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Ágrip 
Tilgangur þessarar rannsóknar er að efla myndlistarkennslu á 
framhaldskólastigi og koma til móts við þörf fyrir námsefni í teikningu hér á 
landi. Markmiðið er að móta nýtt námsefni í teikningu við raunverulegar 
aðstæður í samvinnu við nemendur. Á árunum 2012-2017 þróaði höfundur 
eigin teiknikennslu og mótaði námsefni með aðferðum starfenda- og 
listrannsókna og voru þátttakendur í rannsókninni nemendur í þremur 
teikniáföngum á listnámsbraut í framhaldsskóla. Kenningarlegt sjónarhorn 
rannsóknarinnar var fyrirbærafræðilegt og fagurfræðilegt á sama tíma. 
Margskonar gagna var aflað og þau greind frá sjónarmiði höfundar sem 
kennara, rannsakanda og myndlistarmanns í samstarfi við nemendur sem 
meðrannsakendur og samkennara sem gagnrýninn vin. Fanga var einnig 
leitað í myndlist, kennslufræði lista og erlent námsefni. Á þessum grunni var 
upplýsinga aflað um leiðir til að móta námsefnið og bæta eigin kennsluhætti.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram með þrennum hætti; sem 
námsefnið Ég sé með teikningu, sem rannsóknarskýrslan Ég sé með 
teikningu: Mótun námsefnis í samvinnu við nemendur og sem 
myndlistarsýningin Ég sé mig sjáandi. Niðurstöður gefa til kynna hvers konar 
námsaðstæður efla nemendur í teikningu og sköpun: Nemendur þurfa að hafa 
skýr markmið. Vekja þarf áhuga og næra ímyndunarafl þeirra með 
einhverskonar kveikju sem getur falist í miðlun þekkingar eða krefjandi 
vinnuaðferðum. Efla þarf fjóra hæfniþætti í teikningu með nemendum sem 
hverfast smám saman inn í teikniferli þeirra; sjónræna rannsókn á umhverfi, 
tengingu sjónrænnar rannsóknar við hreyfingu handar, þekkingu og skilning á 
sýnilegu umhverfi og notkun ímyndunarafls. Nemendur þurfa næði til að 
vinna sjálfstætt að verkum sínum og frelsi til að gera tilaunir og læra af 
reynslu og þeir þurfa að ígrunda vinnuferli og afrakstur í samtali við kennara 
og samnemendur.  

Í verkefnum námsefnisins eiga nemendur í sjónrænum samskiptum við 
umhverfi sitt sem dýpkar skynjun þeirra, þekkingu og skilning á því. Þeir 
eflast í að teikna eftir fyrirmynd og samkvæmt ímyndum sínum og að setja 
sjónræna hugsun sína fram. Líkur aukast á að nemendur eigi í 



 

 

fagurfræðilegum samskiptum við umhverfi sitt og komist í hugarástandið 
flæði.  

Námsefnið er sett fram sem verkefnabanki sem myndlistakennarar geta 
leitað í til að búa nemendum aðstæður til náms í teikningu og sköpun. Í 
hverju verkefni má finna kveikju, sjálfstæða vinnu og ígrundun. Kennarar 
geta valið úr verkefnum kaflanna fimm til skiptis og raðað þeim saman eftir 
þörfum hverju sinni og eflt þannig með nemendum teikningu og sköpun.  



 

 

Abstract 
The purpose of this research project is to enhance visual arts education as 
well as to develop new course material in drawing in co-operation with 
students in actual circumstances. In the years 2012-2017, the author 
developed a teaching method for drawing and formalized the teaching 
material by using action research and art based research. A research 
agreement was made in partnership with students attending three drawing 
courses in an upper secondary school. The theoretical framework of the 
research was both phenomenological and aesthetic with the aim to improve 
teaching methods and to develop the teaching material. The author gathered 
various data and analysed it from the his point of view as a teacher, 
researcher and visual artist. Information was also gathered from the visual 
arts, educational theory of the arts, and international teaching materials for 
drawing.  

The project has the following outcomes: The teaching material I See 
Trough Drawing, the research thesis I See Trough Drawing: The formation of 
Teaching Material in Co-operation with Students, and an exhibition I See 
Myself Seeing. The findings from the research indicate what kind of work 
environment empowers students´ skills in drawing and creating. Students 
need clear aims, their interest has to be aroused and their imagination 
nourished with motivation, which can entail knowledge-sharing or 
challenging work methods. Four aspects of drawing competence need to be 
enhanced in the drawing process which gradually become integrated into the 
students´ drawing skills; visual research of the environment, connection of 
their visual research to the movement of the hand, knowledge and 
understanding of the visible environment and the usage of imagination. 
Students need peace and quiet to work independently and freedom to 
experiment and learn from experience. It helps them to reflect on their work 
process and their works in a conversation with their teacher and fellow 
students. 

Through the drawing tasks the students are in visual dialogue with their 
environment that deepens their perception, knowledge and understanding and 



 

 

their ability to draw from diverse prefigurations as well as from imagination 
increases. The students also gaine confidence in expressing their unique 
visual thinking on their own terms. The probabilities of aesthetic 
communication with their own environment is heightened as well as the 
likelihood of flow.  

The teaching  material is presented as a project collection which visual art 
teachers can use when arranging learning situations for drawing and creating. 
Each project contains motivation, independent work and reflection. Teachers 
can select projects from the five chapters alternately and put together 
according to their own need at any given time and thus enhance their 
students´ ability to draw and create. 
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Þetta verkefni er meistaraprófsverkefni til MA-prófs í menntavísindum við 
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Júlíusdóttir dósent og Rúnar Sigþórssson prófessor og kann ég þeim bestu 
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rannsóknaraðferðum og framkvæmd rannsóknarinnar. Meðrannsakendum 
mínum, nemendum, færi ég einnig sérstakar þakkir. Þeir voru meðvitaðir um 
tilgang verkefnisins og alltaf tilbúnir taka þátt í því og hjálpa til, prófa 
eitthvað nýtt, hversu skrýtið sem þeim fannst það, hugsa um hvað þeir voru 
að gera og segja mér frá því. Mér leið eins og nemendur og leiðbeinendur 
væru samherjar mínir sem stefndu með mér að settu marki. Þróunarsjóði 
námsgagna kann ég einnig þakkir fyrir að hafa styrkt verkefnið og af hjarta 
þakka ég mínum nánustu sem hafa sýnt mér skilning þegar ég hef setið við. 
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1. Inngangur 
Eftir að hafa kennt almenna kennslu í grunnskóla í sex ár fór ég í 
myndlistarnám þar sem ég kynntist nýjum og heillandi möguleikum til að 
skapa og upplifa fegurð. Síðan hef ég starfað við kennslu myndlistargreina í 
framhaldsskóla og sinnt eigin myndlist samhliða. Lengst af hef ég kennt 
teikningu og leitast við að efla mig á því sviði, sótt námskeið og viðað að mér 
efni úr ýmsum áttum en lítið er til af íslensku námsefni í teikningu. Ég hef 
notið þess að fylgjast með nemendum taka framförum í teikningu og sjá 
umhverfi sitt í nýju ljósi. Nemendur hafa oftsinnis sýnt miklar framfarir enda 
hafa margir haft litla reynslu af því að teikna. Mér hefur virst sem nýta mætti 
teikningu betur til eflingar hugarstarfi nemenda og langaði að móta nýtt 
námsefni í þeim tilgangi. Ég hóf framhaldsnám í kennslufræði til þess að 
dýpka þekkingu mína og skilning á listkennslu og til að byggja stoðir undir 
námsefnisgerð. Þar áttaði ég mig á því hvað John Dewey (1895-1952) hefur 
haft mikil áhrif á viðhorf mitt til kennsluhátta. Ég vildi skapa nemendum 
vettvang fyrir upplifun þar sem þeir lærðu í gegnum eigin reynslu. Ég 
uppgötvaði að eigindlegar rannsóknaraðferðir og iðkun myndlistar áttu sitt 
hvað sameiginlegt, eins og að afla sér þekkingar og skilnings í gegnum eigin 
skynjun og reynslu og að efast stöðugt um eigin stöðu sem rannsakanda. Ég 
sá einnig líkindin milli eigindlegra rannsóknaraðferða og teikniferlis vegna 
mikilvægis beinna samskipta við fyrirbæri (fyrirmynd) án aðkomu fyrri 
þekkingar. Leiðbeinendur mínir hvöttu mig til að vinna starfendarannsókn á 
eigin teiknikennslu til þess að byggja stoðir undir námsefnisgerðina. Aðferðir 
listrannsókna vöktu einnig áhuga minn og þótti mér báðar þessar 
rannsóknaraðferðir eiga við viðfangsefnið og sjálfa mig sem kennara, 
rannsakanda og myndlistarmann.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að efla myndlistarkennslu og markmiðið 
að móta nýtt námsefni í teikningu við raunverulegar aðstæður í samvinnu við 
nemendur mína. Með aðferðum starfenda- og listrannsókna fengust 
niðurstöður um þróun námsefnisins, sem eru settar fram sem þessi 
rannsóknarskýrsla, námsefnið sjálft sem tók á sig endanlega mynd (sjá 
fylgiskjal 21) og verk á myndlistarsýningu. Rannsóknin fór þannig fram að 
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ég lagði fyrir nemendur námsefni og notaði við það skipulag kennslu sem ég 
hafði komið mér upp fram að því að rannsóknin hófst og fylgdist náið með 
nemendum og sjálfri mér að störfum, aflaði gagna og greindi þau frá 
sjónarmiði kennara, rannsakanda og myndlistarmanns. Nemendur fylgdust 
með námsefninu og eigin teikninámi og veittu mér endurgjöf. Ég lagaði 
námsefnið að fenginni reynslu, lagði það fyrir aftur, aflaði nýrra gagna og 
vann úr þeim, og var námsefnið því í stöðugri mótun meðan á rannsókninni 
stóð. Samhliða þessu ferli leitaði ég fanga í kennslufræði myndlistar, erlendu 
teikninámsefni og ýmsu öðru efni úr heimi myndlistar. Auk þess vann ég 
samhliða öllu þessu að myndlistarsýningu sem var haldin í byrjun árs 2016. 
Á þennan hátt aflaði ég mér gagnlegra upplýsinga um leiðir til að bæta eigin 
kennsluhætti og gæði og gagnsemi námsefnisins, byggði stoðir undir mótun 
þess og studdi framsetningu þess rökum. Námsefnið er sett fram sem 
hugmyndabanki fyrir kennara sem þeir geta notað til að búa til aðstæður fyrir 
nemendur í teikninámi. Það inniheldur verklegar æfingar, þekkingarmiðlun, 
ígrundun og tengingu við umhverfi og listheim.  

