgreinum fer fjölgandi í nútímasamfélagi og í rannsókn Bamford 

(2011, bls. 63) er fjallað um að fólk úr skapandi störfum hafði orð á því að listfræðsla á 

Íslandi væri góð og hefði mikilvægu hlutverki að gegna með því að þjálfa nemendur til 

þess að vera skapandi einstaklingar í framtíðinni til að koma til móts við atvinnulífið. 

 

Viðhorf til skapandi skólastarfs skiptir miklu máli og er það almennt gott hér á landi 

(Bamford, 2011, bls. 99). Sköpun er mikilvæg samfélaginu í heild sinni og skólastarfið er 

lítið samfélag þar sem sköpun er mikilvæg. Mín túlkun er sú að allir geti verið skapandi 

og að hægt sé að kenna það með góðum árangri. Til þess að virkja og halda við skapandi 

skólastarfi þurfa allir starfsmenn skólans að vera með. Margar leiðir eru til í kennslu og 

námi þar sem sköpun er notuð og á það við um allar námsgreinar, en er alls ekki bundið 

bara við listgreinar. Þess vegna er það undir kennurum komið að notast við skapandi 

kennsluhætti og leggja metnað í það, því það eru til ótal leiðir til að vera skapandi í 

kennslu, engin takmörk. Ég tel að allir búi yfir skapandi hugsun og hver og einn þurfi 

bara að finna hana hjá sjálfum sér og læra að nota hana. Ég tel að þegar fólk segist ekki 

vera skapandi sé lausnin einfaldlega fólgin í því að kenna því að vera það og nota það, 

samanber umfjöllun Kelleybræðra (2013). Það er þessi óvissa sem Bamford (2011) 

fjallar um sem er drifkrafturinn í skapandi skólastarfi og er það í höndum kennara að 

þora að prófa og gera mistök sjálfir. Þessi óvissa við skapandi skólastarf getur verið 

spennandi og gefið náminu meira gildi bæði fyrir nemendur og kennara. Til þess að 

nemendur hafi fyrirmynd í sköpun geta kennarar leitað til annrra kennara til að finna 

sér nýjar leiðir í skapandi skólastarfi. Með því getur myndast samstaða á milli kennara 

og úr getur orðið meira en í upphafi var áætlað. Skapandi starfsgreinum er að fjölga og 

það kallar á skapandi skólastarf.  

 

 

 

3.3 Mikilvægi teikningar fyrir börn 

Lowenfeld var þekktur fyrir rannsóknir sínar á listmenntum í Austurríki, Bandaríkjunum 

og víðar. Rannsóknir hans fólust í að skilja hvernig börn miðla sköpunargáfu og þroskast 

í gegnum myndsköpun (Lowenfeld, 1982). Hann telur að ein eðlilegasta tjáningarleið 

barns sé listsköpun og hún sé stór partur af þroskaferli þess. Reynsla og túlkun barnsins 

á umhverfi sínu skiptir miklu máli. Teikningar barns eru mikilvægar og ef þær fá að vera 

í friði og þróast á sinn eðlilega hátt, fer barnið í litlum skrefum að fá meiri næmni fyrir 
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hlutunum og tilfinningum annarra sem leiðir til forsendu að samvinnuhugsun 

(Lowenfeld, 1954). Brittain var einn af fyrstu nemendum Lowenfield og endaði sem 

samstarfsmaður hans (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 17). Hans rannsóknir beindust 

að myndlist ungra barna og voru flestar af þeim unnar við Cornell Háskóla þar sem hann 

starfaði (Brittain, 1979, bls. V-VI). Hann lagði fram spurningar um hvort nám ætti sér 

stað hjá ungum börnum í gegnum listir? Hverskonar listir heilla ung börn? Hverskonar 

vinna á sér stað hjá þeim? Rannsóknirnar stóðu yfir í 5 ár á Cornell leikskólanum. 

Niðurstöðurnar byggðust á mörgum athugunum á börnunum þar en listir voru partur af 

þeirra daglega lífi á einhvern hátt.  

