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1 Inngangur  

Eitt af meginhlutverkum kennarans er að vekja áhuga nemenda á námsefninu með því 

að leiðbeina þeim og hvetja þá áfram í vinnu. Kennsluleiðbeiningar eru nothæfar sem 

einskonar hækja fyrir kennara en hver og einn kennari getur útfært sína kennslu eins og 

hann telur henta fyrir nemendur sína. Það sem hentar einum námshópi er ekki víst að 

henti öðrum. Viðfangsefnin þarf að aðlaga að áhuga nemenda og vera eitthvað sem þau 

þekkja svo allir geti tekið þátt og lagt sitt af mörkum (Gæflaug Björnsdóttir, 2001, bls. 

29). Einnig er mikilvægt er að nemendur finni hjá sér hvöt til að læra sjálfir og hafi 

áhuga og getu til að klára verkefnin sem sett eru fyrir; verkefni þar sem færi gefst til að 

velja og skapa að eigin vild. Gott er fyrir kennara að spyrja sig hvers vegna þeir ætla að 

leggja tiltekin verkefni fyrir börnin og hvað þau fái út úr því að vinna þau. Verkefnin sem 

sett eru fyrir þurfa að hæfa þroska og aldri nemenda og hafa verður í huga hvort 

einhver börn þurfi sérstakan stuðning til að geta tekist á við þau.  

Undirbúningur fyrir kennslustund er nauðsynlegur og að mörgu þarf að hyggja. 

Meðal annars þarf að skipuleggja hvernig tekið er á móti nemendum, hvaða verkefni 

þeir fá, hvaða kennslugögn verða notuð og loks hvernig kennari ætlar sér að haga 

námsmati. Gott er að búa til fleiri verkefni sem unnið er með í lengri tíma. Nemendur fá 

meira út úr því að vinna með eitthvað sem þeir hafa reynt við áður eða tengist því á 

einhvern hátt en að vinna að sundurleitum verkefnum (Gæflaug Björnsdóttir, 2001, bls. 

31). Verkefnin sem ég útbjó með hliðsjón af fræðilegu umfjölluninni hér að framan eru 

byggð þannig upp að nemendur hafa frelsi til eigin sköpunar og í þeim felist ögrun sem 

er ætlað að örva sjálfstjáningu nemenda. Þegar verkefnin fyrir nemendur og 

kennsluleiðbeiningarnar fyrir kennara voru samin var tekið mið af Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) sem setur fram markmið og fyrirkomulag fyrir allt skólastarf í 

grunnskólum landsins. Þar er fjallað um lykilhæfni og hæfniviðmið sem hæfa aldri 

nemenda. Í framhaldi verða þessir þættir útskýrðir nánar og höfundur setur fram 

hæfniviðmið sem stefnt er að því að nemendur nái tökum á þegar þeir vinna verkefnin 

sem koma í kjölfarið. Hæfniviðmiðin sem valin voru eru bæði úr sjónlistum og 

samfélagsfræði sem fléttast saman í verkefnunum. Meginverkefnið er að finna 

hugmynd eða þema sem getur fengið nemendur til að blómstra í vinnu sem er ekki 

eingöngu bundin við listir heldur einnig við aðrar greinar. Í Aðalnámskrá grunnskóla 
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(2013, bls. 51) er fjallað um að verkefni í samfélaginu séu yfirleitt ekki sundurgreind 

heldur samofin úr mörgum þáttum og þess vegna sé gott að hafa það í huga við 

skipulag skólastarfs. Því ætti að leggja meiri áherslu á samþættingu námsgreina 

sérstaklega er varðar þau verkefni sem geta snert margar námsgreinar. Samþætting 

getur hjálpað nemendum að sjá tengsl á milli námsgreina og hvernig hægt er að vinna 

með þær saman en einnig ætti hún að ýta undir samvinnu og auka tækifæri nemenda á 

mörgum sviðum. Með þetta að leiðarljósi verði námið merkingafyllra fyrir nemendur og 

auðveldi þeim að skilja samhengi fræðigreina og öðlast innsýn í þær (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 51).  

1.1 Lykilhæfni 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) gerir ráð fyrir að grunnþættir menntunar ásamt 

grunnskólalögum skuli vera leiðarljós í menntun og starfsháttum grunnskóla. Mikilvægt 

er að í grunnskóla þroski nemendur með sér hæfni í anda grunnþáttanna sem býr þá 

undir þátttöku í lýðræðissamfélagi. Lykilhæfni snýr að nemandanum sjálfum og þroska 

hans. Hún felst í hæfni í tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýnni hugsun, sjálfstæði 

og samvinnu, öflun upplýsinga og ábyrgð, nýtingu miðla og mati á eigin námi. 

Hæfniviðmið eru skilgreind í öllu námi barna frá fyrsta ári til lokaárs grunnskólagöngu. 

Hæfniviðmiðin miða að því að nemendur geti tjáð sig, beitt gagnrýnni hugsun, unnið 

með öðrum, öðlast sjálfsþekkingu, lært að taka ábyrgð og sýni sjálfstæði, frumkvæði og 

skapandi hugsun. Þetta eru þættir sem leggja grunn að góðri heildstæðri menntun. 

Hæfniviðmið eru miðuð við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Þau skiptast síðan í fimm flokka 

sem eru: Tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýnin hugsun, sjálfstæði og samvinna, 

nýting miðla og upplýsinga og ábyrgð á eigin námi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

87). Talin verða upp hæfniviðmið fyrir lykilhæfni sem tekið var mið af við hönnun 

verkefna til að styðja við teiknidagbókina og leiðbeiningar til kennara. 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi:  

 Tjáð hugsanir sínar og tilfinningar skipulega og á viðeigandi hátt með ýmsum 

miðlum, 

 lært af mistökum og nýtt sér óvæntar niðurstöður við lausn verkefna á skapandi 

hátt, 

 vegið og metið hvort aðferð við verkefnavinnu hafi borið árangur og tekið þátt í 

mótun og miðlun viðfangsefna á skapandi hátt, 

 gert sér grein fyrir styrkleikum sínum með það að markmiði að efla og byggja upp 

sjálfsmynd sína, 
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 notað ýmsa miðla við nýsköpun, þróun og framsetningu upplýsinga og 

hugmynda, 

 gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvernig hann getur nýtt sér það í námi, 

 sett sér markmið í námi og unnið eftir þeim, 

 skipulagt eigið nám með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 87–90). 

1.2 Hæfniviðmið 

Hugmynd verður ekki virkjuð nema að henni sé miðlað á einhvern hátt. Í myndmennt fá 

nemendur tækifæri til að læra og tjá sig án orða. Bæði er hægt að vinna með 

hversdagslífið og ímyndunaraflið. Þess konar innlifun hjálpar nemendum að þekkja 

sjálfa sig og skilja efnisheiminn sem við lifum í. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 

147) er fjallað um að myndmennt sé skapandi námsferli þar sem hugmyndum nemenda 

er miðlað með ólíkum nálgunum. Þar fá nemendur tækifæri til að læra og tjá sig án 

orða. Unnið er með reynslu nemenda út frá daglegu lífi og ímyndun þeirra sem getur 

veitt nemendum betri skilning á sjálfum sér í tengslum við umheiminn. Allt í kringum 

okkur er sjónrænt áreiti sem nauðsynlegt er fyrir nemendur að geta unnið úr og greint. 

Það getur stuðlað að frumkvæði nemenda að gefa frjálsar hendur við val á viðfangsefni 

og miðli. Þegar nemendur skapa sjónræn verk ganga þeir út frá eigin ímyndunarafli og 

tengja við menningu, reynslu og umhverfi sitt. Til þess að styðja við skapandi hugsun og 

ímyndunarafl nemenda verða kennarar að gefa þeim tækifæri til að taka áhættu í 

náminu.  

Hæfniviðmið í sjónlistum eru viðbót við hæfniviðmið fyrir list- og verkgreinar. Fjallað 

verður um hæfniviðmiðin sem falla að viðfangsefnum í teiknidagbókinni. 

Teiknidagbókin er ætluð fyrir miðstig og verða hér talin upp hæfniviðmið fyrir sjónlistir 

við lok 7. bekkjar. 

Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta:  

 Nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun,  

 tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu, 

 byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og 

reynslu, 

 fjallað um eigin verk og verk annarra í virku samtali við aðra nemendur, 

 gert grein fyrir og fjallað um ýmsar stefnur myndlistar með því að bera saman 

stíla og tímabil tiltekinna verka og sett þau í það menningarlega samhengi sem 

þau voru sköpuð í, 

 unnið hugmynd frá skissu að lokaverki,  
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 byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og 

reynslu,  

 greint og fjallað um áhrif myndmáls í umhverfinu og samfélaginu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 148–149). 

Námsmatsaðferðir í list- og verkgreinum geta verið fjölþættar en kennari ákveður 

hvaða aðferð er beitt hverju sinni og fer það alfarið eftir eðli verkefna. Mikilvægt er að 

endurgjöf kennarans sé leiðbeinandi og markviss til að styðja við nemendur í námi sínu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 162). 

Hæfniviðmið úr samfélagsfræði eiga líka við teiknidagbókina. Menntagildi 

samfélagsgreina felst í því að nemendur efli hæfni sína til að skilja veruleikann, það er 

umhverfið, samfélagið, söguna og menninguna sem hann hefur fæðst inn í. Við kennslu 

í samfélagsgreinum ætti því að byggja á þeirri reynslu sem nemendur hafa öðlast og 

stuðla þannig að því að þessi hæfni víkki og dýpki reynsluheim nemenda. Hæfni 

nemanda til að átta sig á sjálfum sér byggist á því hvaða mynd hann gerir sér af sjálfum 

sér og öðrum (Aðalnámskrá, grunnskóla, 2013, bls. 195). Hér verða sett fram 

hæfniviðmið úr samfélagsfræði sem höfundur telur að styðji við markmið 

teiknidagbókarinnar.  

Þessi hæfniviðmið eru eftirfarandi: 

Að nemendur lok 7. bekkjar geti: 

 Metið heimildir og ólík sjónarhorn í umfjöllun um sögu og samtíð, 

 borið kennsl á trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og bókmenntun, 

 lýst með dæmum hvernig samfélagsgerð tengist lífi einstaklinga, 

 lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, svo 

sem úr nærsamfélagi, umhverfi og menningu, 

 lýst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á áhrifum þeirra á hugsun og hegðun, 

 tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 198–203). 

 

Í aðalnámskránni er kveðið á um mikilvægi náms í samfélagsgreinum fyrir nemendur 

þar sem þeir fá tækifæri til að nýta eigin reynslu í námi sínu: 

Nám í samfélagsgreinum þarf að tengja við fyrri reynslu nemenda, gefa 

þeim tækifæri til að hafa áhrif á hvað þeir læra og hvernig. Val á 

viðfangsefnum gerir nemendum kleift að sinna því sem þeir hafa áhuga á 

eða eru forvitnir um og að ígrunda eigin reynslu. Mikilvægt er að nýta 
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nánasta reynsluheim og umhverfi nemenda og tengja viðfangsefni við 

daglegt líf þeirra og samfélag (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 205). 