Námsefnið fékk titilinn Ég sé með teikningu, myndlistarsýningin fékk 
titilinn Ég sé mig sjáandi og rannsóknarskýrslan sem fer hér á eftir ber heitið 
Ég sé með teikningu: Mótun námsefnis í samvinnu við nemendur. Þessi 
þríþætti afrakstur rannsóknarinnar er sú mynd sem ég set fram af 
lærdómsríku ferðalagi í mótun námsefnis. Sú mótun mun eflaust halda áfram 
á grundvelli þeirra starfsaðferða sem ég hef tileinkað mér í ferlinu og ég mæli 
með fyrir alla kennara. 

Þessi rannsóknarskýrsla er byggð þannig upp að fyrst er fjallað um þau 
fræði sem liggja til grundvallar, síðan er rannsóknaraðferðum lýst, því næst 
er greint frá niðurstöðum og umræðum um þær, annars vegar í tengslum við 
námsefnið og hins vegar rannsóknina. 

 

Lykilhugtök 

Fyrirbærafræði, teikning, sköpun, myndlistarkennsla, starfendarannsókn, 
listrannsókn, námsefnisgerð.  
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2. Fræðilegur rammi 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir nokkrum helstu lykilhugtökum í þeim 
fræðilega grunni sem rannsóknin byggir á. Í kaflanum er einnig greint frá 
þeim hugmyndum sem myndlistarkennslan og námsefnisgerðin byggir á. 
Fyrst fer umfjöllun um fyrirbærafræði, sem er þekkingarfræðilegur 
bakgrunnur rannsóknarinnar og námsefnisins, og tengsl fyrirbærafræði og 
teikningar. Þá er fjallað um sköpun og forsendur fyrir eflingu hennar og að 
síðustu fer lýsing á þeim aðstæðum sem líklegar eru til að skapa forsendur 
markvissrar myndlistarkennslu.  

2.1 Fyrirbærafræði og teikning 

Heimspekistefnan fyrirbærafræði er lykilhugtak og þekkingarfræðilegur 
kenningagrunnur rannsóknarinnar og námsefnisins. Hún hefur haft mikil 
áhrif á eigindlegar rannsóknaraðferðir og lýsir teikningu á margan hátt vel. 
Hún tekur mið af því að öll vitneskja manna um umhverfi sitt fáist með 
reynslu af því sem fyrir augu ber. Hugur manna og líkami eru ein heild sem 
tengir þá umhverfi sínu með líkamlegum samskiptum, í gegnum skynjun. 
Skilningur á umhverfinu og þau hugtök sem menn hafa komið sér upp um 
hann urðu upphaflega til í slíkum samskiptum. Manneskjur eru hluti af 
umhverfi sínu bæði líffræðilega og samfélagslega. Þær eru hluti af því 
umhverfi sem þær rannsaka í gegnum listir og vísindi og geta ekki staðið þar 
fyrir utan. Því öðlast þær reynslu af fyrirbærunum sjálfum í gegnum eigin 
skynjun og reynslu (Lakoff og Johnson, 1999, bls. 93; Merleau-Ponty, 1962, 
bls. ix). John Dewey sagði menn of oft gefa hlutum merkingu með því að 
nefna þá, þeir noti hugtök eða táknmyndir sem staðgengla hlutanna og það 
minnki þörf þeirra fyrir að uppgötva eða enduruppgötva þá sem eitthvað 
óþekkt og nýtt. Menn settu merkimiða hugtakanna of fljótt á hluti og misstu 
þannig af innihaldsríkri reynslu og einangruðu sig frá því óvænta og flókna 
sem í þeim býr (Higgins, 2007, bls. 391). Í ritgerðinni Augað og andinn segir 
heimspekingurinn Merleau-Ponty í tengslum við málverk (1989, bls. 17-28): 
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„Augað er það sem hefur verið snortið af tilteknum árekstri við heiminn og 
endurgeldur þessa snertingu í sýnilegri mynd í gegnum þau merki sem 
höndin skilur eftir sig.“ 

Merleau-Ponty (1962, bls. vii-ix) er einn brautryðjenda 
fyrirbærafræðinnar sem beinir athyglinni að sambandi þess sem rannsakar og 
þess sem rannsakað er. Athugandinn sér fyrirbærin frá eigin sjónarhorni og 
lýsir upplifun sinni frekar en að útskýra. Viðmælendur hans sjá fyrirbærin frá 
sínu sjónarhorni og túlka þau á sinn persónulega hátt. Ofuráhersla á hlutlægni 
gefur því ekki endilega trúverðugastan skilning á þeim. Rannsakandinn þarf 
að vera meðvitaður um að upplifun hans takmarkast af fyrri reynslu, 
umhverfi og áformum og að hann er þátttakandi í að skapa upplifun sína um 
leið og hann verður fyrir henni; hann getur ekki annað. Því leitast hann við að 
vera meðvitaður um þær hugmyndir sem hann og viðmælendur hans hafa 
fyrirfram um það fyrirbæri sem rannsakað er þegar niðurstöður eru settar 
fram. Með því að taka reynsluna af fyrirbærinu til skoðunar tekst hann á við 
mögulegan misskilning og nær sem hreinlegastri mynd af því.  

Rannsakandinn beitir til þessa tveimur aðferðum. Annars vegar frestun, 
sem felst í að hann staldrar við, áttar sig á þeim hugmyndum sem hann hafði 
fyrir og leggur þær til hliðar áður en hann fer að lýsa því sem fyrir augu ber 
til þess að upplifun hans mótist ekki af því sem hann veit fyrir heldur því sem 
hann upplifir frá fyrstu hendi, þ.e. reynslu af fyrirbærinu í allri sinni nekt eins 
og hann hafi aldrei séð það áður. Frestun beinist að þætti vitundarinnar í 
reynslunni. Hins vegar beitir rannsakandinn afturfærslu, sem beinist að þætti 
viðfangsins í reynslunni; rannsóknarefninu. Spurt er hvert eðli reynslunnar 
sem fæst af fyrirbærinu er með því að ímynda sér ólík tilbrigði hennar af 
ólíkum viðföngum af sama tagi og þannig er hismið skilið frjá kjarnanum. 
Rannsóknaraðferð er látin ráðast af viðfangsefninu (Björn Þorsteinsson, 
2008; Björn Þorsteinsson, 2009, bls. 147-166).  

Mick Maslen og Jack Southern (2011, bls. 20), teiknikennarar sem 
rannsakað hafa eigin teiknikennslu, segja teikningu vera sjónræna hugsun 
færða í efni. Hún geri flóknar, líkamlegar og vitrænar kröfur til teiknarans og 
felist í samvinnu augna hans, hugar og handa. Teiknarinn lýsir þeim 
raunveruleika sem hann skynjar og setur eigin hugsun fram á sjónrænan hátt 
með þar til gerðum efnum, áhöldum og aðferðum. Afraksturinn verður 
vitnisburður um ferli sköpunar sem skráð er á ákveðnum tíma, safn lína sem 
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tákna og lýsa því sem augu teiknarans sjá, líkami hans finnur og hugur hans 
veit.  

Teikning eftir fyrirmynd getur talist fyrirbærafræðileg rannsókn að því 
leyti að sá sem teiknar einbeitir sér að sjónrænni upplifun og reynir að draga 
úr áhrifum þess sem hann vissi fyrir um fyrirmynd eða fyrirbæri (Sullivan, 
2004, bls. 804). Hann horfir á fyrirmyndina eins og hann sé að sjá hana í 
fyrsta sinn (Björn Þorsteinsson, 2008). Hann ber ekki einungis kennsl á hana 
eða setur á hana merkimiða heldur rannsakar sjónræna eiginleika hennar, eins 
og útlínur, form og áferð, með eigin sjónskynjun og skráir það sem hann sér í 
raun og veru en notast ekki við táknmyndir úr minninu (Edwards, 2001, bls. 
xxi og 3-4; Maslen og Southern, 2011, bls. 22).  

Þegar teiknari sér hluti umbreytir hann skynjuðum upplýsingum yfir í 
meðteknar og skynjun og rökhugsun vinna saman. Rökhugsun nýtir fyrri 
þekkingu og reynslu og getur breytt því hvernig teiknarinn meðtekur það sem 
augu hans skynja. Frá ákveðnu sjónarhorni lítur matardiskur til dæmis út sem 
sporaskja. Teiknarinn veit hins vegar fyrir að hann er í raun hringlaga og 
meðtekur því hinar sjónrænu upplýsingar sem hring. Það sem hann sér er því 
blanda af sýnilegum upplýsingum og fyrri vitneskju. Hann þarf að vera 
meðvitaður um þetta til að geta dregið upp sannfærandi eftirmynd af 
fyrirmynd. Ef hann einbeitir sér ekki að sjónrænum eiginleikum eða því sem 
augu hans skynja í raun og veru getur farið svo að hann taki ekki eftir þeim 
og noti fyrri vitneskju til að teikna sem verður þá ekki raunsönn lýsing á 
fyrirmynd heldur alhæfing út frá takmörkuðum táknmyndum úr huganum. 
Teiknarinn á þá á hættu að teikna það sem hann heldur að hann sjái, eins og 
hringlaga disk, þó sporaskja myndi lýsa honum betur (Maslen og Southern, 
2011, bls. 22). Til þess að teikna raunsæja mynd af fyrirmynd þarf að treysta 
á sjónskynjun. Þekking og skilningur á fyrirmynd, eins og beinabyggingu 
mannslíkamans, grunnreglum í fjarvídd eða hegðun ljóss, geta samt sem áður 
hjálpað þeim sem teiknar að sjá betur ef hann er meðvitaður um eigin 
skynjun. Hann, eins og aðrir fyrirbærafræðilegir rannsakendur, þarf að vera 
meðvitaður um áhrif fyrri þekkingar á upplifun sína um leið og hann verður 
fyrir henni.  

Helene Illeris (2004, bls. 252), sem rannsakað hefur upplifun nemenda af 
umhverfi sínu í listnámi, segir að til séu mismunandi leiðir til að horfa á 
umhverfið. Hægt er að horfa líkt og myndavél og mæla allt út af nákvæmni, 
hægt er að horfa með skynjunina eina og innsæið að vopni og hægt er að 
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horfa með forvitni vísindamanns, rannsaka óþekkta hluti af athygli og vera 
vakandi fyrir nýrri reynslu eða koma auga á eitthvað sem menn höfðu ekki 
tekið eftir áður. Allar aðferðirnar krefjast einbeitingar og tengingar við 
sjónskynjunina.  