Kenningar Lowenfeld og Brittain (1982) eru víðtækar og felast í því að myndræn 

tjáning sé mikilvægur þáttur í heildarþroska barna. Þess vegna sé mikilvægt að hlúa að 

henni hjá börnum alveg frá upphafi og halda henni við. Þeir halda því fram að 

myndsköpun sé nátengd skapandi hugsun og þroskaferli barns. Teikning sé flókið ferli 

þar sem barnið setji fram ýmsa þætti úr reynsluheimi sínum, túlki hann og endurskapi 

svo að eitthvað nýtt og merkingarbært komi fram frá því. Með þessu ferli hafi barnið 

opnað hug sinn, og sýni hvernig það finnur til og hvernig það sér. Þeir leggja því áherslu 

á sköpunargleði barna og telja að teikningar þeirra endurspegli þroska þeirra og 

hugarheim. Lowenfeld og Brittain telja að myndverk barnsins skipti ekki mestu máli 

heldur sé það sköpunarferlið sjálft sem sé mikilvægast fyrir þroska barnsins (Lowenfeld, 

og Brittain, 1982). Myndverkið getur sagt mikið um tiltekið barn því það tjáir sig á 

frjálsan hátt og alveg óheft. Þegar barnið er að teikna er það í raun að tala við sjálft sig. 

Þegar barnið teiknar velur það hluti og persónur úr umhverfi sínu sem skipta það máli. 

Með þessu raðar barnið sjálft upp því sem endurspeglar huga þess og skilningur á 

umheiminum verður betri.  

Af kenningum þeirra Lowenfeld, og Brittain, má áætla að teikning sé mikilvæg fyrir 

hugarheim barnsins, félagsvitund, vitrænan og tilfinningalegan þroska og síðast en ekki 

síst sköpunarhæfni þess. Lestur, skrift og reikningur eru tæki til að beita í námi og er 

teikning líka öflugt tæki til þess að örva vitrænan þroska barna og nám þeirra. Þeir 

halda því jafnframt fram að teikning sé jafnvel traustari undirstaða fyrir hugarstarfsemi 

barna heldur en hinar hefðbundnu námsgreinar, því að hver teikning krefjist alúðar og 

vitrænnar athygli hvort sem um ræðir barn á krotskeiði eða ungling. Þess vegna telja 

þeir að myndmennt og skapandi skólastarf eigi að skipa stóran sess á öllum skólastigum 

í nútímaþjóðfélagi (Lowenfeld og Brittain, 1982, bls. 17–18).Teikning gefur barninu 

tækifæri til að nýta tilfinningar sínar til jákvæðrar sköpunar sem getur reynst börnum 

með hegðunarörðugleika vel til að losa um neikvæðar tilfinningar (Valborg, 1989). Það 
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er mikilvægt fyrir börn að fá tækifæri til þess að tjá sig á fjölbreyttan hátt og er teikning 

ein leið til þess. 

3.3.1 Að vekja sköpunarhæfni barna  

Það er nauðsynlegt fyrir öll börn að fá tækifæri til sjálfstjáningar til þess að þau 

öðlist þroska á sem flestum sviðum. Sjálfstjáning er sköpun og sjálf barnsins er því 

lykilatriðið í sköpunarferli þess. Sköpunarhæfni barna fer eftir ýmsum þáttum í lífi 

þeirra og þróast í takt við það. Fólki einblínir oftar á afurðina eða sköpunarverkið í stað 

þess að horfa á sköpunarferlið sjálft. Í sköpunarferlinu birtist reynsla og upplifun 

barnsins sem vert er að fylgjast með og hvetja (Valborg Sigurðardóttir, 1989) 

Það eru nokkur atriði sem Valborg (Sigurðardóttir, 1989) telur upp og fylgja þarf ef efla 

á sköpunahæfni barna og þróun hennar. Þau eru eftirfarandi:  

 Upplifun og reynsla þeirra sem þau hafa öðlast á ýmsum sviðum. 

 Tækifærin sem börn fá til að tjá sig á skapandi hátt. 

 Hvatningin sem börn fá í skapandi starfi sínu og leikjum. 

Þessir þrír þættir verða að vera til staðar ef kennari ætlar að örva skapandi tjáningu 

nemenda sinna, til dæmis með teikningu. Ekki er nóg að vera með efniviðinn svo sem 

pappír, blýant og svo framveigis heldur verður að hlúa að þessum þrem þáttum. Í fyrsta 

lagi verður umhverfið þar sem nemendur vinna að vera þannig að viðhorf kennara og 

starfsfólks til teikningar sé í takt við nemendur, reynslu þeirra og tengsl, sem og 

skilningur á að fá þau til að notfæra sér upplifanir sínar og reynslu í teikningu sinni. 