Ég tel mikilvægt að nemendur fái að nota sína persónulegu reynslu í náminu svo að 

þeir átti sig á mikilvægi reynsluheims síns og hvað reynslan getur kennt þeim og hjálpað 

á ýmsum sviðum í lífinu. Að gefa nemendum tækifæri til að vinna með sitt áhugasvið og 

reynslu gerir námið merkingarbært og áhugavert fyrir þá. 

1.3 Kennsluaðferðir 

Kennsluaðferðir byggjast á ólíkum forsendum og eru því fjölbreytilegar. Það sem skiptir 

máli er að kennarinn átti sig á meginforsendum hverrar kennsluaðferðar svo að hann 

geti valið sér kennsluaðferðir sem henta hverju sinni og notað þær með góðum hætti. 

Margt hefur verið skrifað um flokkaskiptingu kennsluaðferða og oft er erfitt að gera sér 

grein fyrir hvaða aðferðir eru vænlegastar til að bæta skólastarf. Hægt er að grófflokka 

kennsluaðferðir í tvennt, annars vegar í kennaramiðaðar og hins vegar 

nemendamiðaðar kennsluaðferðir. Þær síðarnefndu byggja á því að nemendur afli sér 

upplýsinga og læri á sjálfstæðan hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 48). 

Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 50) fjallar í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna um 

Harvey Silver og Matthew Perini sem í samstarfi við Richard Strong flokkuðu 20 

kennsluaðferðir í fjóra flokka. Einn þessara flokka er sköpunaraðferðir (e. understanding 

style) en þær aðferðir eru notaðar þegar markmiðið er að nemendur efli hugmyndaflug 

sitt og skapandi hugsun. Sköpunaraðferðin tengist aðleiðsluaðferðinni (e. inductive 

learning) og vinnu með myndlíkingar (e. metaphorical expression).  

Hér á eftir verður fjallað um fjölbreyttar kennsluaðferðir sem tengjast verkefnunum 

sem koma í framhaldi. Kennarar geta stuðst við þessar aðferðir og nýtt sér þær til 

stuðnings við teiknidagbókina. Hver og einn kennari mótar sínar kennsluaðferðir en 

haldgóðar ábendingar um aðferðir er gott að hafa á bak við eyrað.  

1.3.1 Innlifunaraðferðir og tjáning 

Innlifunaraðferðir leggja áherslu á að nemandinn lifi sig inn í aðstæður og geti tjáð það 

á margvíslegan hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 122). Innan þessa flokks aðferða er 

myndsköpun – myndræn tjáning sem byggist á verkefnum sem tengjast myndrænni 

útfærslu þar sem nemandinn fær tækifæri til að túlka viðfangsefni í náminu á annan 

hátt en texta. Ingvar (2013, bls. 135) fjallar einnig um að fjölbreytni í útfærslu sé 

styrkleiki þessarar aðferðar og gefi nemandanum frelsi til sköpunar og tjáningar á þann 

hátt sem honum finnst best. Þegar skapandi kennsluaðferðum er beitt er nemandinn 
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hvattur til að vera skapandi og virkur og hlutverk kennarans felst aðallega í að styðja við 

og þróa hugmyndir nemandans í stað þess að gefa honum rétta svarið (Svanborg, 

2006). Meginmarkmið kennsluaðferða í þessum flokki er að vekja nemendur til 

umhugsunar, efla innsæi, skapandi hugsun og tjáningu. Kennarinn þarf að hafa hæfni til 

þess að vekja áhuga, beita spurningatækni, hafa góða verkstjórn og frásagnargáfu og 

veita endurgjöf. Nemendur eru örvaðir til innlifunar, tjáningar og sköpunar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 61). 

1.3.2 Sjálfstæð og skapandi viðfangsefni 

Ingvar (2013, bls. 59) fjallar um kennsluaðferðir og kennsluhætti sem kennarar beita 

þegar þeir vilja gera kröfur til nemenda um að vinna að mestu leyti sjálfir að skapandi 

verkefnum, einir eða í hóp. Viðfangsefnin geta þá snúið að því að finna eitthvað upp, 

hanna eða að undirbúa framleiðslu eða þjónustu. Einnig eru sum viðfangsefni þannig 

skipulögð að nemendur eiga að líkja eftir raunverulegri starfsemi. Hlutverk kennarans 

er að mestu leyti að vekja áhuga, virkja nemendur og veita þeim aðstoð eftir þörfum. 

Eisner (2002) heldur því fram að kennarar verði að þekkja mikilvægi þess að finna 

jafnvægi í því hversu mikið hann skiptir sér af vinnu nemenda og lætur þá um að vinna 

sjálfstætt. Helstu markmið með sjálfstætt skapandi verkefnum eru að stuðla að 

frumkvæði nemenda, sjálfstæðum vinnubrögðum, skapandi hugsun, nýsmíði, 

hugmyndavinnu og miðlun. Kennarinn þarf að hafa góða verkstjórnar- og 

skipulagshæfileika, ráðgjafar og leiðsagnarhæfileika og kunna að vekja áhuga. Kröfur 

eru gerðar til nemenda um skipulagningu, hönnun, miðlun, frumkvæði og sköpun 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 62). Eisner (2002) fjallar um að gefa nemendum 

tækifæri og hvetja þá til að ganga um myndmenntastofuna og tala saman um verkin sín 

því það efli lærdómsferlið að læra af samnemendum, samanber jafningjasamtal.1 Hann 

vill líka að kennarar og nemendur horfi ekki einungis á verkin heldur ræði um þau því 

hann telur það efla samvinnu og sjálfstæði nemenda. Það sem nemendur læra í slíku 

umhverfi er að nýta aðferðir listamanna þar sem þeir leitast við ná að sökkva sér ofan í 

viðfangsefnið af innri þörf. Það er til mikils unnið, bæði fyrir nemendur og kennara ef 

                                                      

 

 

 

1
 Jafningjafræðsla: Þegar nemendur deila , íhuga og ræða saman markmið sín um námið. 
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hægt er að skapa þannig andrúmsloft í kennslustofunni að nemendur geti sökkt sér 

ofan í viðfangsefnið. 

1.3.3 Að viðhalda áhuga 

Nemendur læra í skólanum og kennarar kenna námsefnið en ekki er hægt að kenna allt 

á sérhverju sviði. Markmiðið með námsferlinu í skólum er ekki að ljúka við eitthvað 

heldur að byrja á einhverju. Áhugi sem kviknar hjá nemendum og lifnar innra með þeim 

er öflugt tæki sem örvar nemendur til að stunda það sem þeir hafa raunverulegan 

áhuga á (Eisner, 2002, bls. 90-91). Mikilvægt er að vekja og viðhalda áhuga nemenda á 

viðfangsefninu þegar farið er af stað í kennslu. Ingvar (2013, bls. 24) talar um þrennt í 

því samhengi. Fyrir það fyrsta að gera nemendum grein fyrir tengslum efnisins við 

önnur viðfangsefni, til dæmis námsefni sem áður hefur verið fjallað um. Annað atriði er 

að upplýsa nemendur um markmið verkefnisins og í þriðja lagi að beina athygli 

nemenda að efninu og vekja áhuga þeirra. Mikilvægt er að halda áhuga og athygli 

nemenda sem lengst. 

Atriði og aðferðir sem gott er að hafa í huga og virðast ýta undir jákvæð áhrif á 

námsáhuga nemenda: Mikilvægar forsendur eru að námsumhverfi sé jákvætt og 

styðjandi þar sem hlutverk kennarans er að vera nemendum til stuðnings með því að 

aðstoða þá og leyfa þeim að taka áhættu án þess að vera dæmdir fyrir það. Enn fremur 

að hafa opin viðfangsefni sem eru við hæfi nemenda, hvorki of létt né of þung. 

Markmiðin þurfa að hafa þýðingu fyrir nemendur og þeir þurfa að geta séð árangur af 

þeim. Nemendur þurfa að læra að setja sér markmið og halda sér við þau (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 30). 

1.3.4 Kveikja 

Kveikja er hugtak sem notað er í kennslufræði um það þegar kennari beitir aðferðum til 

að ná athygli nemenda á viðfangsefni. Það er hægt að nota margs konar kveikjur svo 

sem að höfða til reynslu nemandans, setja fram góðar spurningar, segja klípusögur, 

sýna hluti eða myndir, fara í leiki, nota innlifunaraðferðir, gera tilraunir, koma með 

sláandi upplýsingar eða efni úr fjölmiðlum og fara með gamanmál. Margskonar vefsíður 

finnast sem hægt er að nýta sem kveikjur í kennslu. Í framhaldi af kveikju er oft gott ráð 

að hafa þankahríð. 
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1.3.5 Þankahríð 

Ef flett er upp í orðabók kemur í ljós að merking orðsins þankahríð er komin frá enska 

orðinu brainstorming, hugflæði, hugstormun, hugmyndaflæði, láta allar hugmyndir 

flæða án þess að hugsa út í þær (Snara vefbókasafn, e.d.). Ingvar (Sigurgeirsson, 1996) 

telur að þankahríð sé sérstök spurnar- eða kennsluaðferð til þess að fá fram hjá 

nemendum fjölbreyttar, ólíkar, nýjar lausnir eða hugmyndir. Meginmarkmiðið er að fá 

fram fjölbreyttar hugmyndir, nálganir og lausnir frá nemendum að tilteknu viðfangsefni. 

Þegar kennari notar þessa aðferð í kennslu, byggist það helst á opnum spurningum sem 

kalla á mörg svör frá nemendum. Ingvar (1996, bls. 31-32) fjallar um það hvernig 

kennari getur myndað uppbyggilegar samræður á lýðræðislegan hátt á 

jafnréttisgrundvelli. Opnar spurningar henta vel til að undirbúa kennara fyrir að opna 

umræður í hópnum svo það skapist frjálslegt og óþvingað andrúmsloft og nemendur 

eigi auðveldara með að tjá sig.  

Hér koma nokkur atriði sem Edward deBono ( 1986, bls. 85) sérfræðingur á þessu 

sviði, setti fram eftirfarandi atriði til þess að þankahríð beri góðan árangur í kennslu: 

 Kennarinn verður að hafa í huga að viðurkenna allar hugmyndir sem koma fram.  

 Gagnrýni á hugmyndir er ekki í boði. 

 Kennari eða nemandi skráir allar hugmyndir niður, helst orðrétt.  

 Nemendur þurfa ekki að skýra hugmyndir sínar heldur eiga örfá orð að nægja.  

 Nemendur þurfa að fylgjast vel með kennaranum. 