Hætt er við að lífið yrði óreiðukennt ef menn veittu öllu í umhverfi sínu 
stöðugt fulla athygli. Teiknikennarinn Bert Dodson (1985, bls. 37) segir 
merkimiðaleiðina nauðsynlega, til dæmis til að verða ekki fyrir bíl, en ef hún 
fái ein að ráða geti einstaklingar misst af hinum ríkulega breytileika sem hægt 
er að afla sér með sjónskynjuninni, eins og hvernig ljósið leikur hluti eða 
skýin á himnum draga upp myndir.  

Merleau-Ponty (2001, bls. 17) sagði að maðurinn hafi allt frá upphafi búið 
yfir ákveðnu skynnæmi fyrir umhverfinu sem hann sjálfur er hluti af og að 
hugurinn fái hráefni til að hugsa um og vinna úr í gegnum skynfærin. 
Rökhugsun, ímyndun og skilningur byggja því á skynjun eða líkamlegri 
reynslu, og sama tauga- og hugarstarfsemi gerir mönnum kleift að skynja og 
hreyfast og búa til hugtakakerfi og rökhugsunaraðferðir (Efland, 2004, bls. 
760; Powell, 2007, bls. 1083; Sullivan, 2005, bls. 118). Skynjunin leggur 
þannig grunn að hugsuninni og það sem ekki hefur verið skynjað er ekki 
heldur tiltækt til að hugsa um (Arnheim, 1989, bls. 6-7; Björn Þorsteinsson, 
2001, bls. 17).  

Merleau-Ponty sagði einnig að mönnum hætti til að vera of vitsmunalegir 
og halda að skynjun væri það þegar þeir þekktu ákveðna hluti út frá 
hugtökum sem þeir höfðu komið sér upp. Hann taldi að þeir hefðu glatað 
upprunalegum tengslum sínum við veruleikann sem skynjunin færði þeim og 
væru of hugtakalega kaldrifjaðir til að geta notið þess að hrífast af hlutunum 
og upplifa þá á djúpan hátt. Þesskonar skynjun sagði hann koma á undan 
öllum hugtökum og að í henni búi ákveðin merking þar sem veruleikinn er að 
tala við sjálfan sig. Merkingin birtist manninum beint í gegnum skynjunina 
án notkunar hugtaka. Hann þarf ekki að hafa hugsað þau upp til að geta orðið 
hennar var (Ingi Björn Guðnason, 2011).  

Í Ritröð um grunnþætti menntunar: Sköpun (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 
Elı́sabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 26) er sagt að 
miðillinn teikning þjálfi og efli skynnæmi fyrir umhverfinu, nákvæma athygli 
og hæfileikann til að taka eftir fjölbreytilegu umhverfi sínu. Nemendur greipi 
það í minni sitt og túlkun og auki um leið þekkingu sína og skilning á því. 
Það má því segja að teiknari rannsaki umhverfi sitt á fyrirbærafræðilegan 
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hátt. Aukin þekking og dýpri skilningur fæst með því að yfirfæra upplifun af 
umhverfinu í miðil. Teikning er leið til að eiga í innihaldsríku samtali við 
umhverfi sitt sem er einn þeirra þátta sem skipta meginmáli í sköpun. 

Segja má að teikning sé ein leið til lesturs. Stefán Jökulsson (2012, bls. 
17-18) segir í Ritröð um grunnþætti menntunar: Læsi að merkingarsköpun í 
lestri eigi sér stað í þremur þrepum: Aðföngum, þar sem sá sem les verður sér 
úti um hráefni/upplifun, sköpun, þar sem hann vinnur úr því/henni, greinir í 
sundur og setur saman svo til verður sköpunarverk sem hefur ekki verið til 
áður og miðlun, þar sem sköpunarverki er komið á framfæri við aðra. 

2.2 Sköpun  

Teikninámsefninu sem mótað er í rannsóknini í samvinnu við nemendur er 
ætlað að efla sköpun þeirra með því að hjálpa þeim að ná tökum á miðlinum 
teikningu. Sköpun er flókið fyrirbæri sem hefur verið skoðað frá mörgum 
sjónarhornum, svo sem andlegri virkni skapandi einstaklinga, þeim 
sköpunarverkum sem til verða og þeim aðstæðum sem skapað er í. Forsenda 
þess að efla sköpun er að skilja hvað í henni felst. Til þess taldi Mihalyi 
Csikszentmhalyi (2013, bls. 5-20) vænlegast að skoða sköpun þar sem hún 
kæmi sterkast fram og gerði hann því rannsókn við háskólann í Chicago á 
árunum 1990-1995, á 91 skapandi einstaklingi sem hafði með afrekum sínum 
breytt menningunni í mikilvægu tilliti, hver á sínu sviði. Csikszentmihalyi 
greindi þá eiginleika sem þessir einstaklingar voru gæddir og hvers eðlis 
sköpun þeirra var, en ekki síst hvaða aðstæður ýttu undir hana eða hindruðu. 
Hann taldi sjálfur að það mikilvægasta sem hann komst að hafi verið að 
sköpun byggðist ekki eingöngu á því hve skapandi einstaklingur væri, heldur 
jafn mikið á hvernig umhverfið hlúði að honum. Hve vel tekið var eftir 
góðum hugmyndum, ýtt undir þær og þeim framfylgt. Einstaklingur geti 
verið skapandi með því einu að vera á réttum stað á réttum tíma. 
Csikszentmihalyi greindi hvaða aðstæður væru líklegar til að efla sköpun og 
opnaði með því möguleikann á að hafa á þeim stjórn. Niðurstöður hans geta 
verið gagnlegar til viðmiðunar fyrir þá sem vilja virkja og efla skapandi 
eiginleika einstaklinga. Hann taldi þó að það væri ekki einfalt því 
víxlverkunin milli einstaklinganna sem skapa og aðstæðnanna sem þeir skapa 
í væri flókin og samverkan margra þátta í gangi en samt sem áður væri hægt 
að draga lærdóm af reynslu þeirra sem náð hafa langt í sköpun og afla sér 
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nothæfra hugmynda um hvernig mætti ýta undir sköpun hjá öðrum jafnvel 
þótt hún leiði ekki endilega til frægðar og frama eða bylti hugmyndum manna 
(Csikszentmihalyi, 2013, bls. 31, 106 og 343-344).  

Csikszentmihalyi segir sköpun hugmynd eða gjörð sem sé frumleg og hafi 
gildi og heldur því fram að einungis sé hægt að skoða hana með tilliti til 
samverkunar þriggja meginþátta: Andlegrar virkni einstaklingsins sem 
skapar, tökum á því tungumáli eða þeim miðli sem skapað er með og þess 
félagslega gangverks sem ákvarðar gildi sköpunarinnar (Csikszentmihalyi, 
2013, bls. 25-31).  

Andleg virkni einstaklings sem skapar er fyrsti meginþátturinn að mati 
Csikszentmihalyis. Allir eru gæddir skapandi eiginleikum en til þess að þeir 
leiði til sköpunar þarf að bæta við eða breyta því sviði sem unnið er á með 
hugsunum sínum og gjörðum. Csikszentmihalyi telur að ekki sé nægjanlegt 
að skynja og upplifa veröldina á frumlegan hátt heldur þurfi að setja eitthvað 
fram sem er sannarlega nýtt og hefur ekki verið gert áður. Dæmi um slíka 
sköpun gæti verið meistaraverk í listum, eins og síðasta kvöldmáltíð 
Leonardo da Vinci eða vísindaleg uppgötvun eins og afstæðiskenning 
Einsteins. Csikszentmihalyi segir samt sem áður að hægt sé að tala um 
sköpun þó hún hafi eingöngu gildi fyrir einstaklinginn sjálfan eða hans 
nánasta umhverfi. Þannig er til dæmis hægt að tala um sköpun þegar 
einstaklingur raðar hugvitsamlega á borð eða nemandi gerir myndverk og 
gildi sköpunarinnar er metið af fjölskyldu eða skólasamfélagi. Hugtakið 
hæfileikaríkur nær ekki utan um það að vera skapandi þar sem áherslan er á 
að gera eitthvað mjög vel, ekki endilega á að uppgötva eitthvað nýtt. Sama 
máli gegnir um snilli því snillingur leggur ekki sjálfkrafa eitthvað nýtt af 
mörkum til samfélagsins.  

Annan meginþátt sköpunar segir Csikszentmihalyi vera tök á því 
tungumáli sem skapað er með eða þá vitsmunalegu þekkingu, hugmyndir og 
vinnuaðferðir sem tilheyra því sviði sem unnið er innan. Einu máli gildir hve 
góðum gáfum einstaklingur er gæddur, hann getur ekki verið skapandi á því 
sviði sem hann vinnur innan ef hann hefur ekki vald á viðeigandi tungumáli. 
Hann getur ekki bætt einhverju við það.  

Þriðji og síðasti meginþáttur sköpunar sem Csikszentmihalyi tilgreinir er 
það félagslega gangverk sem ákvarðar gildi hennar, þ.e. aðrir einstaklingar 
sem tilheyra því sviði sem unnið er innan. Hann segir að ekki sé hægt að sýna 
fram á sköpun, eða leiða hana fram, án fólks á sviðinu sem leggur blessun 
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sína yfir hana, gefur henni gaum og viðurkennir hana. Hugmyndir 
einstaklingsins sem skapar geta ekki verið mælikvarði á sköpun hans heldur 
þarf hún að hljóta viðurkenningu af öðrum á sviðinu sem ákvarða gildi 
hennar og hvort megi bæta henni við sviðið svo fólk sem á eftir kemur muni 
líta á þá nýjung sem hluta þess. Sá sem skapar þarf því að leggja sköpun sína 
fram fyrir aðra á sviðinu sem gefa henni gaum og viðurkenna hana, t.d. með 
því að sýna hana í opinberu rými. Til þess að hljóta þessa viðurkenningu 
verður sköpunarverkið að vera þeim skiljanlegt, unnið í samræmi við þá 
orðræðu sem þar fer fram eða í þá miðla sem þar eru notaðir, svo þeir hafi 
möguleika á að taka það til greina og gefa samþykki sitt fyrir að það hafi 
gildi. Innan myndlistar væru þetta kennarar, safnstjórar, sýningarstjórar, 
listaverkasafnarar, gagnrýnendur og stjórnendur menningarstofnana eða þeir 
sem ákveða hvort verk eigi skilið að vera viðurkennt, sýnt eða varðveitt. Það 
getur einnig talist sköpun ef nemandi gerir eitthvað frumlegt sem hefur gildi 
fyrir hann sjálfan eða skólasamfélagið sem hann tilheyrir. 