Mikilvægt er að kennarinn trúi því að allir nemendur séu jafnhæfir til teikningar og 

hafi trú á þeim til að vaxa og dafna í átt til að verða fullþroska einstaklingar. Gerð hefur 

verið rannsókn um þetta tiltekna efni og gekk hún út á að athuga hvað stuðningur 

kennara skiptir miklu máli fyrir námsárangur nemenda. Rannsakendur voru  

Rosenthal og Jacobson (1968) og sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að væntingar 

kennara til námsárangurs nemenda skipta gífurlegu máli varðandi námsgengi þeirra. 

Valborg (1989) setur fram leiðir fyrir kennara úr uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili 

(1985) þar sem kennari getur ekki haft mikil áhrif á hugmyndaflug eða tilfinningalíf 

barna en óbeint getur hann séð til þess að nemendur fái tækifæri til að nota 

hugmyndaflug sitt á skapandi og frjálsan hátt með því að meta teikningar þeirra og vera 

annt um þær. Til þess að efla sköpunarhæfni barna verður að skapa þannig anda að 

sérhver nemandi njóti sín sem einstaklingur og öðlist jákvæða sjálfsmynd. Þess vegna er 

það hlutverk kennarans að meta hvern og einn nemanda af eigin verðleikum og að 
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nemendur upplifi sig fullgilda meðlimi í hópnum. Jákvæð sjálfsmynd styrkir 

sköpunarhæfni og gleði barna (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 110). 

Það þarf að skapa nemendum örvandi og lærdómsríkt umhverfi innan skólans og 

ekki síst líka upplifanir fyrir utan skóla. Hægt er að fara með nemendur út í náttúruna 

og út í samfélagið (Valborg, 1989; Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili, 1985). Hvert og 

eitt barn skynjar umhverfið á sinn sérstæða hátt og vinnur úr þeim upplifunum og 

túlkar í sköpun sinni. Sköpunarhæfni barna eykst við þátttöku þeirra í hinu 

raunverulega lífi og tengslum þeirra við umhverfi sitt og samfélag (Valborg 

Sigðurðardóttir, 1989, bls. 111).  

Börn hafa sköpunarþörf sem þarf að mæta og uppfylla. Sköpun er ferli sem 

nauðsynlegt er að börn gangi í gegnum og fái þannig farveg fyrir sjálfstjáningu. Ljóst er 

að hvatning kennarans skiptir miklu máli fyrir námsárangur nemenda og setur Valborg 

(Sigurðardóttir, 1989) fram þrjú atriði í kennslu sem þurfi að hlúa að ef efla eigi sköpun 

og tjáningu barna: Upplifun og reynsla þeirra, hvatning kennara og tækifæri til skapandi 

tjáningar. Ég tel að þessir þættir stuðli að jákvæðri sjálfsmynd nemenda sem styrkir 

sköpunarhæfni og gleði þeirra í skólastarfi. Þetta þurfa kennarar að hafa í huga og 

viðhalda ef auka á sköpunarhæfni barna.  

 

3.3.2 Stuðningur kennarans 

„Engin mynd er falleg, flott eða ljót“. Kennurum finnst eflaust erfitt að geta ekki notað 

þessi lýsingarorð yfir teikningar nemenda sinna því það er innbyggt í okkur að setja 

stimpil okkar á verk nemenda og dæma þau út frá eigin hugsjónum. Það er hætta á að 

ef kennari og nemendur nota þesskonar lýsingarorð yfir myndir þá byggi það upp 

viðhorf innan hópsins að svona eigi þetta að vera en ekki öðruvísi, að allir eigi að teikna 

eins. Gæflaug Björnsdóttir vann eftir hugmyndafræði sinni sem hún kallaði Örvandi 

myndlist og þar lagði hún til að nota setninguna „Allar myndir eru ágætar“ svo að það 

vekji ekki upp þá staðalímynd innan hópsins að sumir kunni að teikna og aðrir ekki. 

Frekar eigi að styðja við sem persónulegastan blæ hjá öllum og hvatning frá 

kennaranum getur verið til dæmis: „Já, gerðu meira af þessu“ eða „mér líst vel á þetta 

hjá ykkur“ (Gæflaug Björnsdóttir, 2001, bls. 9). 