Kennarinn þarf að gefa sér tíma til að skrifa niður og nemendur eiga að fylgjast vel 

með. Kennarinn þarf að vera með á nótunum um hvernig umræðurnar þróast og reyna 

að sjá fyrir og leiðbeina í þá átt sem æskilegt er. Þankahríð hentar vel þegar byrjað er á 

nýju viðfangsefni. Ingvar (1996, bls. 32) telur gott sé að enda á þankahríð til að bera 

saman hugmyndir; þá fái kennarinn betri innsýn í hugarheim nemenda. Hlutverk 

kennarans er mikilvægt því hvernig hann stýrir umræðunni þegar notuð er þankahríð 

getur skipt sköpum hvort vel til tekst.  

 

1.3.6 Fyrirlestrar 

Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 67) fjallar um fyrirlestra sem eina af algengustu 

tegundum kennsluaðferða og vísar í þrennskonar flokka fyrirlestra með ólíkar áherslur. 

Sá flokkur sem ég tel að hæfi verkefnunum sem styðja við teiknidagbókina er þriðji 

flokkur fyrirlestra þar sem fyrirlesarinn einbeitir sér að tiltekinni þekkingu og fer 

skipulega yfir þau atriði sem nemendur eiga að fræðast um og útskýrir þau fyrir þeim. 
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Þetta form fyrirlestra er talið vera algengasta fyrirlestraformið samkvæmt Davis (1981, 

bls. 39). Ingvar (2013, bls. 71) fjallar um hugmyndir Silver og Perini (2010) um 

uppbyggingu og framsetningu fyrirlestra sem þeir telja að beri árangur. 

 Hugmyndirnar eru eftirfarandi:  

 Tenging; Í upphafi notar fyrirlesari kveikju (sjá ofar) og leitast við að hjálpa 

nemendum að tengja efnið við eigin reynslu eða þekkingu. 

 Uppbygging; Fyrirlesarinn reifar efnið í skipulegum hlutum eða köflum sem tengt 

er myndrænu yfirliti. 

 Styrking; Fyrirlesarinn beitir fjölbreyttum aðferðum til að gera efnið 

minnisstæðara. Nefna má að styðjast við hluti, myndir, dæmi, sýnikennslu, 

hugarflug eða ólík verkefni. 

 Þjálfun og samræður; Fyrirlesarinn gerir reglulega hlé á máli sínu og varpar fram 

ólíkum spurningum sem höfða til mismunandi námsaðferða. Í lokin er lagt fyrir 

nemendur að taka efnið saman eða tengja það fyrri þekkingu eða reynslu. 

Ingvar (2013, bls. 75) leggur áherslu á að í lok fyrirlestrar sé gott fyrir kennarann að 

taka saman efni fyrirlestrarins og gefa sér tíma til þess. Það getur hann gert með því að 

varpa samantektinni annaðhvort á herðar nemenda eða gera það sjálfur. 

1.3.7 Vefsíður og tölvuforrit 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kveður á um að tölvur skuli vera notaðar sem námstæki 

og því þurfa kennarar að vera upplýstir um ýmsar tækninýjungar á þeim sviðum. Með 

tilkomu upplýsingartækni í grunnskólum landsins er ætlast til af kennurum að sinna 

ýmsum nýjum verkefnum (Allyson Macdonald, Torfi Hjartarson og Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2005, bls. 88). Eins og Ingvar (1999, bls. 57) fjallar um að kennarar þurfi 

að vera meðvitaðir um nýjungar í tölvuforritum og netmiðlum til að nota í kennslu. 

Tölvunotkun hefur aukist í skólastarfi á undanförnum árum og margs konar rafrænt efni 

er í boði sem gagnast kennurum í kennslu. Leitarmöguleikar á netinu hafa eflst og 

þróunin er hröð og því er hægt að nálgast margvíslegar upplýsingar þaðan. Það má 

segja að netið hafi gjörbreytt kennsluháttum þar sem kennarar og nemendur geta 

unnið sameiginlega að verkefnum og skipst á upplýsingum í gegnum þann miðil (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 176). Höfundur fór á kennsluráðstefnu (Education show) í 

Birmingham í mars 2016 þar sem nýjir miðlar voru kynntir, þar á meðal vefsíða sem er 

sérhönnuð fyrir kennara. Hún heitir blendspace.com (Tes, 2016) og eiginleikar hennar 

felast í því að hægt er að blanda saman öllum helstu samfélagsmiðlum á einum stað svo 

hægt sé að búa til gagnagrunn fyrir kennslu. Vefsíðan auglýsir sig sem tímasparnað fyrir 

kennara á þann hátt að hægt sé að búa til góða kynningu á námsefni aðeins fimm 
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mínútum. Ég fór á fyrirlestur um vefsíðuna þar sem kennari sýndi hvernig vefsíðan 

virkar í grófum dráttum og sýndi hvað hún væri þægileg og einföld í notkun. Þegar 

komið er á síðuna er best að skruna niður og þar er kynningarmyndband sem tekur eina 

mínútu að horfa á (sjá myndir 1-3).  

 

Mynd 1. Forsíða blendspace.com, efst á vefsíðu 

 

Mynd 2. Fyrir miðju vefsíðu 
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Mynd 3. Neðst á vefsíðu, kynningarmyndband. 

Það er mikill tímasparnaður að nota þetta forrit því eitt af vandamálum kennara í dag er 

tímaskortur við undirbúning kennslu. Þetta er frítt forrit og hentar því kennurum vel. Á 

vefsíðunni getur kennari notað alla helstu samfélagsmiðla og sett þá saman í kennslu. 

Það er að mínu mati mun auðveldara að nota þetta heldur en glærukynningu (e. power 

point presentation) sem er algengt forrit sem kennarar nota. Tes er gagnagrunnur með 

gjaldfrjálsu kennsluefni sem kennarar geta nýtt sér. Einnig er hægt að leyfa nemendum 

að búa sjálfir til kynningu og láta þá taka þátt í kynningunni hjá kennaranum. Það er 

mikilvægt fyrir nemendur að finna að þeir séu hluti af náminu og geti látið ljós sitt skína 

líka. Það getur vakið upp áhuga nemenda og sem skilar sér í betri árangri í námi.  

Margt er í gangi í netheiminum og er það er því í höndum hvers og eins kennara að 

afla sér upplýsinga um vefsíður og tölvuforrit. Endurmenntun kennara býður upp á 

margvísleg námskeið á sviði tæknimála er varðar kennslu. Ör þróun tækniheimsins 

opnar nýja möguleika og hugmyndir sem gagnast bæði kennurum og nemendum í námi 

og kennslu. 

1.3.8 Skoðunarferðir 

Skoðunarferðir felast í því að kennari fer með nemendum og sýnir þeim fyrirtæki, 

sýningar, söfn, náttúruna og er þetta flokkað sem útlistunarkennsla. Yfirleitt er 

kennarinn leiðbeinandi í slíkum ferðum en sumstaðar er hægt að fá sérhæfða 

leiðbeinendur á hverjum stað og miðla efni með skemmtilegum hætti til nemenda. 

Ingvar (2013, bls. 80) bendir á að undirbúningur ferðarinnar sé lykillinn að vel 

heppnaðri skoðunarferð. Mikilvægt er að undirbúa börnin fyrir heimsóknina áður en 

farið er af stað, fræða þau um tilgang hennar og það sem þau eiga að afla sér 

upplýsinga um. Gott er að hafa frekar færri heldur en fleiri í hóp (Gæflaug Björnsdóttir, 
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2001, bls. 25). Tilvalið er að fá nemendur til að aðstoða við undirbúninginn og láta þau 

skipuleggja ferðina með því að finna eða teikna kort, útbúa leiðarvísi, hafa til 

upptökutæki og fleira sem nemendum og kennara dettur í hug. Skoðunarferðum þarf 

að fylgja eftir með með umræðum og/eða viðfangsefnum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).  

 

1.4 Námsmat  

Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2011, bls. 17) fjallar um þróunina sem hefur verið í námsmati í 

skólastarfi og þeirri löngu hefð fyrir því að hafa skrifleg próf. Hún segir að margir 

kennarar séu sammála því að námsmatið þurfi að vera fjölbreyttara, því það geti hvatt 

nemendur til að gera betur í námi sínu. Námsmat er mikilvægt í allri kennslu og verður 

kennarinn að hafa fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvernig skuli meta verkefnið sem 

lagt er fyrir nemendur. Það eru tveir lykilþættir í námsmati. Í fyrsta lagi að afla 

upplýsinga um námið sjálft, námsárangur og framvindu. Í öðru lagi að nota námsmatið, 

túlka niðurstöður og bera saman við gögn og upplýsingar með viðmiði og fjalla síðan um 

það á jákvæðan hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Anna og Ása (2006) telja að 

námsmatið verði að vera sýnilegt fyrir bæði nemendur og forráðamenn. Það vekur 

ábyrgðartilfinningu hjá nemandanum ef námsmatið er sýnilegt og hann sér betur 

hverjir eru veikleikar hans og styrkleikar í náminu. Lilja M. Jónsdóttir (1992, bls. 49) 

fjallar um mikilvægi fjölbreytni í námsmati svo að hægt sé að fá sem víðtækasta 

niðurstöðu um mat nemenda á verkefnum hverju sinni. Hún telur að það sé mikilvægt 

að kennari fari í byrjun verkefnis yfir til hvers er ætlast til af nemendum, fylgist síðan 

með vinnu þeirra, haldi umræðufund með nemendum og meti síðan frammistöðu 

nemenda við skil á verkefninu. Það er undir hverjum og einum kennara komið að finna 

sér námsmat sem hentar verkefnum hverju sinni. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 

27) segir að leggja þurfi raunhæft mat á allt skólastarf og afla upplýsinga um það með 

margvíslegum hætti. Vanalega eru til fjölbreytt gögn varðandi námsmat innan skóla 

sem hægt er að leggja til grundvallar sínu eigin námsmat. Kennarar verða líka að taka 

mið af því viðfangsefni sem unnið er að hverju sinni.  

1.4.1 Námsmat í list- og verkgreinum 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram í hæfniviðmiðum fyrir list- og verkgreinar 

að nemendur eigi að geta sýnt hvað í þeim býr með því að notast við tilraunir í 

listsköpun með þeim aðferðum og tækni sem þeim hafa verið kenndar. Nemendur 

þurfa að fá tækifæri til að nota fjölbreytt birtingarform til að útfæra hugmyndir sínar og 
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útskýra ferlið frá því að verk breytist úr hugmynd og verði að veruleika, vinnuferlið 

sjálft. Oft á tíðum er vinnuferlið vanmetið en því verður að breyta og gera að 

áhersluatriði í sköpun nemenda. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 166) er kveðið á 

um að nemendur þurfi að fá tækifæri til að skipuleggja, geti skipulagt vinnu sína vel og 

notað aðferðir og tækni í sjálfstæðri og skapandi vinnu. Þeir þurfa einnig að fá að tjá sig 

með vinnuteikningu og útfæra sínar eigin hugmyndir og vinna eftir hönnunarferli. 