Sköpun hefur verið lýst sem ákveðnu ferli hugsana og gjörða. 
Chicszentmihalyi (2013, bls. 79-106) lýsir nokkrum vinnslustigum 
sköpunarferlis sem viðmælendur hans áttu sameiginlega. Hann tekur fram að 
þau séu ekki einangruð og fari ekki fram í línulegri röð heldur skarist og 
endurtaki sig oft í víxlverkun hvert við annað áður en ferlinu lýkur. Hann 
talar um þrjú vinnslustig. Á því fyrsta kemur einstaklingurinn auga á eitthvað 
sem vekur áhuga hans og forvitni, einhverskonar ráðgátu eða vandamál sem 
þarfnast lausnar, og hjá honum kviknar löngun til takast á við það. Þetta 
gerist í samtali við umhverfið, vegna upplifunar af því. Annars vegar getur 
verið um einhvers konar togstreitu að ræða á því sviði sem unnið er innan, 
eitthvað er þar óleyst, þörf er fyrir einhverja nýjung eða félagslegur 
þrýstingur frá samferðafólki eða stofnun kemur til. Hins vegar getur verið um 
persónulega reynslu eða áhuga einstaklingsins að ræða. Hann getur haft 
ákveðna sýn um hvernig væri hægt að leggja eitthvað af mörkum til sviðsins 
eða tilfinningu fyrir að þörf sé á ákveðinni nýjung.  

Á öðru vinnslustiginu, eins og Csikszentmihalyi lýsir því, gegnir 
undirmeðvitundin stóru hlutverki. Þar býr þekking sem upphaflega varð til í 
gegnum skynjun, reynslu og meðvitaða hugsun en einstaklingurinn hefur 
hana ekki endilega á takteinum. Þegar hann hefur komið auga á vandamál og 
spenna ríkir milli þess sem er vitað og þess sem er lítt skilgreint, og 
hugmyndir stangast á, er hugurinn frjáls í undirmeðvitundinni til að tengja 
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nýja reynslu við þessar upplýsingalindir. Vandamálin krauma undir 
yfirborðinu sjálfkrafa og ómeðvitað svo handahófskenndar tengingar, oft 
óvæntar og milli óskyldra þátta, verða til. Oftast koma þessar tengingar ekki 
til meðvitundarinnar en ef þær eru álitlegar verða til nýjar og frumlegar 
hugmyndir um lausnir á vandamálinu sem skjótast upp á yfirborðið.  

Á þessu vinnslustigi sköpunarferlis er fyrri þekking og reynsla skoðuð og 
túlkuð upp á nýtt. Michael Parsons (2007, bls. 541) hefur fjallað um virkni 
ímyndunaraflsins í undirmeðvitundinni. Hann segir að það geri 
einstaklingnum kleift að sjá fyrir sér nýja, óvænta möguleika, lausa frá hinu 
bókstaflega. Þegar meðvituð hugsun er ein að verki er hætta á að hún standi í 
vegi fyrir frumlegum tengingum og hugmyndum og útiloki þær of fljótt.  

Ken Robinson (2001) sagði ímyndunaraflið gera einstaklingnum kleift að 
leika sér með fyrri þekkingu og reynslu í huganum og búa til úr henni nýjar 
hugmyndir og mögulegar lausnir á vandamálum. Elliot Eisner (2002, bls. 4-
5) og Arthur Efland (2004, bls. 770) sögðu ímyndunaraflið virka sem 
öryggisnet fyrir tilraunir og æfingar því með því gæti einstaklingurinn séð 
fyrir sér og prófað hugmyndir án þess að það hafi raunverulegar afleiðingar.  

Til þess að ímyndunaraflið geti starfað í undirmeðvitundinni þarf 
einstaklingurinn að vera í næði eða ákveðnu aðgerðaleysi um tíma, án þess að 
vera alltaf að hugsa um vandamálið (Chicszentmihalyi, 2013, bls. 79-106, 
Parsons, 2007, bls. 541). 

Þriðja vinnslustigið í sköpunarferlinu samkvæmt Csikszentmihalyi (2013, 
bls. 79-106) felst í því að meðvitaðri hugsun er beitt til ígrundunar. Reynt er 
að skilja þær hugmyndir sem komið hafa fram, meta valmöguleika og komast 
að skynsamlegri rökstuddri niðurstöðu um hvað sé gerlegt, frumlegt eða 
áhugavert og þess virði að halda áfram með. Meðvituð rökhugsun getur 
komið auga á galla á hugmyndum og tekið ákvarðanir um áframhaldandi 
framkvæmd út frá reynslu. Á þessu stigi er mikilvægt að veita verki í vinnslu 
athygli, og fylgjast með hvort það er að þróast í þá átt sem ætlað var. Það 
getur einnig átt sér stað í víxlverkun við vinnu í miðli. Hugurinn þarf að vera 
sveigjanlegur og opinn; hann þarf að taka eftir því þegar ný vandamál eða 
nýjar hugmyndir skjóta upp kollinum og vera tilbúinn til að setja til hliðar 
hugmyndir sem ekki ganga upp. Einstaklingurinn sem skapar þarf að hafa 
kunnáttu á aðferðum þess sviðs sem unnið er innan því fyrri þekking, 
hugmyndaleg og tæknileg, er höfð til grundvallar en hann þarf jafnframt að 
vera tilbúinn að hverfa frá henni og gera hluti á nýjan hátt. Gagnkvæm 
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samskipti við aðra á sviðinu eru mikilvæg á þessu stigi segir og styðja 
einstaklinginn við að halda sig við og skerpa á hugmynd, rétta af ranga stefnu 
og finna sannfærandi leiðir til að setja hana fram og auka þar með líkur á að 
hún verði tekin til greina og viðurkennd. Álit umhverfisins fer að skipta máli 
og einstaklingurinn veltir fyrir sér hvað aðrir á sviðinu hafi um sköpunina að 
segja, hvort hún geti virkað, sé frumleg eða góð. Þetta vinnslustig reynir oft 
mjög á einstaklinginn sem skapar, í því felst einna mest óvissa og óöryggi.  

Robinson (2010, bls.72-76) og Eisner (1998, bls. 4-8), sem báðir hafa 
fjallað um sköpun í tengslum við menntun á gagnrýninn hátt, leggja áherslu á 
þekkingu á miðli á þessu stigi sköpunarferlisins. Að skapa er að búa eitthvað 
til, segir Robinson og til þess að þróa og framkvæma hugmyndir og leita að 
hugsanlegum svörum eða nýjum leiðum þarf að gera tilraunir í miðil. Eisner 
heldur því enn fremur fram að miðilinn hafi áhrif á hvað sá sem skapar segir 
eða skilur. Framsetningin hafi áhrif á innihaldið þannig að það sem sagt er 
verði ekki aðskilið frá því hvernig það er sagt og einstaklingurinn sér og 
skilur umhverfi sitt á vissan hátt í gegnum eiginleika þess miðils sem hann 
notar til að lýsa því. Gæði þeirrar lýsingar er háð því hve góð tök hann hefur 
á honum sem „tungumáli“.  

Fjórða og síðasta vinnslustig sköpunarferlisins sem Csikszentmihalyi lýsir 
felst í framkvæmd þeirra hugmynda sem virka og ákveðið hefur verið að 
halda áfram með. Unnið er ítarlega og nákvæmlega að því að fínpússa og 
framkvæma hugmynd og það tekur oft langan tíma. Samt sem áður geta nýjar 
hugmyndir enn skotið upp kollinum og breytingar orðið á þeim upprunalegu 
og það getur kallað á nýja framkvæmd. Csikszentmihalyi segir öll vinnslustig 
sköpunarferlisins samverkandi og í gagnkvæmri víxlverkun hvert við annað. 
Hann líkir ferlinu við spíral sem fer því fleiri hringi sem vandamálið er 
flóknara og kafað er dýpra (Csikszentmihalyi, 2013, bls. 79-106). Robinson 
(2010, bls. 72) orðar þetta svo að í sköpunarferli sveiflist hugsunin milli þess 
að vera frjó og frjáls þar sem hugmyndir verði til með hjálp skynjunar og 
ímyndunarafls og þess að vera skipulögð og greinandi þar sem hugmyndirnar 
eru ígrundundaðar, metnar og settar í samhengi. Framkvæmdin eða það að 
koma góðum hugmyndum í kring byggi svo á hæfni í beitingu miðils eða 
tungumáli sviðs.  

 Í Ritröð um grunnþætti menntunar: Sköpun segir að sköpun fari fram í 
samtali við umhverfið og feli í sér víxlverkun ímyndunaraflsins og 
gagnrýninnar hugsunar á ferðalagi hugans frá hugmynd að frumlegu verki 
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sem hefur gildi (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elı́sabet Indra Ragnarsdóttir og 
Torfi Hjartarson, 2012, bls. 9-26). Skilgreiningu á hugtakinu sköpun mætti 
samkvæmt ofangreindu draga saman í eftirfarandi málsgrein: Sköpun er það 
að koma auga á vandamál sem þarfnast lausnar í samskiptum við umhverfi 
sitt, setja fram frumlegar hugmyndir að lausnum með hjálp ímyndunaraflsins, 
ígrunda hverjar þeirra eru þess virði að halda áfram með, beita fyrri þekkingu 
og hæfni í notkun miðils til að koma þeim í framkvæmd, endurmeta þær, 
fínpússa og setja fram eða koma fram með nýjar hugmyndir sem unnið er 
með á sama hátt. Afraksturinn er sköpunarverk, eitthvað nýtt og frumlegt sem 

hefur gildi fyrir einstaklinginn og/eða umhverfi hans (sjá mynd 2.1).  
Csikszentmihalyi sagði að sköpun gæti haft gildi fyrir einstaklinginn sjálfan 
vegna þess hve innihaldsrík reynsla hún er (2013, bls. 106 og 343-344). Þeir 
einstaklingar sem hann rannsakaði og höfðu náð langt í sköpun, upplifðu allir 
ánægju af því að skapa og höfðu löngun til að vinna áfram á skapandi hátt, 
sama á hvaða sviði þeir unnu, vegna gleðinnar sem það veitti þeim fremur en 
afrakstursins eða launanna. Í gegnum sköpun gátu þeir komist í ákveðið 
hugarástand sem Csikszentmihalyi kallaði flæði. Það er samt sem áður hægt 
að skapa án þess. Í flæði gengur það sem verið er að gera mjög vel og 
áreynslulaust fyrir sig, næstum sjálfvirkt en samt er einstaklingurinn afar 
einbeittur. Csikszentmihalyi (2013, bls. 110-123) lýsti nokkrum þáttum sem 
eru samfara þessu góða hugarástandi og eru líklegir til að ýta undir að 
einstaklingar upplifi það. Þeir þurfa ekki allir að vera virkir samtímis en eru 
eftirfarandi: 

samskipti 
við  
umhverfi 

hugmyndir 
verða til 

tilraunir 
í miðil 

hugmyndir 
verða til hugmynd 

framkvæmd  

sköpunar-
verk 

ígrundun ígrundun 

tilraunir 
í miðil 

Mynd. 2.1 Hringferli sköpunar   Mynd 2. 1 Hringferli sköpunar 
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Ákveðinn vandi eða ráðgáta sem virðist mikilvægt að leysa er til staðar og 
löngun til að leggja út í óvissuna og uppgötva eitthvað nýtt. Einstaklingurinn 
þarf að hafa skýr markmið eða sýn til að stefna að. Hann veit allan tímann 
hvað hann þarf að gera.  