Allir kunna að teikna en nemendur fá ekki alltaf nægan tíma, örvandi viðfangsefni og 

uppörvun. Börn sem teikna eða mála mikið nota oft myndir sem tjáningu þannig að 

myndirnar koma í stað dagbókar. Mikilvægt er að kennarinn meti teikningar nemenda 

og átti sig á að teikningarnar eru oft sjálfsprottnar því myndefnið sýnir okkur inn í 
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hugarheim nemenda og samræður við barnið um myndefnið færa okkur mun betri 

skilning og innsýn í líf þeirra og kennarinn kynnist nemandanum betur á annan hátt. 

Þessar samverustundir kennara og nemenda geta aukið á jákvæða styrkingu sem eykur 

tengslin sem eru svo mikilvæg í skólastarfi. Þetta getur verið mikilvægur þáttur í 

samverustund í kennslu (Gæflaug Björnsdóttir, 2001). 

Heimspekingurinn John Dewey hélt því fram að kennarar væru ein af mikilvægustu 

stoðum samfélagsins og að skólastarfið þyrfti að vera í beinum tengslum við 

nærumhverfi nemenda og líf þeirra. Hann vildi að kennarar beindu kennslunni að áhuga 

og lífi nemenda og að áhersla yrði á frjálsa vinnu þeirra, það er að segja að þeir þyrftu 

ekki að vinna út frá fyrirfram gefnum fyrirmælum eða ramma (Dewey, (1938/2000). 

Þess vegna er gott fyrir nemendur að fá frelsi til að tjá sig á sinn eigin hátt og það gefur 

kennaranum meiri innsýn í líf og áhuga nemenda sinna. Þegar börn fá frjálsar hendur 

byrja þau oft að krota og því er gott fyrir kennarann að brýna fyrir nemendum að 

æfingar séu ekki krot heldur eitthvað til að byggja hugmyndir sínar á. Myndlist er bæði 

vinna og leikur til að læra af (Gæflaug Björnsdóttir, 2001, bls. 19).  

Eins og fjallað var um hér að ofan í kafla númer 3.3.1 Leitum að sköpunarhæfni 

barna og við munum finna hana um leiðir til þess að efla sköpunarhæfni barna skiptir 

hvatning kennarans gríðarlegu máli. Gæflaug kemur hér með ábendingar til kennara um 

hvernig skuli haga þeirri hvatningu. Þetta eru góðar ábendingar frá henni sem vert er að 

hafa í huga. Hún fjallar um hvernig nemendur nota oft myndir líkt og dagbók. Ef þeir 

gera margar myndir er tilvalið fyrir kennarann að setjast með nemendum og tala við þá 

um myndirnar því þær gefa kennaranum innsýn í hugarheim nemenda og það getur 

styrkt tengslin á milli kennara og nemenda. Einnig er mikilvægt að hafa í huga orð 

Deweys um að skólastarfið þurfi að vera í beinum tengslum við líf nemenda og að 

áhersla sé lögð á frjálsa vinnu. Þess vegna er mikilvægt að stuðla að frjálsri vinnu og 

frelsi nemendanna til að tjá sig með teikningu og leyfa þeim að fikra sig áfram og finna 

sínar eigin leiðir í teikningum sínum hvort sem þau byrja á því að krota eða ekki. 

 

3.3.3 Geta allir geta teiknað? 

Þessi spurning er umdeild og ber stundum á góma, sérstaklega þegar einstaklingar með 

fatlanir eiga í hlut. Eins og Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 43) kveður á um, eiga öll 

börn rétt á kennslu og námi við sitt hæfi og því verður að gæta að því í skólakerfinu að 

allir hafi jafnan rétt. Gerð var rannsókn í Bandaríkjunum sem var gefin út árið 1989 og 

er því komin til ára sinna og verður að taka tillit til tíðaranda samfélagsins á þeim tíma 
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en niðurstöður hennar eru samt sem áður áhugaverðar. Rawley (1989), rannsakandinn, 

fjallar um það í rannsókninni hvort listsköpun geti hjálpað fötluðum börnum að tjá sig á 

annan hátt en með töluðu eða rituðu orði. Hann vitnar í lög frá árinu 1978 sem kveði á 

um að börn með einhverskonar fötlun eigi að fylgja einstaklingsnámskrá. Það kom þó 

annað í ljós þegar rannsakandinn fór að grennslast fyrir um einstaklingsnámskrár því hjá 