Mikilvægt er að kenna nemendum að vinnuferlið við verkefni er jafn mikilvægt og 

útkoman sjálf. Oft getur vinnuferlið verið mikilvægara en afraksturinn og margir 

listamenn halda því fram að listsköpunin sé oft aðalatriðið fremur en listaverkið sjálft. 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2011, bls. 17) fjallar um að námsmatið verði að vera hluti af 

námsferli nemenda. Kennarinn sér þá um að skipuleggja það með því að setja fram 

námsmatsáætlun en það krefst þekkingar og færni sem kennarar þurfa að afla sér. Í 

umfjöllum um matsviðmið í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 163) er fjallað um að 

við lokamat á hæfniviðmiðum sé vænlegt að notast við fjölbreyttar aðferðir til að 

nemendur fái sem víðtækastar upplýsingar um stöðu sína í náminu. Á þennan hátt fá 

kennarar líka nákvæma innsýn í námsframvindu nemenda og til þess að fá enn þá 

ítarlegri niðurstöður er samræða eða vettvangsathugun gagnleg. 

1.4.2 Námsmat við hæfi 

Kennarar verða að velja námsmat sem hæfir hverju verkefni fyrir sig og úr mörgu er að 

velja. Hægt er að nota margar aðferðir við námsmat á teiknidagbókinni og koma hér í 

framhaldi þær námsmatsaðferðir sem mér finnst hæfa best eðli teiknidagbókarinnar:  

Óhefðbundið námsmat (e. alternative assessment): Oft notað þegar nemendur fá 

óvænt eða fjölbreytt verkefni. Við lausn slíkra verkefna þurfa nemendur að geta nýtt 

sér þekkingu, færni og skilning til að ráða fram úr verkefninu og eru þetta oft verkefni 

sem geta tengst raunveruleikanum. Dæmi um það eru sýningar, dagbækur, 

námsmöppur og kynningar. 

Greinandi vitnisburður eða túlkun á niðurstöðum (e. analytic scoring): Hér er hver 

námsþáttur metinn út frá viðmiðum eða viðmiðatöflu. 

Leiðsagnamat/mótandi mat (e. formative assessment): Tilgangur með þessu 

námsmati er að styðja við nám nemenda með hvatningu, upplýsingagjöf um bætt nám 

og kennslu. Það getur tekið á sig ýmsar myndir allt eftir verkefnum og nemendum. 

Frammistöðumat (e. performance assessment): Frammistaða nemenda við úrlausn 

verkefna er metin, til dæmis hvernig nemandi ber sig að við listsköpun. 
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Möppumat (e. portfolio assessment): Einhverskonar námsmappa, sem hefur að 

geyma öll verkefni nemenda. Viðmið eru fjölbreytt og bæði hægt að meta framvindu 

náms og meta hvert verk á ákveðnum tíma til að styðja nemandann. Líka er hægt að 

ræða við nemendur um hugmyndir annarra í hópnum með því að láta nemendur kynna 

verk sín fyrir öðrum og ræða síðan saman um það.  

Eigindlegt mat (e. qualitative assessment): Mat sem einskorðast við hvern og einn 

nemanda og ekki er um samanburð að ræða. Niðurstöður eru settar fram með lýsandi 

orðum en ekki tölustöfum eða öðrum röðunartáknum. 

Sjálfsmat (e. self assessment): Nemendur bera ábyrgð á því að meta nám sitt sjálfir. 

Það er hægt að gera sjálfsmat einu sinni eða mörgum sinnum og fer það eftir eðli 

viðfangsefnanna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

 

Kennurum er frjálst að nota fleiri aðferðir en þær sem er taldar upp hér að ofan. 

Þetta þurfa kennarar að meta út frá nemendahópnum sem þeir eru að vinna með 

hverju sinni og nota aðferðirnar á mismunandi hátt eftir því hvernig nemendahóp þeir 

eru að vinna með og þeim aðferðum sem þeir tileinka sér.  

Rúnar Sigþórsson (2008, bls. 93) vekur athygli á því að í leiðsagnarmati skiptir 

samræðan á milli kennarans og nemandans miklu máli og veltur árangur matsins á 

gæðum þessara samskipta. Ég tel að mikilvægt sé fyrir kennara að gefa sér tíma yfir 

önnina til að tala við hvern og einn nemenda um teiknidagbókina. Þess vegna hentar 

leiðsagnarmat vel þegar nemendur vinna í teiknidagbókinni. Þannig getur kennarinn 

túlkað teiknidagbókina með nemandanum og notað á þann hátt greinandi mat. Ef 

kennari ætlar sér að tala við alla nemendur einslega að þarf hann að dreifa því yfir 

lengri tíma og taka þá nokkra nemendur í samtal í hverri viku yfir önnina. Í viðtalinu er 

gott fyrir kennarann að notast við opnar spurningar til að styðja nemandann í að íhuga 

frekar vinnu sína. Nemendur eiga það til að koma með mörg ólík svör og er það í 

höndum kennarans að kunna skil á þeim þannig að það gagnist nemandanum og hvetji 

hann áfram (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 49-50).  

Ég tel að óhefðbundið námsmat henti teiknidagbókinni vegna eðlis hennar og 

frjálsleika. Það er því vænlegt að notast við sjálfsmat í samstarfi við kennara í þessu 

verkefni. Sjálfsmatið veitir nemendum tækifæri til að ræða um hugmyndir sínar við 

kennarann og fá hvatningu til að halda áfram með þær. Oft þurfa nemendur að fá að 

opna sig um hugmyndir sínar og fá jákvæða svörun við þeim frá öðrum til að fá betra 
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sjálfstraust til að halda áfram og halda áhuganum við. Það er líka mikilvægt fyrir 

nemendur að finna fyrir og upplifa viðurkenningu fyrir verk sín en þau eru lögð til 

grundvallar við matið á teiknidagbókinni. Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2011, bls. 53) leggur 

til að kennarinn fylgi eftir og láti nemandann íhuga og skrá reynslu sína í 

teiknidagbókina sína.  

Sjálfsmat gerir nemendum kleift að meta sjálfa sig og þá vinnu sem þeir hafa lagt í 

námið. Slíkt getur vakið hjá þeim ábyrgðartilfinningu og veitt þeim hvatningu til þess að 

standa sig vel. Frammistöðumat kemur fram hjá kennaranum sem fer yfir hvernig 

nemandanum gekk að vinna verkefnin og hvað hafi áorkast á þeim tíma sem þau stóðu 

yfir.  

Möppumatið hentar vel í lok annar þegar kennarinn fer yfir teiknidagbókina með 

nemandanum og ræðir við hann um teikningar hans og hugmyndir. Þarna kemur fram 

einstaklingsbundið námsmat með eigindlegu mati með lýsandi texta frá kennaranum til 

nemenda þar sem kennarinn metur hvern og einn nemanda út frá hans hugmyndum og 

markmiðum. Tilvalið er að styðjast við hugmyndabanka að fjölbreyttu námsmati og er 

hér tiltekin vefsíða með nokkrar slíkar hugmyndir: 

https://notendur.hi.is/ingvars/namsmat/matsbanki/Welcome.htm 
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2 Teiknidagbókin, verkefni 

Aðalatriðið er ekki að kunna teikna heldur er hlutverk kennarans að setja nemendum 

hæfilegar kröfur og bera virðingu fyrir vinnu þeirra (Gæflaug Björnsdóttir, 2001). 

Kennarinn skiptir máli í lífi nemenda og hlutverk hans er margþætt á sviði listar. Sumir 

kennarar hafa þá skoðun að listsköpun eigi að vera athöfn sem nemendur eigi að njóta 

og gera af frjálsum og fúsum vilja en ekki verkefni sem þeim er ýtt út í. Lowenfeld og 

Brittain (1987, bls. 52) telja að listsköpun geti losað um spennu og vakið upp góða orku. 

Listaverkið sjálft verður afurðin af nýju formi sem tjáð var með listsköpun. Hægt er að 

líkja þessu við þegar fullorðinn einstaklingur skrifar hatursfullt bréf og rífur það síðan og 

hendir; þar kemur fram samskonar losun og einstaklingnum líður betur á eftir. Þetta er 

tilfinning sem ég vil að nemendur hafi eftir að hafa notað teiknidagbókina. Lowenfeld 

og Brittain (1987) telja að betra sé fyrir börn að finna neikvæðum tilfinningum 

jákvæðan farveg eins og í gegnum listsköpun. Þeir álíta að það sé varhugavert að bæla 

niður tilfinningar barna því þau hafi alveg eins sterkar tilfinningar og fullorðnir sem 

þurfa útrás. Börn hafa oft ekki eins góða stjórn og fullorðnir á því hvernig þau tjá 

tilfinningar sínar og þess vegna er það í höndum uppalenda að kenna þeim góða siði til 

að fá útrás fyrir þessar tilfinningar. Kennarar eru í góðri aðstöðu til að kenna börnum að 

nota ýmsar leiðir til að tjá tilfinningar sínar og er teiknidagbókin ein leið til þess. 

Sjálfsmeðvitund getur sprottið upp hjá nemendum við vinnu í teiknidagbókinni sem 

heftir frjálsu sköpunina sem er tilgangur bókarinnar. Þess vegna er mikilvægt að 

kennarar hjálpi nemendum að yfirstíga það og tel ég að það sé hægt að hjálpa til við 

það með notkun teiknidagbókarinnar. 

Börn hafa þörf til að tjá sig í gegnum listsköpun og þau börn sem eiga erfitt með að 

tjá sig í gegnum teikningu eiga það yfirleitt líka í gegnum orð (Lowenfeld og Brittain, 

1987). Nemendur sem glíma við þroskaskerðingu geta notað teiknidagbókina jafnt á við 

aðra nemendur. Kennarinn þarf að hafa í huga að þegar nemandinn teiknar, reynir hann 

að túlka hlutina eins vel og hann getur og eins og þeir koma honum fyrir sjónir. Að 

teikna gefur nemandanum tækifæri til að tjá upplifun sína af umheiminum. Teiknun og 

formeftirlíking er góð foræfing fyrir skrift og teikningin verður greindarfarsleg þjálfun og 

þroskandi fyrir nemandann (Axeheim og Liljeroth, 1976). 
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Fyrirkomulag verkefna er eftirfarandi: Fyrst er fjallað um þau hæfniviðmið sem valin 

voru fyrir hvert og eitt verkefni og sem mér fannst passa best við eðli þeirra. Síðan 

koma hæfniviðmiðin eins og þau eru skráð í Aðalnámskrá grunnskóla (2013). Því næst 

er kynnt hvaða kennslugögn þurfi og gefnar leiðbeiningar fyrir gerð teiknidagbókarinnar 

(á bara við í fyrsta verkefni). Fjallað verður um markmið verkefnanna og kveikjur að 

þeim í framhaldi. Síðan koma verkefnalýsingar með upplýsingum um uppbyggingu 

verkefna og tillögum að námsefni. Námsmat sem talið er henta hverju verkefni fyrir sig 

kemur fram í lokin.  