Einstaklingurinn fær stöðuga endurgjöf á það sem hann gerir, hann veit 
hve vel honum gengur og er viss um að eitthvað af því sem er að gerast sé 
gott. Hann sér fram á framvindu. Endurgjöfin getur komið utan frá en 
einstaklingurinn getur einnig þróað með sér hæfni til að vera sjálfum sér þessi 
endurgjöf, skilja slæmar hugmyndir frá góðum og laga gjörðir sínar í ferlinu 
að því.  

Viðfangsefnið er krefjandi og hæfni einstaklingsins í samræmi við það. 
Hann hefur nægjanlegt vald á hugmyndum og aðferðum þess sviðs sem hann 
vinnur innan til að vera viss um að hann geti framkvæmt verkefnið eða leyst 
vandamálið með eigin hæfni. Hann þolir ögrun og óreiðu, ýtir á sjálfan sig til 
að komast yfir erfiða þröskulda og lætur ekki bugast við mótlæti. Hann gefur 
sig verkefninu á vald og heldur sig að því þó það geti verið erfitt um tíma og 
á milli uppgötvana geti verið löng tímabil sem eru bara vinna.  

Einstaklingurinn verður eitt með viðfangsefninu og lifir í andartakinu, í 
heimi eigin sköpunar sem verður leikur einn. Framkvæmd og meðvitund 
renna saman í eitt. Hugurinn er upptekin af viðfangsefninu og engu öðru. 
Hann veitir því fulla athygli og verður aðeins var við það sem skiptir máli við 
lausn þess. Hann útilokar allt annað frá meðvitundinni. 

Einstaklingurinn gleymir stað og stund. Tímaskynjun hans máist út þannig 
að margir klukkutímar kunna að virðast sem örfáar mínútur og sekúnda getur 
virst mörgum sinnum lengri en hún er. Sjálfsmeðvitund hans hverfur því 
hann er of upptekinn af því sem hann er að gera til að hafa áhyggjur af 
mistökum eða hvað öðrum finnst eða líkamlegum þörfum eins og þreytu eða 
svengd. Hann hefur sterka tillfinningu fyrir því að vera að gera nákvæmlega 
það sem skiptir máli.  

Ferlið skiptir meira máli en afraksturinn og gleðin og ánægjan af því að 
vinna að verkefninu, leysa vandamál eða uppgötva eitthvað nýtt er fremri 
allri utanaðkomandi umbun. Umbunin felst í verknaðinum sjálfum sem 
verður eins og sjálfvirkur. Tilgangurinn með gjörðinni er reynslan sem hún 
veitir.  

Þetta gerist ekki endilega oft en fegurðin í því réttlætir allt erfiðið og gerir 
flæði eftirsóknarvert hugarástand. 
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2.3 Myndlistarkennsla  

Lars Lindström, (2006, bls. 54-56) rannsakaði þróun sköpunarhæfni hjá 500 
myndlistarnemendum allt frá leikskólastigi upp í framhaldsskóla í Jönköping 
í Svíþjóð á árunum 1997-1999. Hann beindi sjónum sínum bæði að 
sköpunarferli og afrakstri ásamt hæfni nemenda til að meta verk sín, en 
komið verður að því síðar í þessum kafla. Hann komst að þeirri niðurstöðu að 
vel væri hægt að kenna nemendum sköpun en það gerðist ekki af sjálfu sér 
heldur þyrfti að taka mið af því í skipulagi kennslu og setja nemendur í 
ákveðnar aðstæður þar sem nauðsynlegar forsendur væru til staðar 
(Lindström, 2006, bls. 62-64). Csikszentmihalyi (2013, bls. 1) telur einnig 
nærtækara að breyta aðstæðum í umhverfi einstaklinga til að efla sköpun 
þeirra heldur en að segja þeim hvernig þeir ættu að skapa. Nokkrir þættir 
einkenndu þær aðstæður sem Lindström komst að niðurstöðu um að efldu 
sköpun. Gefa þurfti nemendum verkefni sem stóðu í langan tíma og leggja 
áherslu á ferlið eins og afraksturinn svo nemendur yrðu uppfinningasamari. 
Verkefnin áttu að snúast um meginþemu í myndlist svo samtal nemendanna 
við sviðið efldist. Nemendur þurftu mörg tækifæri til að meta eigin 
frammistöðu og endurgjöf bæði frá kennara og samnemendum. Hvetja átti 
nemendur til að samþætta skynjun, framkvæmd og ígrundun (Lindström, 
2006, bls. 62-64). 

Hetland, Winner, Veenema og Sheridan (2007, bls. 9-12) rannsökuðu 
myndlistarkennslu í tveimur skólum í Boston árið 2000. Áhugi þeirra beindist 
að þeim ávinningi sem í myndlistarnámi felst svo þær skoðuðu aðstæður þar 
sem skilyrði voru eins hagstæð og mögulegt var. Fylgst var með fimm 
kennurum sem kenndu fjórtán til átján ára nemendum. Hundrað 
klukkustundir af kennslu og námi voru teknar upp á myndbönd og 
vettvangsathuganir skráðar. Ítarleg viðtöl voru tekin við kennarana og valin 
myndskeið skoðuð með þeim og rædd til hlítar. Hetland og félagar leituðu 
svara við því hvað kennararnir kenndu, hvernig þeir fóru að því og hvað 
nemendur lærðu. Út frá þeim gögnum sem söfnuðust komust Hetland og 
félagar að því að um leið og nemendur lærðu að beita myndlistarmiðlum í 
sköpunarferli tileinkuðu þeir sér ákveðinn hugsunarhátt og vinnuvenjur 
(Hetland, Winner, Veenema og Sheridan, 2007, bls. 4-6). Nemendur lærðu 

• grunnreglur um beitingu miðla, efna og áhalda, þeir æfðu handverkið 
og efldu tæknilega færni sína. 
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• að einbeita sér, gefa sig að verkefnum í langan tíma, þroska með sér 
innri staðfestu og gefast ekki upp þrátt fyrir mótlæti. 

• að ímynda sér, sjá fyrir sér næstu mögulegu skref, móta myndir í 
huga sér og nota þær til leiðbeiningar í framvindu verks og til að leita 
lausna.  

• að tjá sig, skapa verk sem bjuggu yfir tilfinningu, báru með sér þeirra 
eigin rödd, fara lengra en tæknin náði og setja fram persónulega sýn.  

• að horfa og sjá, að veita sjónrænu samhengi hlutanna athygli og taka 
eftir því sem annars væri óséð.  

• að ígrunda verk sín, spyrja spurninga, hugsa um, útskýra og ræða við 
aðra um verk sín og leggja mat á eigin verk og annarra.  

• að víkka út og kanna nýjar leiðir, ögra sjálfum sér, taka áhættu, prófa 
frumlegar hugmyndir í leik og tilraunum og vera óhræddir við að 
gera mistök. Þeir sáu þau sem tækifæri til óvæntra uppgötvana.  

• að skilja listheiminn, listasögu og samtímalist sem gaf þeim tækifæri 
til samskipta sem listamenn við aðra listamenn innan og utan 
skólastofunnar. 

Í ljósi þessara niðurstaðna má leiða líkur að því að sú uppbygging 
myndlistarkennslu sem notuð var geti verið góð fyrirmynd til mótunar 
kennsluhátta í myndlist (Rósa Kristín Júlíusdóttir, 2012, bls. 41-46). Út frá 
gögnum þróuðu Hetland og félagar líkan að uppbyggingu myndlistarkennslu. 
Það inniheldur þrjá meginþætti: Sýnikennslu og þekkingarmiðlun, sjálfstæða 
vinnu nemenda og ígrundun (Hetland o.fl., 2007, bls 21-29). Í eftirfarandi 
undirköflum fer lýsing Hethland og félaga á hverjum þessara þátta ásamt 
umfjöllun annarra fræðimanna og höfunda teiknikennsluefnis. 

2.3.1 Kveikja  

Þessi fyrsti þáttur í líkani Hetland og félaga (2007, bls. 22-25) felst í því að 
kennararnir miðla upplýsingum, sýna vinnubrögð og leggja inn verkefni. Þeir 
lýsa hugtökum og vinnuaðferðum og sýna notkun efna og áhalda til að búa 
nemendur undir að þjálfa ákveðna hæfni í beitingu miðils.  

Fleiri fræðimenn og rannsakendur leggja svipaða áherslu á að hefja 
skapandi vinnu með einhvers konar kveikju. Dewey sagði að vekja þyrfti 
huga nemenda svo skynjun þeirra og framkvæmdaeðli fari í viðbragðsstöðu. 
Fyrri þekking og reynsla geri það ekki sjálfkrafa heldur þurfi eitthvað 
framandi, einhvers konar ráðgátu eða leyndardóm til að vekja forvitni og 
áhuga, ögra, kveikja á ímyndunaraflinu og leiða nemendur áfram (Dewey, 
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2000, bls. 95-104 og 251-336). Ímyndunarafl þarf næringu, einhverskonar 
upplýsingar eða upplifun til að vinna úr sem hægt er að afla sér í gegnum öll 
skynfæri, allan líkamann, ekki bara hugann (Ingibjörg o.fl., 2012, bls. 21). 
Umhverfið er óþrjótandi uppspretta upplifunar og reynslu fyrir 
ímyndunaraflið að vinna úr og búa til nýjan raunveruleika (Dodson, 2007, 
bls. 38-58; Simblet, 2009, bls. 18).  

Illeris (2004, bls. 258-259) komst að því í sínum rannsóknum að í 
myndlistarnámi tileinkuðu nemendur sér forvitni, að læra að búast við hinu 
óvænta í umhverfinu, að vera meðvitaðir um að það sé margt handan þess 
sem þeir viti og að hlakka til þess sem þeir eigi eftir að upplifa og hugsa um. 