stjórn skólans sem rannsakað var við varð fátt um svör í þeim efnum. Hann skoðaði 

einstaklingsnámskrá nokkurra nemenda og það vakti áhuga hans að þar var mikil 

áhersla lögð á tungumálið og hugsun með orðum og í sumum tilvikum var ekki einu 

sinni tekið tillit til aldurs nemenda. Rannsakandinn lagði teikniverkefni fyrir hóp af 

börnum þar sem gert var ráð fyrir að þau þekktu ákveðin form. Í hópnum voru bæði 

fötluð og ófötluð og voru örfáir sem fengu háa einkunn fyrir þetta verkefni, aðeins sex 

nemendur af 95 sem tóku þátt. Hann fékk líka nokkra kennara og fræðimenn til að taka 

sama teiknipróf og gerðu margir þeirra villur. Höfundur spyr sig af hverju niðurstöður 

voru svona neikvæðar og telur hann það vera af því að nemendur fái of fá tækifæri til 

að teikna og það sást greinilega á prófinu því það krafðist meira en hæfileika til að 

teikna. Skólakerfið á þeim tíma (1989) lagði svo mikla áherslu á hæfileikann til 

munnlegrar tjáningar og hið ritaða orð frekar en að nemendur gætu yfir höfuð teiknað 

og tjáð sig á þann máta.  

Niðurstöður rannsóknarinnar um að börn með sérþarfir fengu ekki 

einstaklingsnámskrá kom á óvart þar sem stjórn skólans og yfirvöld gáfu til kynna að svo 

ætti að vera. Þessu var ábótavant og verður skólakerfið að hlúa að þessum þáttum 

jafnt. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) hér á landi er fjallað um jöfn tækifæri til náms í 

grunnskólum landsins og að allir nemendur eigi rétt á að stunda nám við hæfi burtséð 

frá uppruna, kyni, trúarbrögðum, heilsufari, fötlun, búsetu, stétt eða aðstæðum. 

 

Eins og rannsókn Rawley bendir til, lagði skólakerfið á þeim tíma áherslu á 

tungumálið og hið ritaða orð en það skipti ekki máli hvort að nemendur kynnu að tjá sig 

í gegnum teikningu. Hugsun er oft tengd við hið ritaða orð og í því nútímasamfélagi sem 

við lifum í dag er áhersla oft aðallega á bóklegt nám og það hentar ekki öllum. Þeir 

nemendur sem eiga erfitt með að skrifa og lesa eiga oft auðveldara með að tjá sig með 

öðrum miðlum (Bamford, 2011). Leiðir til tjáningar eru margvíslegar og er það 

mikilvægt fyrir nemendur að fá tækifæri til þess að kynnast og vinna með sem 

fjölbreyttastar leiðir til þess, eins og segir orðrétt í aðalnámskránni (2011, bls. 53). 
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„Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, 

skriflega og á annan hátt.“ 

Samkvæmt Lowenfield og Brittain (1987, bls. 267) ætti meginmarkmið 

myndmenntar hjá yngri nemendum að styðja við jákvæða og sanna sjálfsmynd barnsins 

og styðja það í eigin tjáningarleiðum og veita því tækifæri til þess að beita skapandi og 

sundurhverfri hugsun í listsköpun. 

Nemendur eiga rétt á að fá tækifæri til þess að tjá sig með fjölbreyttum hætti innan 

skólakerfisins. Kennarar hafa val til að auka fjölbreytni í tjáningu fyrir nemendur og 

kemur það í hlut þeirra að standa við það sem kveðið er á um í aðalnámskránni (2011, 

bls. 43) til þess að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda óháð atgervi og aðstæðum 

hvers og eins. Nemendahópar í grunnskóla eru fjölbreyttir og því eru þarfir þeirra 

mismunandi. Öll börn eiga rétt á að geta tjáð sig burtséð frá aldri eða stöðu eins og 

barnasáttmálinn (Margrét og Ólöf, e.d.) leggur áherslu á.  
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4 Umræða 

Staða listfræðslu er góð hér á landi miðað við heimsvísu og hefur það jákvæð áhrif á 

börn og samfélagið allt og marktæk jákvæð áhrif koma í ljós í rannsókn Bamford. Talið 

er að viðhorf foreldra og nemenda og staða innan samfélagsins skipti máli varðandi 

velgengni listfræðslunnar hér á landi. Stuðningurinn við rannsóknina sýnir enn fremur 

áhuga og metnað íslensks menntakerfis á list- og menningarfræðslu hér á landi sem 

Bamford spáir góðu gengi í framtíðinni. List- og menningarfræðslurannsóknir á borð við 

rannsókn Bamford hjálpa til við að byggja ofan á þann grunn sem við höfum fyrir og 

veita tækifæri til að þróa okkur enn frekar á sviði lista.  