 

 

2.1 Teiknidagbók 

Fyrsta verkefnið er kynning á teiknidagbók og hvernig hún er notuð. Nemendur útbúa 

sér eigin teiknibók eftir leiðbeiningu kennara. Teiknidagbókin er auð bók sem 

nemandinn fær að skreyta að vild. Nemandinn útbýr bókina undir leiðsögn kennara.  

Hæfniviðmið sem valin voru til að styðjast við eru úr sjónlistum og samfélagsfræði. 

Fyrsta verkefni teiknidagbókarinnar er að búa til sjálfa bókina. Það skapar samræður á 

milli nemenda þegar þeir hjálpast að við gerð bókarinnar og í því ferli fá nemendur 

tækifæri til að tjá skoðanir sínar og tengja þær við tilfinningar sínar er varðar líðan um 

verkefnið, t.d. hvað þeim finnst um teiknidagbókina. Þegar kennarinn fjallar um tilgang 

og markmið teiknidagbókarinnar, átta þeir sig betur á hvaða áhrif teiknidagbókin getur 

haft fyrir þá við notkun hennar.  

Hæfniviðmið, sjónlistir. 

Nemandi getur:  

 Fjallað um eigin verk og verk annarra í virku samtali við aðra nemendur,  

 tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 149). 

 

Hæfniviðmið, samfélagsfræði.  

Nemandi getur:  

 Lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, svo 

sem úr nærsamfélagi, umhverfi og menningu, 

 líst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á, áhrifum þeirra á hugsun og hegðun, 

 tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 198–203). 
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Markmið: Teikningarnar í bókinni geta oft orðið að stærri hugmyndum og jafnvel 

listaverkum og það vil ég að nemendur hugsi út í þegar þeir vinna að teikningum í 

bókina.  

Kennslugögn: A5 auð stílabók, blýantur við hæfi nemenda, maskínupappír, límstifti, 

skrautlegt stórt límband, hvítur pappír, útprentaður texti með markmiðum bókarinnar. 

Kveikja: Til að vekja áhuga á verkefnunum og kynna fyrir nemendum tilgang þeirra, 

tel ég að myndefni á netinu sem tengist viðfangsefninu á beinan hátt geti verið góð 

kveikja. Sýna myndband um stúlku sem heldur úti teiknidagbók – youtube myndband. 

Slóðin er: https://www.youtube.com/watch?v=kC6cFLIl1dA (Mary Doodle, e.d.). 

Áður en nemendur byrja á teiknidagbókinni getur verið áhugavert fyrir þá að skoða 

myndband um stúlku sem heitir Mary Doodle sem heldur skissubók og útskýrir hana 

fyrir áhorfendum á skiljanlegan hátt. Hún talar ensku en nemendur á miðstigi eiga að 

geta skilið myndbandið að mestu og kennarinn getur hjálpað til við þýðingu með því að 

stoppa myndbandið og útskýra jafnóðum.  

Verkefni: Eftir að nemendur og kennarar hafa skoða myndbandið saman skapar 

kennarinn umræður í tengslum við viðfangsefnið. Myndefnið sem um ræðir sýnir stúlku 

sem notast við skissubók í sínu daglega lífi og hún útskýrir hvernig hún notar bókina til 

þess að hjálpa sér að koma hugsunum sínum á blað. Stúlkan sýnir áhorfendum inn í 

bókina sína og útskýrir vel hvaða hugsun er að baki hverri teikningu og hvernig hún 

notar bókina sem einskonar dagbók/hugmyndabók alveg eins og ætlunin er fyrir 

nemendur að gera við sína bók. Eins og Mary talar um í myndböndum sínum um 

skissubækur, verða oft skissurnar í þessum bókum að stærri hugmyndum og eða 

listaverkum. Það er einmitt eitt af meginmarkmiðum bókarinnar að nemendur átti sig á 

möguleikum hennar við gerð stærri hugmynda og verka.  

Útlit: Hugmyndin er að hafa bókina í minni kantinum svo að hún sé meðfærileg og 

auðvelt að grípa hana til að taka með sér. Ráðlagt er að nemendur búi sjálfir til bókina 

því þá er líklegt að þeir beri meiri virðingu fyrir henni en ef þeir fá hana tilbúna í 

hendur. Ég ráðlegg kennurum að kaupa bækur í stærð A5 með auðum blöðum og hafa 

meðferðis maskínupappír, skrautlegt stórt límband, límstifti og hvít blöð.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kC6cFLIl1dA
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Mynd 4. Teiknidagbókin 

 

 

Leiðbeiningar: Maskínupappír er límdur utan um bókina og límdur á. Skemmtilegt er að 

nota stórt skrautlegt límband til þess að setja á kjölinn, það gerir bókina skrautlegri. 

Hægt er að hafa margskonar mynstur og liti á límbandinu og gefa nemendum frelsi til 

að ráða hvað þeir vilja nota. Framan á bókina er hægt að líma tvo hvíta miða. Efst á 
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bókina geta nemendur skrifað Teiknidagbókin mín og nöfnin sín fyrir neðan og teiknað 

mynd. Fremst í bókinni, innan við forsíðuna, líma nemendur blað með texta frá 

kennaranum sem útskýrir tilgang bókarinnar og markmið hennar. Eftirfarandi texti er 

hugmynd mín og má nota að vild en mikilvægt er að kennarar móti sjálfir sínar eigin 

leiðbeiningar.  

Tjáning með teikningu. 

Í þessa bók getur þú tjáð hugsanir, tilfinningar og hugmyndir út frá þinni 

eigin reynslu og hugarheimi. Tilgangur bókarinnar er að fá útrás fyrir 

sköpunargleðina og njóta listsköpunarinnar. Afurðin skiptir ekki máli heldur 

upplifunin út frá teikningunum fyrir þig. Mistök eru velkomin og þeim ber 

að fagna og læra af þeim. Í fyrirrúmi er frelsi þitt til að túlka námsefnið á 

þinn eigin hátt í þessa bók. Hafðu í huga að hugmyndir og skissur geta orðið 

að stærri verkum. 

Gangi þér vel og njóttu ferðalagsins. 

 

Námsmat: Óhefðbundið námsmat (sbr. umfjöllun hér framar) á við í þessu verkefni 

og kennari metur hvort nemendur hafi öðlast þekkingu, færni og skilning til þess að 

útbúa bókina. Kennari fer yfir hvort nemendur hafi lokið við bókina og hafi gert það af 

alúð.  

 

 

2.2 Nýsköpun- þarfaleit og sköpun 

Ég valdi hæfniviðmið úr sjónlistum og samfélagsfræði sem styðja við verkefnið 

nýsköpun – þarfaleit og sköpun á þann hátt að nemendur muni nota grunnþætti í 

myndlist þegar þeir koma hugmyndum sínum á framfæri með listsköpun. Nemendur 

fara í hugmyndavinnu sem tengist þeirra eigin reynslu og ímyndun í gegnum þarfaleit 

og eigin sköpun. Nemendur fjalla um eigin hugmyndir/verk fyrir samnemendur og eiga í 

samræðum um hugmyndina. Verkefnið hvetur nemendur til að líta gagnrýnið á 

umhverfi sitt og samfélag með því að koma með hugmyndir til að bæta það. Kynningar 

nemenda á sínum eigin hugmyndum bjóða líka upp á lýðræðislegar samræður við 

bekkjarfélaga sína og jafnvel samstarf ef nemendur vilja vinna saman að hugmynd.  
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Hæfniviðmið, sjónlistir.  

Nemandi geti: 

 Nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun,  

 byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og 

reynslu, 

 fjallað um eigin verk og verk annarra í virku samtali við aðra nemendur, 

 greint og fjallað um áhrif myndmáls í umhverfinu og samfélaginu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 149). 

Við gerð verkefnisins á nemandi að geta útskýrt með dæmum hvernig samfélagið 

hafi áhrif á manneskjuna eftir að hafa skoðað samfélagið sem hann býr við og áttað sig 

á að hugmyndir hans eru sprottnar úr því sem er í kringum hann. Verkefnið á að koma 

nemendum í meiri tengsl og auka skilning þeirra á nærumhverfi sínu og gera þeim 

auðveldara að átta sig á hvað samfélagið hefur mikil áhrif á þá. 

Hæfniviðmið, samfélagsfræði.  

Nemandi geti:  

 Lýst með dæmum hvernig samfélagsgerð tengist lífi einstaklinga, 

 lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, svo 

sem úr nærsamfélagi, umhverfi og menningu, 

 tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 198–203). 

 

Markmið: Textabrot tekið úr grunnþættinum Sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013): „Til að nemendur öðlist sem dýpstan skilning á þeim fyrirbærum sem þeir fást 

við í námi sínu skal m.a. 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“. Markmið verkefnisins er að 

nemendur kynnist nýsköpunarmennt. Einn mikilvægur þáttur í nýsköpunarmennt er að 

nemendur séu með einskonar skissubók á sér til þess að geta teiknað upp eða skrifað 

nýjar hugmyndir hjá sér þegar þær koma óvænt upp. Rannsóknir á skapandi 

einstaklingum hafa sýnt að þeir nota slíkar skissubækur því undirvitundin er sístarfandi 

án þess oft að við vitum af því og því geta óvæntar hugmyndir komið fram á hvaða tíma 

dags sem er (Svanborg R. Jónsdóttir, 2004). Nemendur geta notað teiknidagbókina sem 

slíka skissubók og skráð niður hugmyndir og fleira sem þeim dettur í hug úr daglegu lífi 

sínu. 
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Kveikja: Kennarinn spyr um vandamál í umhverfi nemenda og skrifar upp allt sem 

nemendur segja frá. Þetta kallast þarfaleit og er hluti af nýsköpunarmennt. Þarfaleit 

felst í því að nemendur eru hvattir til að finna þarfir eða vandamál til að leysa í 

umhverfi sínu. Þannig tengist námið í skólanum nærumhverfi þeirra. Þessi vinna 

endurspeglar samfélagið sem nemendur lifa í og væntanlega koma margar 

skemmtilegar hugmyndir upp í samræðunum. Við nýsköpun nota nemendur fyrri 

þekkingu sína og nýta hana í frekari þekkingarleit. Við þetta ferli nota nemendur 

þekkingu sína í leitinni sjálfri og skapa um leið nýja þekkingu með niðurstöðu sinni, það 

er því sem verður til í ferlinu (Svanborg R. Jónsdóttir, 2004). Út frá þarfaleitinni skapast 

oft umræður á milli nemenda og kennara þar sem rætt er um mikilvægi þarfanna. Því 

næst vinsar kennarinn mikilvægustu þarfirnar úr og spyr um lausnir við þeim. Oft er 

gott að vinna með eina þörf og finna sameiginlega lausn á henni með nemendum. 