Csikszentmihalyi (2013, bls. 11 og 53) komst að því að eitt af því sem 
einkenndi þær aðstæður sem efla sköpun væri fjölbreytt umhverfi þar sem 
gætti áhrifa víða að. Það ýtti undir forvitni og möguleika á að utanaðkomandi 
áhrif væru nýtt í sköpun. Kennari getur þannig kveikt áhuga nemenda og nært 
ímyndunarafl þeirra með því að miðla til þeirra þekkingu eða ýta á þá að afla 
sér hennar, eða með því að skapa þeim vettvang fyrir fjölbreytilega upplifun.  

Í rannsókn sinni komst Lindström (2006, bls. 63) að því að miðlun 
þekkingar um verk, vinnuaðferðir og hugmyndir listamanna í fortíð og nútíð 
væri mikilvæg til eflingar sköpunar, enda byggði hún á ákveðnum 
þekkingargrunni auk þjálfunar. Cikzentmihalyi (2013, bls. 53) var á sama 
máli og sagði ekki mögulegt að koma með skapandi framlag innan ákveðins 
sviðs án þess að skoða af athygli það sem þar hafi verið gert, þekkja það 
tungumál sem talað væri og vita hvað aðrir á sviðinu álitu gott eða slæmt. 
Lindström (2006, bls. 63) sagði að setja þyrfti vinnu nemenda í samhengi við 
sviðið myndlist og að víxlverkunin milli nemenda, verka þeirra og verka 
annarra væri virkt og flókið ferli sem skipti máli að greiða fyrir. Hvetja þyrfti 
nemendur til að leita eftir því sem vekti athygli þeirra eða tengdist ætlan, 
hjálpa þeim að finna tengsl milli eigin verka og annarra. Þannig skapaðist 
tækifæri til að hrífast af verkum annarra, líta þau gagnrýnum augum, draga af 
þeim lærdóm, fá lánað og búa til sitt eigið á þeim grundvelli. Einnig til að 
ígrunda eigin verk og koma auga á sérkenni þeirra.  

Efland (2002, bls. 9) sagði að í gegnum þekkingu á listheimi gætu 
nemendur lesið í merkingu eigin verka og annarra. Eisner (2002, bls. 15-18 
og 51) gat þess að þannig skildist nemendum að myndlistarmenn hefðu 
eitthvað að segja og þeir gætu tamið sér að hafa það einnig. Vinna nemenda 
ætti að vera þeim merkingarbær, ekki eingöngu þjálfun í beitingu miðils. 
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Efland (2002, bls. 9) lagði samt sem áður áherslu á mikilvægi þess að miðla 
þekkingu um aðferðir miðils til nemenda og þjálfa þá í beitingu hans. Þannig 
gæfist þeim tækifæri til að nýta sér hann til hins ýtrasta og auka möguleika 
sína á að skapa persónuleg verk sem bæru með sér eigin rödd eða sýn. Í 
Ritröð um grunnþætti menntunar: Sköpun er talað um að eigin upplifun eða 
tilfinning geti verið hvati að því að leggja af stað í eigin rannsókn eða 
sjálfstæða vinnu (Ingibjörg, o.fl., 2012, bls. 29), eins og Csikszentmihalyi 
talar um að geti gerst á fyrsta vinnslustigi sköpunarferlisins, þ.e. að 
persónuleg reynsla eða áhugi einstaklingsins ýtir honum af stað.  

2.3.2 Sjálfstæð vinna 

Annar þátturinn í kennslulíkaninu var að mati Hetland og félaga þungamiðjan 
í skapandi starfi nemenda en hann felst í sjálfstæðri vinnu þeirra, líkt og í 
vinnustofu listamanns. Kennarinn fylgist með, gengur á milli, ræðir við 
nemendur um verk í vinnslu og gefur persónulegar ábendingar (Hetland o.fl., 
bls. 26-27). Í vinnustofunni auka nemendur þekkingu sína og skilning á 
viðfangsefninu á grundvelli eigin reynslu. Þeir uppgötva hvar áhugaverðar 
ráðgátur leynast og reyna sig við þær, rannsaka, leita lausna, gera tilraunir og 
þróa eigin hugmyndir. Fleyg orð Deweys „learning by doing“ eiga við hér. Í 
slíku starfi staðsetur kennarinn sig á hliðarlínunni, styður nemendur til að 
leggja af stað og komast yfir hindranir óreiðu eða erfiðra spurninga, dregur úr 
truflun og ver einbeitingu (Hetland o.fl., bls. 76-78).  

Stuðningur kennara felst ekki síst í að ýta á nemendur að ögra sjálfum sér 
og telur Ken Robinson (2010, bls. 183) það eitt meginhlutverk kennara. 
Csikszentmihalyi (2013, bls. 123-126) tekur í sama streng, alvarleg og erfið 
verkefni þurfi ekki að vera fráhrindandi heldur geti þau einmitt vakið löngun 
til að hefjast handa. Í flóknum vandamálum sem þarfnast lausna felast vissir 
töfrar, kannski meiri en þegar nemendum er skemmt án þess að þeir séu 
sjálfir virkir. Robinson (2010, bls. 72-74) segir að sjálfstætt sköpunarferli geti 
á stundum verið þreytandi barátta en í því felist yfirleitt djúpstæð ánægja 
þegar vel gengur og án erfiðisins verði launin ekki eins ríkuleg. Stundum er 
sagt að frelsi sé mikilvægt skilyrði sköpunar en Eisner (2002, bls 52) telur að 
þröngur rammi bæði varðandi efni og hugmynd geti einmitt ýtt á 
ímyndunaraflið í sköpun.  
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Í listkennslu er sérstaklega hlúð að ímyndunaraflinu (Efland, 2004, bls. 
769; Hetland o.fl, 2007, bls. 52) og nemendur beita því til að koma auga á 
áhugaverð viðfangsefni, finna leiðir til að takast á við þau, tengja hugmyndir 
og nýta hráefni (Edwards, 2001, bls 39; Lindström, 2006, bls. 63). Nemendur 
í vinnustofunni þurfa að leita lausna án uppskriftar. Í hvert sinn sem þeir 
ákveða næsta skref þurfa þeir að hugsa fram í tímann og sjá fyrir sér hvað 
gæti gerst áður en þeir framkvæma, þeir prófa ímyndaðar lausnir í huganum 
án þess að það hafi raunverulegar afleiðingar og fylgja síða völdum 
hugmyndum. Ímyndunaraflið virkar sem tæki fyrir tilraunir og æfingar, líka 
þegar verkefni eru með forskrift. Þegar nemendur teikna eftir fyrirmynd til 
dæmis, þurfa þeir að ímynda sér hvaða aðferð myndi henta til túlkunar á því 
sem var skynjað áður en henni er beitt, hvaða áhald mætti nota áður en það er 
valið og hvar draga mætti línu áður en hún er dregin (Efland, 2004, bls. 770; 
Eisner, 2002, 4-5; Hetland o.fl., bls 51). Ímyndunaraflið gefur nemendum 
færi á að endurskapa það sem þeir hafa skynjað og til að búa til eitthvað 
alveg nýtt (Dodson, 2007, bls. 79-80).  

Í leik þar sem sá sem skapar hefur ekki áhyggjur af afleiðingum tilrauna 
sinna og hugsar ekki of mikið um afrakstur er hann opnastur fyrir ferskum 
hugsunum og hugmyndum (Csikszentmihalyi, 2013, bls. 107-108; Robinson, 
2010, bls. 73). Þeir sem skapa þurfa að venjast því að sköpunarverkin enda 
ekki alltaf eins og ætlað var. Þeir þurfa heldur ekki að sjá það fyrir því hið 
óvænta sem gerist í ferlinu, mistökin, geta verið lyklar að spennandi 
hugmyndum og nýjum uppgötvunum. Ákveðin sýn á afrakstur er mikilvæg 
en einnig vilji til að yfirgefa hana (Dodson, 2007, bls. 79-80). Lindström 
(2006, bls. 63) sagði að nemendur þyrftu að fá tækifæri til að leika sér með 
viðfangsefnið, gera tilraunir og sjá hvað gerist, bæði í tengslum við hugmynd 
og tækni. Áherslan í vinnustofunni ætti að vera á verkferli fremur en 
afrakstur, ferðalagið fremur en áfangastaðinn. Kennari ætti að sýna 
nemendum að hann samþykki og kunni að meta það hugrekki sem felst í 
tilraunagleði og hvetja þá til að hafa ekki áhyggjur af mistökum heldur líta á 
þau sem tækifæri til að komast lengra. Nemendur þurfa ríkulegt svigrúm til 
að sökkva sér niður í viðfangsefnin og kafa djúpt. Þeir þurfa rými fyrir 
persónulega nálgun að viðfangsefninu og tækifæri til að reyna sig við það á 
eigin forsendum. Of mikið skipulag á framvindu vinnunnar getur dregið úr 
sköpun. Leiðir til lausna eða vinnuaðferðir þurfa að vera opnar og 
sveigjanlegar og rétt eða röng niðurstaða ekki of vel skilgreind (Azzam, 
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2009; Csikszentmihalyi, 2013, bls. 116). Fleiri en eitt svar geta verið við 
vandamáli og fleiri en ein leið til að tjá ákveðna sýn (Eisner, 2002, bls. 196).  

Stundum er sköpun meðvituð gjörð en stundum þarf að leyfa hugmyndum 
að gerjast um tíma og leyfa undirmeðvitundinni að starfa án þess að hafa á 
því stjórn. Csikszentmihalyi (2013, bls. 79-106) talaði um mikilvægi þessa á 
öðru vinnslustigi sköpunarferlisins og lagði áherslu á að hugurinn þurfi næði 
til að leita undir hávaðasamt yfirborðið og vinna úr nýrri reynslu í djúpum 
lindum minnis, fyrri skynjunar, reynslu, þekkingar og tilfinninga.  

2.3.3 Ígrundun 

Þriðji og síðasti þátturinn í líkani Hetlands og félaga er ígrundun sem þær 
kalla gagnrýni. Nemendum gefst tækifæri til að skoða og ræða um eigin verk 
og annarra með gagnrýnu hugarfari. Ígrundunin nýtist sem öflugt kennslutæki 
og beinist bæði að vinnuferli og afrakstri (Hetland o.fl., 2007, bls. 27-29).  