Mikilvægi listnáms er margþætt og oft á tíðum áttum við okkur ekki á því hversu 

mikil áhrif það hefur á einstaklinginn. Það er manninum eðlislægt að fá tækifæri til að 

tjá sig og verðum við að vera meðvituð um það í skólakerfinu. Kennarar þurfa að fara 

eftir ákvæðum í námskrá en ráða hvernig þeir skipuleggja kennsluna og hvaða 

kennsluaðferðir þeir nota hverju sinni. Áherslur í námskrá falla vel að sjónarmiðum 

handbókarinnar þar sem áhersla er lögð á að nemendum sé veitt tækifæri til að efla 

sjálfstjáningu og sköpun með því að kynna nemendum tilgang námsins og tengja 

áhugasviði hvers og eins. Þá skiptir máli fyrir kennarann að kanna með nemendum hvar 

þeirra áhugasvið liggur og vinna síðan út frá því áhugasviði svo að hver og einn nemandi 

fái að blómstra í námi eins og kemur fram í orðum Deweys um að skólastarfið þurfi að 

vera í beinum tengslum við líf nemenda og áherslu eigi að leggja á frjálsa vinnu. Þess 

vegna er mikilvægt að stuðla að frjálsri vinnu og frelsi nemenda til að tjá sig með 

teikningu og að leyfa þeim að prófa sig áfram og finnar sínar eigin leiðir í teikningu.  

Að fjalla um sögulega þýðingu sjálfstjáningar í gegnum listasöguna og aðferðir 

listamanna getur veitt nemendum betri innsýn í gildi tjáningarinnar. Sjálfsmyndir eru 

ein leið túlkunar á sjálfstjáningu og geta þær verið mismunandi eftir því hvernig 

listamanninum líður og hvernig umhverfið hefur áhrif á hann hverju sinni. Skissubók er 

eitt þeirra verkfæra sem hægt er að nota til sjálfstjáningar. Nemendur geta haft gagn af 

skissubókum á sama hátt og möguleikar hennar eru margir fyrir þá. Frjálsleiki 

bókarinnar býður upp á hömlulausa tjáningu og hugmyndaflæði nemenda þar sem þeir 

geta komið því sjónrænt fyrir á einhvern einn stað og unnið síðan úr því síðar. Vinna í 

skissubókina hefur marga eiginleika fyrir nemendur þar sem reynsla og ímyndun 
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nemandans er í fyrirrúmi og þeir fá að njóta sinnar eigin sköpunar sem kemur út sem 

sjálfstjáning þeirra. Það er einmitt í gegnum þessa einlægu listsköpun sem 

sjálfstjáningin hefur áhrif á einstaklinginn á þann hátt að það gagnist honum og 

samfélaginu í heild sinni. Ég tel að einlægnin og hin sanna túlkun einstaklingsins þurfi að 

ná að koma fram og ein leið til þess er listsköpun. Ég tel að það sé gagnlegt fyrir 

nemendur að kynnast ólíkum aðferðum til að tjá sig í gegnum listsköpun. Þannig geti 

nemendur fundið sinn farveg og unnið eftir honum á sínum forsendum. Samkvæmt 

fjölgreindakenningu Gardners hafa nemendur mismunandi styrkleika og styrkja þarf 

allar greindir þeirra til að koma til móts við þarfir allra. Hugmyndir hans um hvernig 

megi efla sjálfsþekkingargreind nemenda styðja við hugmyndir mínar um eflingu 

sjálfstjáningar nemenda í gegnum teiknidagbók. 