Kennarinn spyr opinna spurninga um hvað sé hægt að gera til að leysa þennan vanda. 

Nemendur koma með margar lausnir og kennarinn tekur þær allar til greina og skrifar 

þær upp á töflu.  

Verkefni: Nemendur finna upp þarfir sem þeir finna innan skólans og finna síðan 

lausnir á þeim sem þeir teikna upp í teiknidagbókina sína. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) segir um grunnþáttinn sköpun að hvetja þurfi nemendur til skapandi hugsunar 

og sjálfstæðra vinnubragða á öllum sviðum náms. Ég tel að nýsköpun sé mikilvægur 

þáttur í skólastarfi og námskráin styður við þá skoðun mína. Mikilvægt er því að hvetja 

kennara til að kynna sér þessa aðferð og nota hana í kennslu. 

Námsmat: Nemendur kynna hugmyndir sínar fyrir samnemendum. Kennari metur 

verkefnið út frá vinnu nemandans í tímanum og kynningunni. Möppumat á við hér þar 

sem nemendur ræða hugmyndir sínar við aðra og kynna fyrir öllum í bekknum og ræða 

síðan saman um þær. 

2.3 Listasagan – Expressjónismi 

Ég valdi tiltekin hæfniviðmið úr bæði sjónlistum og samfélagsfræði sem passa 

verkefninu sem fjallar um tímabil í listasögunni sem kallast expressjónismi. Við fræðslu 

frá kennaranum öðlast nemendur innsýn í þessa listastefnu, uppruna hennar, 

menningarlegt gildi, ýmis listaverk og stíl þess. Nemendur eru hvattir til að vinna að 

listsköpun sinni í anda expressjónisma sem ýtir undir samræður og skilning á 

margskonar listaverkum. Með því að fjalla um tiltekna listastefnu fá nemendur skýrari 

mynd af tilgangi myndlistar og hönnunar og geta þar af leiðandi metið heimildir úr sögu 

og tengt þær samtíðinni með því að færa gamlar aðferðir úr expressjónisma yfir í 
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teiknidagbókina. Samfélagið hafði mikil áhrif á listamenn sem aðhylltust expressjónisma 

og eykst skilningur nemenda á þeim áhrifum með því að skoða sínar eigin tilfinningar í 

tengslum við expressjónisma. Með því að fá nemendur til að setja sig í hlutverk 

listamanna innan listastefnunnar fá þau betri innsýn og geta lifað sig betur inn í 

aðstæður þeirra. Við þetta geta skapast lýðræðislegar umræður um eigin líðan þar sem 

nemendur fá að ráða viðfangsefni teikninga sinna í bókina. 

Hæfniviðmið, sjónlistir.  

Nemandi geti: 

 Fjallað um eigin verk og verk annarra í virku samtali við aðra nemendur, 

 beitt hugtökum og heitum sem tengjast aðferðum verkefnis hverju sinni, 

 gert grein fyrir og fjallað um ýmsar stefnur myndlistar með því að bera saman 

stíla og tímabil tiltekinna verka og sett þau í það menningarlega samhengi sem 

þau voru sköpuð í, 

 greint, borið saman og metið aðferðir við gerð margskonar listaverka, 

 gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 149). 

 

Hæfniviðmið, samfélagsfræði.  

Nemandi geti: 

 Metið heimildir og ólík sjónarhorn í umfjöllun um sögu og samtíð, 

 borið kennsl á trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og bókmenntun, 

 lýst með dæmum hvernig samfélagsgerð tengist lífi einstaklinga, 

 lýst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á áhrifum þeirra á hugsun og hegðun, 

 tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 198–203). 

 

Markmið: Listasögukennsla á að stuðla að þekkingu nemenda á listsköpunarferlinu, 

listamönnum, uppruna listaverka, menningarlegu samhengi þeirra og skilningi á 

samfélaginu á ákveðnum tímabilum í sögu mannkyns. Nemendur kynnist listastefnunni 

expressjónisma og geti notfært sér aðferðir listamanna sem aðhylltust þá stefnu og 

notað þær í vinnu við teiknidagbókina. Umfjöllun um sögu listastefnu sem hafði 

sjálfstjáningu í fyrirrúmi getur opnað nýjar leiðir og hugmyndir fyrir nemendur að vinna 

í sinni eigin sjálfstjáningu í gegnum teiknidagbókina. 

Kveikja: Kennari myndi byrja á því að fjalla um expressjónisma og abstrakt-

expressjónisma sem kveikju. Ráðlegt er að sýna nemendum nokkur af frægustu 
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listaverkum stefnunnar eins og Ópið (1893) eftir Edward Munch, Rautt samræmi (1908) 

eftir Henri Matisse auk verka eftir Paul Gauguin, Vincent Van Gogh.  

 

 

Mynd 5. Ópið eftir Edward Munch 

  

 

Mynd 6. Rautt samræmi eftir Henri Matisse 
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Mynd 7. Hvaðan komum við? Hver erum við? Hvert förum við? Eftir Paul Gauguin. 

 

 

Umfjöllun um expressjónisma: Expression þýðir tjáning eða svipbrigði sem sýna 

tilfinningar og líðan. Þýðing orðsins fellur vel að listastefnunni expressjónisma 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 út af viðteknum hugmyndum um raunsæi og 

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

koma tilfinningum listamannsins til skila (Jón Gunnar Þorsteinsson, 2009). 

Í abstrakt expressjónisma er t.d notuð aðferð þar sem málningunni er lekið á 

strigann sem liggur flatur á gólfinu. Jackson Pollock er einna frægastur fyrir að nota 

þessa aðferð í listsköpun sinni. 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). 
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Mynd 8. Jackson Pollock 

 

Umfjöllun um Edward Munch: Einn af fyrstu listamönnunum sem notuðu þessa 

tjáningaraðferð við listsköpun sína var Edward Munch. Hann náði að fanga tilfinningar 

sínar og setja í verk sín eins og sést vel til dæmis í fræga málverkinu Ópið sem hann 

málaði árið 1893. Þar skynjar áhorfandinn ótta og spennu ef dæma má andlit verunnar 

og umhverfið í kringum hana sem iðar eins og eitthvað hræðilegt hafi gerst (Gombrich, 

1997). Munch og aðrir expressjónistar lögðu áherslu á að tjá sínar innri tilfinningar og 

eigin túlkun á myndefninu og földu ekki ljótleikann í lífinu 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 tilraunastarfssemi í listsköpum svo að listamenn gætu tjáð sig 

með sínum eigin tilfinningum í gegnum, liti, form og línu (Gombrich, 1997). 

Verkefni: Nemendur teikna eftir aðferðafræði expressjónista. Eftir kveikjuna er gott 

að fara með þeim í hugarflug þar sem þau eiga að ímynda sér að vera expressjónískir 

listamenn á þessum tíma og hugsa út í persónulega reynslu sína og hvað standi upp úr í 

þeim efnum. Gott er að biðja nemendur að skrifa niður hugsanir sínar á blað til að finna 

út hvað þeir vilja vinna með, gefa þeim dálítið lausan tauminn og sjá hvað kemur út úr 

því, samanber rannsókn Benedikts Hermann Hermannsonar (2014), þar sem fram 
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kemur að þegar kennarar í listgreinum hafa niðurnjörvaðar leiðbeiningar fái skapandi 

hugsun nemenda ekki að njóta sín sem skyldi og oft þurfi kennarar að treysta 

nemendum sínum, því þeir búi oft yfir meiri hæfileikum en kennarar halda.  

Námsmat: Eigindlegt námsmat er notað þar sem kennari metur vinnuna hjá 

nemendum þegar þeir vinna að verkefninu og skoðar síðan myndina/irnar með 

nemandanum og athugar í gegnum samtalið hvort að nemandinn hafi náð markmiðum 

kennslunnar. 

 

2.4 Listamaðurinn- Hvernig vinnur hann? 

Hæfniviðmið úr bæði sjónlistum og samfélagsfræði eru höfð til viðmiðunar. Nemendur 

eiga að geta fjallað um verk þeirra listamanna sem kynntir eru í verkefninu og gert grein 

fyrir þeirri liststefnu sem verkin eru undir áhrifum frá og úr hvaða menningarlega 

samhengi þau eru sprottinn. Nemendur eiga að geta lýst með dæmum hvernig 

samfélagið hefur áhrif á þá listamenn sem fjallað verður um og út frá því skoðað sjálfa 

sig í því samhengi og reynt að átta sig á því hvernig umhverfið hefur áhrif á þá sjálfa. Út 

frá umfjöllun um listamenn og því að þeir noti oft tilfinningar sínar til að tjá sig í 

gegnum listsköpun eiga nemendur að reyna að átta sig á því hvernig tilfinningar 

mannsins geta haft áhrif á hugsun hans og hegðun og leitast við að samsama sig því í 

lýðræðislegri samræðu við samnemendur, kennara og listamann. 

 

Hæfniviðmið, sjónlistir. 

Nemandi geti: 

 Fjallað um eigin verk og verk annarra í virku samtali við aðra nemendur, 

 gert grein fyrir og fjallað um ýmsar stefnur myndlistar með því að bera saman 

stíla og tímabil tiltekinna verka og sett þau í það menningarlega samhengi sem 

þau voru sköpuð í,  

 greint, borið saman og metið aðferðir við gerð margskonar listaverka 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 149). 

 

Hæfniviðmið, samfélagsfræði.  

Nemandi geti: 

 Lýst með dæmum hvernig samfélagsgerð tengist lífi einstaklinga, 

 lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, svo 

sem úr nærsamfélagi, umhverfi og menningu, 

 lýst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á áhrifum þeirra á hugsun og hegðun, 



32 

tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

198-203). 

 

Markmið verkefnisins er að fá nemendur til að skilja betur vinnuaðferðir listamanna og 

geta nýtt sér þær aðferðir í eigin vinnu í teiknidagbókinni. Við fræðslu frá listamönnum 

fá nemendur innsýn í líf einstaklinga sem nota sjálfstjáningu í listsköpun og það getur 

opnað þeim nýjan heim varðandi margvíslegar tilfinningar og áhrif á hugsun. 

Listamaðurinn sýnir ef til vill nokkur listaverk eftir sig, fullkláruð eða í vinnslu sem veita 

nemendum skilning á margvíslegum listaverkum og aðferðum við þau. Nemendur geta 

átt í lýðræðislegum samræðum við listamanninn og sín á milli um listaverkin og tilgang 

þeirra. Þegar nemendur koma heim úr vettvangsferðinni geta þeir borið sig saman við 

listamanninn með því að lýsa sjálfum sér og hvað það er sem hefur áhrif á líðan þeirra, 

hvort sem það er umhverfi, nærsamfélag eða menning. Sjálfsmyndir geta komið 

nemendum í meiri tengsl við sjálfa sig og hvað það er sem hefur áhrif á sjálfsmynd 

einstaklinga. Tilfinningar, hugsanir og hegðun eru lykilhugtök sem unnið verður með, 

með nemendum í verkefninu og það eykur möguleika þeirra til sjálfstjáningar þeirra að 

öðlast betri skilning á þessum hugtökum. 