Í myndlistarnámi þurfa nemendur á endurgjöf að halda, þeir þurfa 
viðurkenningu á gildi verka sinna frá sviðinu, rétt eins og afreksmennirnir í 
rannsókn Csikszentmihalyi, en það er nóg að það sé frá hendi kennara eða 
samnemenda. Verkin verða ekki öll jafngóð svo nemendur þurfa að fá að vita 
hvað er gott, hve gott það er og hvers vegna svo þeir geti dregið af því 
lærdóm (Robinson, 2010, bls. 225-250). Lars Lindström (2006, bls. 64) segir 
að kennarar þurfi að taka vel eftir vinnu nemenda og afrakstri og vera tilbúnir 
til að ræða það við þá. Annars sé erfitt að segja til um hvort nám hafi farið 
fram eða hvort skipulag kennslu hafi lagt eitthvað af mörkum til að ýta undir 
það. Upplýsandi endurgjöf telur hann byggjast á greinargóðum 
lykilviðmiðunum um góða frammistöðu. Lindström (2006, bls. 61-62) setti 
fram nokkur slík viðmið í skapandi starfi nemenda: hvað einkenndi góðan 
afrakstur en ekki síður hvað einkenndi gott vinnuferli. Hann grundvallaði þau 
á markmiðum í námskrám, atriðum sem mikils eru metin í listheimi og 
rannsóknum á sköpun. Hann beindi athyglinni að mikilvægri hæfni innan 
ferlisins sem oft er falin og sjaldan sett í orð, og taldi að nemendur og 
kennarar þyrftu að vera meðvitaðir um hana til þess að geta sett fingur á 
hverju ætti að viðhalda og hvað mætti bæta. Viðmiðin í tengslum við 
afrakstur voru sýnileiki ætlunar í afrakstri, litur, form og myndbygging og 
tæknileg færni. Viðmiðin í tengslum við vinnuferli voru rannsókn, nýsköpun, 
nýting fyrirmynda og ígrundun. Lindström taldi mikilvægt að skýrt væri hvað 
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átt væri við með hverjum matsþætti, stigskipti hverjum þeirra og lýsti 
nákvæmlega hvað fælist í hverju stigi. Viðmiðin taldi hann nýtast kennurum 
til að meta nám nemenda og nemendum til að meta eigin nám. Eisner sagði 
einnig mikilvægt að nemendur ígrunduðu verk sín í þeim tilgangi að skilja 
eigin árangur og bæta hann (Eisner, 2002, bls. 5-15; Eisner, 2007, bls. 426). 

Lindström (2006, bls. 64) telur að endurgjöf frá kennara sé mikilvæg fyrir 
nemendur í sköpun en að fleira þurfi að koma til. Endurgjöf kennara segi ekki 
til um upplifun nemenda af námi sínu eða hvernig þeir meti það sjálfir. 
Nemendum er jafn mikilvægt eða mikilvægara að fá tækifæri til að meta 
sjálfir eigin eigin frammistöðu og frammistöðu samnemenda. Það er einn 
lykillinn að því að þeir setji sjálfum sér markmið og nái þeim. Bjóða þarf 
nemendum upp á stöðug tækifæri til ígrundunar á eigin vinnu, bæði í 
samvinnu við kennara og aðra nemendur. Um leið og ábyrgð nemenda á 
ígrundun eigin framlags og samnemenda eykst, breytist hlutverk kennarans 
þannig að hann verður áhorfandi að vangaveltum nemandans eða hugulsamur 
spyrjandi sem greiðir fyrir sjálfsmati hans (Soep, 2004, bls. 678). Með 
aukinni reynslu og þekkingu lærir sá sem skapar smám saman að ígrunda upp 
á eigin spýtur og veita sjálfum sér endurgjöf (Csikszentmihalyi, 2013, bls. 
115).  

Gefa þarf nemendum tækifæri til að ígrunda ákvarðanir sem þeir hafa 
tekið í sköpunarferlinu og útskýra þær fyrir öðrum eða sjálfum sér; hvers 
vegna þeir gerðu ákveðna hluti á ákveðinn hátt, til dæmis hvers vegna þeir 
völdu tiltekna hugmynd eða beittu tiltekinni aðferð í notkun miðils. Þeir 
útskýra hvernig þessar ákvarðanir höfðu áhrif á verkin og hugleiða hvernig sú 
reynsla nýtist til að halda áfram með verk, breyta því eða hugsa það upp á 
nýtt, eða hvernig það nýtist í næstu verk (Lindström, 2006, 64; Soep, 2004, 
bls. 678). Við ígrundun á verkum í vinnslu þurfa nemendur að tileinka sér 
margslungna afstöðu eða sjónarhorn og skarpa athygli. Þeir skoða til skiptis 
hugmyndir, myndræna framsetningu og beitingu miðils og gera margskonar 
kröfur í þróun sköpunarverksins. Nemendur þurfa enn fremur að ráða yfir 
orðaforða sem gerir þeim kleift að meta og ræða um verk sín á svo mörgum 
plönum og koma fram með betur ígrundaða dóma en gott eða slæmt 
(Lindström, 2006, bls. 57). 

Yfirferð er þekkt aðferð til ígrundunar í myndlistarkennslu þar sem 
nemendur sýna verk sín í hópi samnemenda og ræða styrkleika og veikleika 
hvers verks ásamt kennara. Verkin eru hluti af umræðunum og ramma þær 



 

21 
 

inn. Nemendur lýsa því hvað þeir sjá í verkum, gefa ráð og benda á tengsl við 
verk annarra. Ábyrgðin á því að læra verður sameiginleg þar sem allir taka 
þátt. Yfirferð byggir á þekkingu og leikni kennarans sem notar aðferðina 
einnig til að hnykkja á lykilhugtökum með verk nemanda sem dæmi. Yfirferð 
krefst vinveitts umhverfis, samkenndar og jafnréttis. Samræðan þarf að vera 
lýsandi og verkefnamiðuð og miða að því að benda á mögulegar breytingar til 
hins betra. Hún þarf að fjalla um það sem nemendur langar að ná fram í 
ákveðnum verkum en ekki um hvernig verk ættu að vera. Leitað er leiða til 
að bæta verk fremur en að meta gæði þeirra miðað við önnur. Leiðir til lausna 
finnast með samvinnu hópsins fremur en fyrirfram gefinni hugmyndafræði 
sviðsins. Ígrundunin fer fram af umhyggju fremur en gagnrýnum dómum og 
hún fjallar um innihald verkanna fremur en notagildi þeirra. Þó þátttakendur 
ræði um og leiti svara um verkin getur umræðan færst frá þeim og fræðileg 
rökræða skapast sem tengist aðeins lauslega því sem setti hana af stað (Soep, 
2004, bls. 679-680).  

2.4 Samantekt  

Í þessum kafla var leitast við að varpa ljósi á nokkur lykilhugtök í 
rannsóknarverkefninu. Fjallað var um hugmyndir Merleau-Pontys um 
fyrirbærafræði og þær notaðar sem grundvöllur undir rannsóknir höfundar og 
nemenda sem rannsaka umhverfi sitt og kringumstæður í gegnum eigin 
skynjun og reynslu, eins og gert er í starfenda- og listrannsókn. Fjallað var 
um hugtakið sköpun fyrst og fremst út frá kenningum Mihaly 
Csikszentmihalyi um hvað sköpun er, hvað felst í sköpunarferli og þær 
aðstæður sem ýta undir sköpun. Aðstæður sem efla sköpun voru nánar 
skoðaðar í tengslum við myndlistarkennslu. Sú umfjöllun var að mestu 
römmuð inn af tveimur rannsóknum, rannsókn Hetland, Winner, Veenema og 
Sheridan af ávinningi af myndlistarkennslu og mögulegu skipulagi og 
rannsókn Lars Lindström á myndlistarnámi. Þrír meginþættir í slíku skipulagi 
myndlistarkennslu voru því næst skýrðir: Sýnikennsla og þekkingarmiðlun, 
sjálfstæð vinna nemenda og ígrundun. Fjallað var um hvers konar aðstæður 
væru líklegar til að efla sköpun og teikningu markvisst með nemendum. 

 
 
 



 

22 
 

 



 

23 
 

3. Rannsóknin 
Markmið rannsóknarinnar var að móta námsefni í teikningu í gegnum eigið 
kennsluferli í samvinnu við nemendur og var rannsóknarspurningin 
svohljóðandi: Hvernig get ég mótað nýtt námsefni í teikningu við 
raunverulegar aðstæður í samvinnu við nemendur?  

Í þessum kafla er þeim rannsóknaraðferðum sem valið var að nota í 
rannsókninni lýst og færð rök fyrir því vali, en um er að ræða starfenda- og 
listrannsókn. Sagt er frá þátttakendum í rannsókninni, gagnaöflun og 
úrvinnslu gagna. Fjallað er um réttmæti rannsóknarinnar og siðferðisviðmið. 
Einnig er lögð fram lýsing á því hvernig rannsóknaraðferðum var beitt í 
framvindu verkefnisins í gegnum kennslufræðilegt og listrænt atferli 
höfundar sem kennara, myndlistarmanns og rannsakanda.  

3.1 Rannsóknaraðferðir  

Í þessari rannsókn var aðferðum starfendarannsókna beitt og var aðferðum 
listrannsókna fléttað saman við það rannsóknarsnið. Hér á eftir er starfenda- 
og listrannsóknum lýst. 

3.1.1 Starfendarannsóknir 

Starfendarannsókn á sér ríka hefð í menntarannsóknum. Þær byggja á 
eigindlegum rannsóknaraðferðum í grunninn, en fyrirbærafræði hefur haft 
mikil áhrif á þær. Áherslan er á reynslu og íhugun. Starfendarannsókn, (e. 
action research), felur í sér markvissa sjálfsskoðun eða sjálfsrýni starfandans 
á meðan hann vinnur til þess að auka þekkingu og skilning á starfinu og opna 
fyrir leiðir til að þróa eigin starfshætti og starfsaðstæður til betri vegar. Orðið 
„action“ felur í sér aðgerðir sem hafa það að markmiði að auka gæði eigin 
starfs en „research“ vísar til þess að rannsaka og útskýra hvernig aðgerðirnar 
skila árangri (Carr og Kemmis, 2009, bls. 80; McNiff og Whitehead, 2010, 
bls. 30-41). Til þess að þróa eigin teiknikennslu og byggja stoðir undir mótun 
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námsefnis í teikningu lá beint við að beita aðferðum starfendarannsókna. 
Þannig gafst tækifæri til að tilraunakenna námsefnið og fylgjast náið með 
eigin kennsluferli og námi nemenda við raunverulegar aðstæður í samvinnu 
við þá. Með rannsóknarniðurstöður að vopni gat ég aflað gagnlegra 
upplýsinga um leiðir til að bæta eigin kennsluhætti og gæði og gagnsemi 
námsefnisins, byggt stoðir undir mótun þess og stutt framsetningu þess 
rökum. 