Að sögn Kelleybræðra eru allir skapandi en fólk þarf að finna það innra með sér og 

nota það. Þeir tala um sköpunarkjark og passar það orð vel við því í skapandi 

hugsunarhætti felst hugrekki til að koma sínum hugmyndum á framfæri. Sköpun er 

leiðandi afl í samfélaginu og er það í höndum skólastjórnenda, kennara og annars 

starfsfólks skóla landsins að flétta sköpun inn í allt skólastarf. Niðurstöður Bamford 

leiddu í ljós að góð listfræðsla einkenndist af skapandi hugsun þar sem visst hömluleysi 

og sjálfsöryggi er í fyrirrúmi. Það er ljóst að skapandi hugsun hefur marga kosti fyrir 

einstaklinginn og áherslur í námskrá skipta máli um hvernig hægt sé að efla hana hjá 

nemendum svo að hún haldist alveg fram á fullorðinsár. Sköpun er mikilvæg 

samfélaginu í heild sinni og skólastarfið er lítið samfélag þar sem sköpun er mikilvæg. 

Viðhorf til skapandi skólastarfs skiptir miklu máli og er það almennt gott hér á landi 

samkvæmt rannsókn Bamford (2011). Til þess að virkja og viðhalda skapandi skólastarfi 

þurfa allir starfsmenn skólans að vera með. Margar leiðir eru til í kennslu og námi þar 

sem sköpun er notuð og á það við um allar námsgreinar en er alls ekki bundið við 

listgreinar. Þess vegna er það undir kennurum komið að notast við skapandi 

kennsluhætti og leggja metnað í það, því að til eru ótal leiðir til að vera skapandi í 

kennslu. Ég tel að allir búi yfir skapandi hugsun og hver og einn þarf bara að finna það 

hjá sjálfum sér og læra að nota hana. Ég held að lausnin sé fólgin í því að fólk þurfi að 

læra að vera skapandi og nota það. Það er þessi óvissa sem Bamford (2011) telur að eigi 

að vera drifkrafturinn að baki skapandi skólastarfs og það er í höndum kennara að þora 

að prófa og gera mistök sjálfir og geta á þann hátt verið fyrirmynd fyrir nemendur. 

Einnig eiga þeir að leita til annarra kennara til að finna nýjar leiðir í skapandi skólastarfi. 

Með því getur myndast samstaða á milli kennara og úr getur orðið meira en í upphafi 

var áætlað. Það er þessi óvissa við skapandi skólastarf sem getur verið spennandi og 
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gefið náminu meira gildi fyrir bæði nemendur og kennara. Skapandi starfsgreinum fer 

fjölgandi og það kallar á skapandi skólastarf.  

Af kenningum Brittain og Lowenfeld má áætla að teikning sé mikilvæg fyrir 

hugarheim barnsins, félagsvitund, vitrænan og tilfinningalegan þroska og síðast en ekki 

síst sköpunarhæfni þess. Þeir halda því jafnframt fram að teikning sé jafnvel traustari 

undirstaða fyrir hugarstarfsemi barna heldur en aðrar námsgreinar. Ég er á þeirri 

skoðun að myndmennt ætti að skipa stóran sess í nútímaskólakerfi eins og þeir fara 

fram á, því teikning gefur barninu tækifæri til að nýta tilfinningar sínar til jákvæðrar 

sköpunar. Það getur reynst börnum vel sem eiga við  hegðunarörðugleika að stríða til 

þess að losa um neikvæðar tilfinningar og því er mikilvægt fyrir börn að fá tækifæri til 

þess að tjá sig á fjölbreyttan hátt. 

Börn hafa sköpunarþörf sem þarf að mæta og uppfylla. Sköpun er ferli sem 

nauðsynlegt er að börn gangi í gegnum og fái þannig farveg fyrir sjálfstjáningu. Ljóst er 

að hvatning kennarans skiptir miklu máli fyrir námsárangur nemenda og setur Valborg 

(1989) fram þrjú atriði í kennslu sem þarf að hlúa að ef efla eigi sköpun og tjáningu 

barna: Upplifun og reynsla þeirra, hvatning kennara og tækifæri til skapandi tjáningar. 

Ég tel að þessir þættir stuðli að jákvæðri sjálfsmynd nemenda sem styrkir 

sköpunarhæfni og gleði þeirra í skólastarfi. Þetta þurfa kennarar að hafa í huga og 

viðhalda ef auka á sköpunarhæfni barna. Tilvalið er fyrir kennarann að setjast með 

nemendum og tala við þá um myndir þeirra því það gefur kennaranum innsýn í 

hugarheim nemenda sinna og getur styrkt jákvæð tengsl þeirra á milli. 