Kveikja: Gott er að segja litla sögu um Van Gogh því börn á skólaaldri eiga það til að 

vera gagnrýnni á eigin myndir en annarra: „Listmálarinn Van Gogh seldi ekki eitt einasta 

málverk meðan hann lifði, af því að fólk á þeim tíma kunni ekki að meta hann.“  

Vettvangsferð: Tilvalið er að fara í heimsókn til listamanns á vinnustofu hans eða að 

fá listamann í skólann. Mikilvægt er að undirbúa börnin fyrir heimsóknina og hafa frekar 

færri heldur en fleiri í hóp (Gæflaug, 2001, bls. 25). Þetta fer eftir aldri nemenda, 

nemendahópnum og hvers kennarinn treystir sér til. 

Þegar heim er komið úr vettvangsferðinni er ráðlagt að nota þessar þrjár spurningar 

úr Listin að spyrja (Ingvar Sigurgeirsson, 1996):  

 Hvað var það helst sem vakti athygli ykkar í verkum listamannsins? 

 Hver af þeim atriðum, sem þið hafið nefnt, finnst ykkur eiga saman? 

 Hvað má kalla þessa flokka? 

Umfjöllun um sjálfsmyndir: Hér er farið í hvernig sjálfsmyndir eru gerðar og hvaða 

tilgangi þær þjóna. Sumir listamenn gera sjálfsmyndir sem hluta af sköpunargleði sinni 

og frumleika. Margir listamenn í listasögunni hafa gert sjálfsmyndir sem einskonar 

skráningu á tilvist sinni. Oftast gera listamenn margar sjálfsmyndir og eru þær sjaldnast 

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 aukast hjá 

listamönnum. Sjálfsmyndirnar voru tæknilegar og oft bein speglun listamannsins. Það 
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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 með því að listamenn fóru að túlka drauma og þrár í myndum 

sínum. Listamenn sem aðhylltust þá stefnu litu á sjálfsmyndir sem 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 líta svo á að 

listin sé sjálfssprottin 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. Í þessu samhengi er áhugavert að skoða listamenn eins 

og Vincent Van Gogh, Fridu Kahlo og Henri Matisse í ljósi sjálfsmynda vegna þess að 

fjölbreytileikinn og þróun í myndum þeirra sést einkar vel. Þau eiga það sameiginlegt að 

hafa málað sjálfsmyndir af sér í gegnum feril sinn og þær endurspegla listamennina á 

hverjum tíma og eru myndirnar afar ólíkar.  

 

Mynd 9. Van Gogh (1853–1890). 



34 

 

Mynd 10. Henri Matisse (1869–1954). 

 

 

Mynd 11. Frida Kahlo (1907–1954) 

 

Verkefni: Nemendur vinna að sjálfsmyndum með innlifunaraðferðum sem listamenn 

nota. Nemendur nota upplýsingarnar sem þeir fá frá listamanninum og fræðslu 

kennarans um sjálfsmyndir til að gera sína eigin sjálfsmynd í teiknidagbókina. Kennarinn 

ætti að hvetja nemendur til að gera margar sjálfsmyndir til að sjá hvernig breytingar í lífi 

nemandans hafa áhrif á sjálfstjáningu hans. Gott er að mæla með því við nemendur að 

þeir geri sjálfsmynd einu sinni í viku eða einu sinni í mánuði út skólaárið og helst yfir 
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lengri tíma til þess að sjá breytingar og þróun á myndunum. Með því geta kennarinn og 

nemandinn skoðað þróunina á sjálfstjáningunni í tengslum við námsefnið hverju sinni. 

Námsmat: Eigindlegt námsmat er notað þar sem samtal kennara og nemenda skiptir 

máli. Kennari fær að sjá mynd/ir nemenda. Kennari getur hvatt nemendur til að eiga 

jafningjasamtal sín á milli og ræða sjálfsmyndir sínar.  

Spurningar sem nemendur geta haft með í samtalið: 

 Hvað hafði áhrif á sjálfsmynd þína í dag?  

 Hefðirðu gert sjálfsmyndina á annan hátt ef við hefðum ekki fengið fræðslu um 

sjálfsmyndir og hitt listamanninn? 

 Heldur þú að líðan þín í dag hafi áhrif á myndina þína? 

 

2.5 Listmeðferð – Hvernig teikna ég líðan mína? 

 

Hæfniviðmið sem ég valdi fyrir þetta verkefni tel ég passa við verkefnið Listmeðferð –

Hvernig teikna ég líðan mína? Nemendur eiga að geta tjáð skoðanir sínar og tilfinningar 

gagnvart eigin reynslu eftir kennslu um listmeðferð því það er eitt af meginmarkmiðum 

listmeðferðar að börn geti lært að tjá tilfinningar sínar í gegnum listsköpun og notað 

þannig sína eigin reynslu. Nemendur munu byggja eigin listsköpun á ímyndun sinni, 

rannsóknarvinnu um sjálfa sig og reynslu. Hæfniviðmið úr samfélagsfræði passa einnig 

við þar sem nemendur eiga að geta metið heimildir og ólík sjónarhorn í umfjöllun um 

sögu og samtíð. Í kennslunni fer kennarinn yfir sögu listmeðferðar og tengir hana við 

samtímann. Kennarinn tekur líka dæmi um hversu mikið samfélagið hafi áhrif á 

einstaklinga og hvernig það kemur fram í listmeðferð. Þannig geta nemendur tengt við 

sjálfa sig og tekið dæmi um þætti í þeirra eigin lífi, nærsamfélagi, umhverfi og 

menningu sem hefur áhrif á sjálfsmynd þeirra. Í gegnum listsköpun sína í 

teiknidagbókinni eiga nemendur að geta lýst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á 

áhrifum þeirra á hugsun og hegðun sína. Við verkefnið geta skapast lýðræðislegar 

umræður og samstarf á milli nemenda.  

Hæfniviðmið (sjónlistir). 

Nemandi geti: 

 Tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu, 

 byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og 

reynslu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 149). 
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Hæfniviðmið (samfélagsfræði). 

Nemandi geti: 

 Metið heimildir og ólík sjónarhorn í umfjöllun um sögu og samtíð, 

 lýst með dæmum hvernig samfélagsgerð tengist lífi einstaklinga, 

 lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, svo 

sem úr nærsamfélagi, umhverfi og menningu, 

 lýst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á, áhrifum þeirra á hugsun og 

hegðun, 

 tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, 

bls. 198–203). 

Markmið: Nemendur fái innsýn inn í listmeðferð og hvernig þeir geti notað sér hana í 

teiknidagbókina sína. Nemendur eiga að leitast við að túlka tilfinningar sínar með 

teikningu. 

Kveikja: Kennarinn sýnir nemendum vefsíðuna listmedferd.is þar sem farið er í grófum 

dráttum yfir meðferðina og kynnt hverjir taki að sér að taka einstaklinga í listmeðferð. 

Einnig myndir af verkum barna sem sótt hafa listmeðferð og sýna fjölbreytileika þeirra 

verka sem koma út úr þeirri meðferð. Kennarinn fjallar um neðangreindan texta sem 

lýsir í megindráttum því sem listmeðferð gengur út á.  

Umfjöllun um listmeðferð: Ein aðferð til að tjá sig í gegnum listsköpun kallast 

listmeðferð sem er meðferðarúrræði sem byggir á sálfræðilegum kenningum. Í henni 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 (Art therapy, 2007).  

Saga listmeðferðarfræði á uppsprettu sína í því að í aldanna rás hefur listsköpun 

gegnt mörgum hlutverkum og eitt slíkt er að hjálpa til við geðheilsu. Ör þróun átti sér 

stað í sálarfræðum og geðlækningum á seinni hluta 19. aldar og hafði þau áhrif að 

fræðimenn á þessum sviðum fóru að skoða listsköpun og höfðu trú á sköpunarferlinu til 

hjálpar sjúklingum (Warren, 1984). Í lok síðustu aldar sýndu rannsóknir 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, hugmyndir eru settar fram á myndrænan hátt. 

Hugmyndum er til dæmis raðað á greinar sem spretta út frá miðjumynd. Hugsun 
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einstaklinga er myndræn og því er eðlilegra fyrir okkar að koma hugmyndum okkar á 

framfæri á myndrænan hátt (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 60).  

Rósa (e.d.) fjallar um listmeðferð og segir þá myndrænu nálgun sem notuð er oft 

veita aðgang að djúpstæðum þáttum í tilfinningalífi einstaklingsins sem talað mál megni 

oft ekki að gera. Myndsköpunarferlið og sambandið við listmeðferðarfræðinginn hjálpar 

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

orðum að og eykur þannig sjálfskilning og sjálfsmeðvitund. 

Listmeðferð er að stofni til komin frá sállækningum (psychodynamic) og kenningum 

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. Listmeðferð hentar öllum og þó hentar hún einkar vel 

börnum og þeim sem eiga erfitt með að tjá sig með orðum, til dæmis einstaklingar sem 

eiga við geðræn vandamál að stríða, hafa orðið fyrir alvarlegum áföllum eða glíma við 

sjúkdóma eða fatlanir (Rósa, e.d.; Unnur, 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 þeim 

tjáningarformum sem hafa reynst ADHD/ADD einstaklingum vel því myndin er 

áþreifanleg og hægt að skoða hana aftur til að greina vandann því oft geta þessir 

einstaklingar þurft að burðast með tilfinningalegar flækjur sem fylgja þeim lengi. Í 

listsköpuninni er hægt að greina reiði, ótta, tilgangsleysi, ósanngirni og að passa hvergi 

inni 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.). 

 

Verkefni:  

Nemendur fá fyrirmæli um að teikna:  

 Teiknaðu það sem þér finnst skemmtilegt/hvað gerir þig glaða/an.  

 Teiknaðu eitthvað sem þú ert hrædd/ur við/teiknaðu eitthvað sem gerir þig 

hrædda/hræddan. 

Ef nemendur klára þetta er ráðlagt að láta þá gera sjálfsmyndir og er það oft gert í 

listmeðferð með góðum árangri (Rósa Steinsdóttir, e.d.). Því næst tala nemendur 

saman um myndirnar sínar annaðhvort við samnemendur eða kennara. Við þetta 

samtal tel ég að nemendur geti gleymt sér í ánægjunni og sköpunarhæfni þeirra geti 

eflst. Sá sem er að hlusta má ekki koma með sína persónulegu skoðun því það getur 

komið af stað misskilningi hjá nemendum. Reynt er að fá upp úr nemandanum hvað hitt 

og þetta sé á myndinni og hvað hann hafi verið að hugsa þegar hann gerði þetta.  
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Námsmat: Kennari fer yfir teikningarnar með nemandanum og spyr hann út í þær. 

Jafningjamat gæti hentað í þessu verkefni.  

 

 

2.6 Upplifun mín –Vettvangsferð 

Hæfniviðmið úr bæði sjónlistum og samfélagsfræði eru notuð til viðmiðunar í 

verkefninu Upplifun mín – vettvangsferð. Verkefnið veitir nemendum tækifæri til að tjá 

skoðanir sínar og tilfinningar í eigin sköpun í teiknidagbækurnar með tengingu við eigin 

reynslu af vettvangsferðinni. Þeir eiga að byggja á hugmyndavinnu sinni og reynslu úr 

vettvangsferðinni með því að greina áhrif myndmáls í umhverfinu og samfélaginu sem 

við lifum í og nota þá reynslu til listsköpunar. Nemendur eiga að geta tengt umhverfið 

og samfélagið einstaklingnum og hvaða áhrif það hefur á hann með því að sjá hvað 

vettvangsferðin hafði mikil áhrif á þau og þeirra listsköpun. Við vettvangsferðina eiga 

nemendur að komast í meiri nánd við sínar eigin tilfinningar og hvernig þær hafa áhrif á 

hugsun og hegðun þeirra. Við svona vettvangsferð getur myndast samstaða innan 

hópsins og lýðræðið felst í því að nemendur fá að vera með undirbúning og upplifa 

hana á sína vegu. 

Hæfniviðmið (sjónlistir). 

Nemandi geti: 

 Tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu, 

 byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og 

reynslu, 

 fjallað um eigin verk og verk annarra í virku samtali við aðra nemendur, 

 greint og fjallað um áhrif myndmáls í umhverfinu og samfélaginu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 149). 

 

Hæfniviðmið (samfélagsfræði)  

Nemandi geti: 

 lýst með dæmum hvernig samfélagsgerð tengist lífi einstaklinga, 

 lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, svo 

sem úr nærsamfélagi, umhverfi og menningu, 
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 lýst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á, áhrifum þeirra á hugsun og 

hegðun, 

 tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 198–203). 

 

Markmið: Að sýna nemendum fram á mikilvægi umhverfis og samfélags á þá sjálfa. 

Margir fræðimenn hafa fjallað um nám barna, umhverfi og raunverulegar aðstæður 

þeirra og hvernig þessir þættir geta nýst í skólastarfi. Mikilvægt er að geta fundið leiðir 

til þess að gera tilgang náms sýnilegri og gera námið merkingabærara. Menntun, listir 

og námsumhverfi er haft að leiðarljósi í verkefninu. Þegar nemendur vinna út frá 

tilteknu viðfangsefni eiga þeir auðveldara með að læra um það og muna. Þess vegna er 

gott að fara með nemendur í vettvangsferðir til að fá hugmyndir frá þeim um upplifun 

sína. Oft þarf ekki að leita langt og nægir oft lítill göngutúr í kringum skólann. Gæflaug 

(2001, bls. 25) fjallar um að börn sjái oft merkilega hluti í hversdagsleikanum sem við 

fullorðnir tökum ekki einu sinni eftir. Vettvangsferðir geta verið mjög lærdómsríkar og 

aukið þroska barna. Vettvangsferð í næsta umhverfi við skólann nægir nemendum til að 

skoða umhverfi sitt og upplifa það á annan hátt en áður. Samfélagsþátttaka nemenda 

gefur þeim tækifæri til að styrkja menningarlega sérstöðu og styrkja sjálfsmynd sína og 

möguleikann á að geta tjáð sig í gegnum ýmiskonar listsköpun (Austin, 2008). 

Meginmarkmiðið er að nemendur geti notað nærumhverfi sitt og samfélag sem 

sjálfstjáningu í teiknidagbókina.  

Kveikja: Kennari undirbýr nemendur undir vettvangsferð í næsta umhverfi, í 

kringum skóla eða nágrenni. Kennari biður nemendur að horfa á umhverfið á annan 

hátt en vanalega og finna hluti og/eða lífverur sem hafa áhrif á líðan þeirra. Kennari 

getur tekið sem dæmi: „Mér líður mjög vel þegar ég sé blóm í náttúrunni því það minnir 

mig á hvað lífið er litskrúðugt og fallegt. Það minnir mig á fallegu náttúruna sem ég bý 

við á Íslandi. Nafn mitt er dregið af blómategund og því finnst mér einkar vænt um 

blóm og þau láta mér líða vel.“ Kennarinn hvetur nemendur til þess að fara út í 

náttúruna með sér með teiknidagbókina sína og finna hluti og/eða lífverur sem hafa 

áhrif á líðan þeirra og teikna það síðan upp í bókina.  

Verkefni: Nemendur taka teiknidagbókina með sér út og hver og einn teiknar það 

sem honum finnst hafa áhrif á sig út í náttúrunni. Út frá þessu getur persónuleg sköpun 

nemenda komið í ljós og þá er gott að kennarinn rifji upp með nemendum að hver og 

einn skynjar umhverfi sitt á sinn hátt og því ber að fagna og læra af því (Gæflaug 

Björnsdóttir, 2001, bls. 54). Eftir vettvangsferðina koma allir heim saman og nemendur 
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kynna sína mynd fyrir samnemendum sínum. Þetta má bara að vera örstutt kynning á 

því hvað er á myndinni og af hverju hún var teiknuð. Umræður um ferðina og 

myndirnar geta komið af stað gagnrýnni hugsun hjá nemendum um inntak og 

hugmyndir í umhverfinu sem þeir búa í. Þetta fær nemendur til að sjá hversdagsleikann 

og umhverfið í nýju ljósi og það ýtir undir skapandi hugsun. Við umræðurnar og 

kynningar geta kviknað nýjar hugmyndir hjá nemendum varðandi sína eigin listsköpun 

og það getur styrkt sjálfstraust þeirra í að skilja umheim sinn betur og átta sig á 

verðmæti hans fyrir sjálf sig. 

Námsmat: Kennari metur þátttöku hvers og eins í vettvangsferðinni og kynningu á 

sinni mynd. Hann metur áhuga, skilning og alúð nemenda við verkefnið með eigindlegu 

mati. 

2.7 Samantekt  

Þegar nemendur hafa lokið við öll verkefni teiknidagbókarinnar og gert teikningar í 

hana af sjálfsdáðum, notað hana eins og dagbók, þá er vænlegt að nota eigindlegt 

námsmat sem einskorðast við hvern og einn nemanda, engan samanburð. Niðurstöður 

úr námsmatinu eru settar fram með lýsandi orðum fyrir nemendur og einnig er mælt er 

með því að nota sjálfsmat með þar sem nemendur meta vinnu sína í samráði við 

kennarann.  

 Margt býr að baki í myndum nemenda og getur komið fram nýtt sjónarhorn, ný 

hugsun eða vitneskja og við það getur myndast gott samtalsefni fyrir kennara og 

nemendur. Þegar farið er yfir teiknidagbókina með nemandanum þá er tilvalið að meta 

teikningarnar og spyrja nemandann um það sem hann hefur teiknað. Börnum finnst 

ekki óþægilegt að fá slíkar spurningar og geta komið fram skemmtilegar hugmyndir og 

sögur frá nemendum (Gæflaug Björnsdóttir, 2001, bls. 61). Kennarinn getur fengið leyfi 

nemandans til að skrifa útskýringar hans í stikkorðum aftan á hverja teikningu. Þetta er 

bæði til gagns og gamans fyrir nemendur, þeir geta sýnt foreldrum/forráðamönnum 

teikningar sínar og einnig er gaman að eiga þær þegar nemendur eru orðnir eldri. 

Nemendur fá tækifæri til þess að vinna sjálfstætt og af sjálfsdáðum eftir verkefnin 

og getur smá umfjöllun frá kennara um mikilvægi teikningar verið hvetjandi. Teikning er 

undirstaða dagbókarinnar og mikilvægt er að nemendur átti sig á gildi hennar fyrir þá 

sjálfa og hvað getur orðið úr teikningunum þeirra. Skapandi hugsun og teikning fer vel 

saman og getur hvatt nemendur til að halda áfram á þeirri braut og gert þeim ljósa 

möguleikana á að takast á við stærri verkefni í framtíðinni. 
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3 Lokaorð 

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

síst reynslu fyrir utan skóla. Hvert og eitt barn skynjar umhverfið á sinn sérstæða hátt 

og úr þeim upplifunum vinna þau og túlka í sköpun sinni. Sköpunarhæfni barna eykst 

við þátttöku þeirra í hinu raunverulega lífi og tengslum þeirra við umhverfi sitt og 

samfélag. Gæflaug (2001, bls. 19) bendir á að myndlist sé bæði vinna og leikur og þess 

vegna sé um að gera að leyfa nemendum að fikra sig áfram og finna sínar eigin leiðir í 

teikningum sínum hvort sem þau byrja á því að krota eða ekki. Listferlið sem nemendur 

ganga í gegnum við vinnu í teiknidagbókinni getur haft góð áhrif á nemendur að því er 

varðar reynslu og sjálfstjáningu þar sem sköpunargleðin fær að njóta sín. Meginhlutverk 

teiknidagbókarinnar á að stuðla að því að nemendur átti sig á gildi listsköpunar og 

hvernig hugmyndir þeirra geti þróast í stærri verk. 

Ég tel að með því að ræða við barnið um myndefnið færi það okkur góðan skilning 

og innsýn í líf þeirra og kennarinn kynnist hverjum og einum nemanda betur og á annan 

hátt en ef hann ræðir ekki við hann. Þessar samverustundir kennara og nemenda geta 

aukið jákvæða styrkingu sem eykur tengslin sem eru svo mikilvæg í skólastarfi. Þetta 

getur verið mikilvægur þáttur í samverustund í kennslu. Það er mikilvægt fyrir 

nemendur að sjá framfarir í námi sínu og með því að hafa allar teikningar nemanda á 

sama stað, í innbundinni bók, er hægt að sjá þroska, áhuga og hugsunarhátt hvers og 

eins nemanda þróast og það getur verið gagnlegt bæði fyrir nemandann og kennarann. 

Það getur aukið skilning nemandans á sjálfum sér að upplifa í gegnum bókina hvernig líf 

hans breytist og hvernig hann þroskast samhliða breytingum. 

Hægt er að nýta verkefnin og aðferðirnar úr handbókinni og tengja við önnur 

viðfangsefni en þau sem lögð voru fram hér að ofan. Verkefnin geta vonandi gagnast 

kennurum og nemendum til þess að efla myndmenntakennslu á sviði sjálfstjáningar.  
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