Í nútímasamfélagi er áhersla lögð á bóklegt nám og hið ritaða orð en það hentar 

ekki öllum. Þess vegna er mikilvægt að allir fái farveg fyrir sína tjáningu sama hvaða leið 

farin er. Leiðir til tjáningar eru margvíslegar og það er mikilvægt fyrir nemendur að fá 

tækifæri til þess að kynnast og vinna með sem fjölbreyttasta tjáningarmáta. Nemendur 

eiga rétt á að fá tækifæri til þess að tjá sig með fjölbreyttum hætti innan skólakerfisins. 

Kennarar hafa val til að auka fjölbreytni í tjáningu fyrir nemendur og kemur það í hlut 

þeirra að standa við það sem kveðið er á um í aðalnámskránni (2011, bls. 43) til þess að 

koma til móts við ólíkar þarfir nemenda óháð atgervi og aðstæðum hvers og eins. 

Nemendahópar í grunnskóla eru fjölbreyttir og því eru þarfir þeirra mismunandi en í 

barnasáttmálanum (Margrét og Ólöf, e.d.) kemur einmitt fram að öll börn eigi rétt á að 

geta tjáð sig burtséð frá aldri eða stöðu.  

Samkvæmt Lowenfeld og Brittain (1987, bls. 267) ætti meginmarkmið 

myndmenntar hjá yngri nemendum að styðja við jákvæða og sanna sjálfsmynd barnsins 

og styðja það í eigin tjáningarleiðum og veita því tækifæri til þess að beita skapandi og 
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sundurhverfri hugsun í listsköpun. Markmið og hugmyndafræði Eisners um mikilvægi 

listnáms fyrir einstaklinginn liggur að baki þróunarstarfi og gildum mínum sem ég tamdi 

mér þegar ég þróaði handbókina sem ég vann út frá þessari ritgerð. 
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5 Lokaorð 

Mikilvægi listnáms er margþætt og oft á tíðum áttum við okkur ekki á því hversu mikil 

áhrif það hefur á einstaklinginn. Mikilvægt er að kennarar átti sig á að allir nemendur 

eru gæddir hæfileikum sem þarf að finna og vinna með hvort sem um ræðir 

persónuleikaeinkenni, færni eða gildi. Þá skiptir máli fyrir kennarann að kanna með 

nemendum hvar þeirra áhugasvið liggur og vinna síðan út frá því áhugasviði svo að hver 

og einn nemandi fái að blómstra í námi. Ég tel að einlægnin og hin sanna túlkun 

einstaklingsins þurfi að ná að koma fram og ein leið til þess er listsköpun. Mikilvægt er 

fyrir nemendur að finna fyrir því að þeirra skoðun skipti máli í náminu. Efling 

nýsköpunar í skólastarfi getur eflt sköpunarkjark nemenda og þannig opnað fleiri víddir 

og möguleika í námi sem getur leitt til gleði og trausts á sjálfum sér. Með því að efla 

sjálfstjáningu í myndmennt er verið að stuðla að því að nemendur öðlist trú á eigin getu 

og getur það vonanadi leitt til nýrra hugmynda á sviði nýsköpunar. Það getur síðan leitt 

af sér gagnleg áhrif út í samfélagið með sköpun nýrra hugmynda sem geta bætt 

samfélagið sem nemendur búa í og eru virkir samfélagsþegnar í. Börn hafa 

sköpunarþörf sem þarf að mæta og uppfylla, sköpun er ferli sem nauðsynlegt er að 

börn gangi í gegnum og fái þannig farveg fyrir sjálfstjáningu. Ég tel að skapandi 

skólastarf eigi að skipa stóran sess á öllum skólastigum í nútímaþjóðfélagi og er túlkun 

mín sú að allir geti verið skapandi og er hægt að kenna það með góðum árangri. Leiðir 

til tjáningar eru margvíslegar og það er mikilvægt fyrir nemendur að fá tækifæri til þess 

að kynnast og vinna með sem fjölbreyttasta tjáningarmáta. Fræðimenn hafa sýnt fram á 

mikilvægi listnáms fyrir einstaklinginnn og getur það styrkt hið jákvæða og leitt í ljós 

hina sönnu sjálfsmynd nemenda. Þetta eru þættir sem ég hafði að leiðarljósi við gerð 

handbókarinnar sem er beint framhald af ritgerðinni. 
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