Í starfendarannsókn felst ígrundun þátttakenda í öllu rannsóknarferlinu. 
Þátttakendur eru bæði þeir sem rannsaka og þeir eru það sem rannsakað er og 
eru ekki bara í aðstæðunum heldur eru sjálfar aðstæðurnar (Mason, 2002, bls. 
187-201; McNiff og Whitehead, 2010, bls. 34-39). Lykilatriði í 
starfendarannsókn er að afla gagna um það sem gerist, skipulega og af 
ásetningi, til þess að hafa eitthvað áþreifanlegt í höndunum til nánari 
skoðunar. Með gögnunum er hægt að varpa ljósi á eigin gerðir á marktækan 
hátt og hvaða afleiðingar þær hafa. Reynslan er markvisst tekin til athugunar 
til þess að læra af henni og skapa nýja þekkingu. Gögn sem aflað er í 
starfendarannsókn eru oftast eigindleg en einnig er mögulegt að safna 
megindlegum gögnum innan hennar (McNiff og Whitehead, 2010, bls. 30 og 
38 og 53-105).  

Til viðbótar við að þróa eigin starfshætti og byggja á þeirri þekkingu sem 
skapast gengur rannsakandi í starfendarannsókn úr skugga um að hann sé í 
raun að fylgja eigin sannfæringu og vinna í samræmi við eigið gildismat. 
Hann þarf að vera meðvitaður um þær stefnur og strauma sem eru í gildi í 
kringum hann og fyrir hvað hann stendur sjálfur. Í starfendarannsókn er 
leitast við að brjótast út úr vanabundnum aðgerðum og komast að því hvaða 
starfsaðferðir miði í raun að settu marki. Rannsakandi þróar með sér upplýsta 
fagmennsku og eigin starfskenningu um hvernig hægt er að vinna starfið 
(Carr og Kemmis, 2009, bls. 81-83; Mason, 2002, bls. 201; McNiff og 
Whitehead, 2010, bls. 2-4, 40-49 og 95-105). 

Í starfendarannsókn er mikilvægt að deila með öðrum þeirri þekkingu sem 
skapaðist og hvernig hún varð til. Með rannsóknarniðurstöðum er sýnt fram á 
hvernig skilningur á starfinu breyttist og settar eru fram skýringar á því hvað 
var gert og hvers vegna og sýnt fram á hvernig það jók gæði starfsins 
(McNiff og Whitehead, 2010, bls. 54). Litið er svo á að ekki sé hægt að þróa 
starf fyrir aðra en með því að þróa eigið starf og gera grein fyrir því á opinn 
og heiðarlegan hátt og leggja áherslu á þátttöku annarra í rannsóknarferli 
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gefst öðrum færi á að þróa sitt eigið starf eða gildismat (McNiff og 
Whitehead, 2010, bls. 8 og 30-41). Hægt er að vinna með öðrum og hjálpa 
öðrum að þróa starf sitt. 

Starfendarannsókn fylgir ákveðnu hringferli sem hægt er að endurtaka (sjá 
mynd 3.1). Það byrjar með ígrundun þar sem spurt er gagnrýninna spurninga 
um starfið og hvað þurfi að bæta. Í kjölfar þess er gerð áætlun um að breyta 
einhverju sem síðan er framkvæmt og um leið er fylgst náið með og gagna 
aflað um hvernig gekk. Þá eru gögnin greind og túlkuð og út frá þeim 
niðurstöðum sem fást er gerð ný áætlun og þannig er haldið áfram koll af 
kolli svo stöðugt ferli ígrundunar, áætlunar, framkvæmdar og gagnaöflunar er 

í gangi (Tacchi, Slater og Hearn, 2003, bls. 2-5).  
Í starfendarannsókn er athygli beint að rannsóknarferlinu sem eflir 

þátttakendur í að endurskapa sífellt þekkingu sína. Markmið þessa verklags 
er að stuðla að stöðugri framþróun. Það mætti kannski segja að aðferðin sé 
nokkurs konar leiðsagnarmat á sjálfum sér þar sem athyglinni er beint að 
námi eða þróun á meðan hún á sér stað. Árangursríkt vinnulag úreldist ekki 
en þekking á staðreyndum um starfið getur gert það.  

Starfendarannsókn getur verið sjálflæg á þann hátt að hún hafi ekki mikið 
að segja fyrir utan þann heim sem skoðaður er. Aftur á móti getur verið 
nauðsynlegt að skoða vandlega ákveðin fyrirbæri sem gefa innsýn og 
skilning. Fleiri rannsóknir af sama tagi frá nokkrum sjónarhornum geta aukið 
skilninginn. Þeir sem rannsaka eigið starf þurfa að vera meðvitaðir um að 
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Mynd 3.1  Hringferli starfendarannsókna 
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þeir geti verið blindir á það en um leið eru þeir helstu sérfræðingarnir ı́ því 
vegna einstakrar innsýnar í eigin reynslu og hugarheim.  
 

3.1.2 Listrannsóknir 

Í vísindarannsóknum þarf að velja rannsóknarsnið í samræmi við það sem 
rannsakað er. Félagsvísindaleg rannsóknarleið eins og starfendarannsókn á 
vel við í menntarannsóknum en nær ekki endilega utan um alla þræði 
listmenntunar. Starfendarannsóknir fela hins vegar í sér sveigjanlegt ferli sem 
getur falið í sér margháttaða gagnaöflun. Ég sá því möguleika á að fella 
listrannsókn inn í starfendarannsóknarferlið til þess að skoða rannsóknarefnið 
frá fleiri sjónarhornum, og með tilliti til viðfangsefnis námsefnisins, til að fá 
gleggri mynd. Það skiptir ekki eingöngu máli hvað er skoðað heldur einnig 
hvernig (Hannula, 2009, bls. 6). 

Listrannsókn, orð sem hér er notað yfir þrjú ensk hugtök, „arts based 
research“, „arts based educational research“ og „a/r/tographie“, er 
rannsóknarleið sem hefur meðal annars verið beitt við skoðun á listrænu 
starfi nemenda og mótun hugmynda fyrir listkennslu. Í listrannsókn er 
þekking listamanna á eigin listrænu starfi notuð til að nálgast og koma fram 
með nýja þekkingu og skilning á því sem rannsakað er. Litið er svo á að það 
sé raunhæf leið og mikilvægt sjónarhorn í leit að svörum við mikilvægum 
fræðilegum spurningum um vitsmunastarf listiðkunar (Götlund, Illeris og 
Thrane, 2015, bls. 20-22; Sullivan, 2004, bls. 795-811).  

Listrannsakandi nýtir bæði fagurfræðilegar og vísindalegar 
rannsóknaraðferðir og fylgir rannsóknarferli í leit sinni að þekkingu og 
skilningi á viðfangsefninu. Hann leggur áherslu á áreiðanleika og 
kerfisbundna rannsókn en byggir á fræðilegum grunni og skapandi 
aðferðafræði lista. Skynjun og virkni ímyndunaraflsins og 
undirmeðvitundarinnar eru undirstaða rannsóknarferlisins fremur en 
kerfisbundin staðreyndaöflun, og skilningur er mikilvægara markmið en 
útskýring. Listrannsakandi spyr djúpra spurninga um eigin upplifun af 
rannsóknarefninu en rannsóknarspurningar geta mótast smám saman eða 
breyst í ferlinu. Hann sér fyrir sér rannsóknarleið en er tilbúinn að breyta 
henni og velur gögn til túlkunar með opnum huga. Hann leitast við að lesa 
milli línanna, túlka og leita merkingar í upplifun sinni til aukins skilnings. 
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Hann er ávallt viðbúinn hinu óvænta og leitast við að sjá möguleika í því sem 
liggur ekki endilega í augum uppi. Listrannsakandi er viðbúinn möguleikum 
á nýjum skilningi og hugmyndum um kjarna þess fyrirbæris sem skoðað er 
(Hannula, 2009, bls. 1; Irwing og Springgay, 2008, bls. xix; Sinner o.fl., 
2006, bls. 1223-1249; Sullivan, 2004, bls. 795-811; Sullivan, 2005, bls. 78-
220; Sullivan, 2008, bls. 233-234).  

Í listrannsókn er samtímis rannsakað í gegnum ferli listsköpunar og mótun 
fræðitexta. Erfitt er að lýsa skapandi verklagi listrannsakanda skref fyrir skref 
en það er sköpunarferli í grunninn, eins og lýst er á mynd 2.1, en til viðbótar 
fylgist hann með sjálfum sér að störfum, skrifar um það og deilir með öðrum 
líkt og starfendarannsakandi. Listaverk og fræðitexti mótast bæði við 
fagurfræðilegar og vísindalegar rannsóknaraðstæður. Þessar rannsóknarleiðir 
eru ekki aðskildar heldur samtvinnaðar og eru ekki að reyna að lýsa hver 
annarri. Ný þekking eða sá skilningur sem skapast er settur fram í listaverki 
og texta sem snýst í eðli sínu um listrannsakandann sjálfan sem listamann, 
rannsakanda og kennara en málefnin hafa skírskotun út fyrir þann vettvang í 
samtali við aðra því niðurstöður eru settar fram bæði á sviði lista og fræða til 
þátttöku í orðræðunni á báðum sviðum (Hannula, Suoranta og Vadén, 2014, 
bls. xi; Sinner o.fl., 2006, bls. 1224-1249; Sullivan, 2005, bls. 78-79 og 220; 
Sullivan, 2008, bls. 233-234).  

Fagurfræðileg rannsókn listamanna getur talist fyrirbærafræðileg að því 
leyti að þekkingar og skilnings er leitað á fyrirbærum í gagnrýnum 
samskiptum við umhverfið og listamenn leitast við að vera meðvitaðir um 
eigin aðstæður og efast stöðugt um eigin tilgang og aðferðir um leið og þeir 
beita þeim í rannsóknum sínum á fyrirbærum (tilvistinni) (Sullivan, 2005, 
bls. 117). Þetta má lesa úr eftirfarandi umfjöllun Jóns Kalmans Stefánssonar 
(2005) um hlutverk listamannsins: 

Það er hlutverk listamannsins að glíma við tilvistina, búa til heim við 
hliðina á heiminum og víkka hann þannig út, stækka lífið, fanga það 
sem gerðist, það sem hefði getað gerst og það sem hefði átt að gerast. 
Og listmaðurinn á að efast. Hann á að efast um umhverfi sitt, um 
samfélagið, samfélagsgerðina, um gildin, um ráðandi öfl, stjórnmálaleg 
sem önnur, hann á að efast um tilganginn, um lífið og dauðann, hann á 
að efast um sjálfan sig og umfram allt sjálft listformið, því hann á að 
vita, skynja það með hverri frumu líkamans, að það sem staðnæmist í 
listinni þornar upp og deyr. 
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3.2 Þessi rannsókn 

Þátttakendur í rannsókninni, auk mín, voru nemendur í þremur teikniáföngum 
sem ég kenndi á listnámsbraut í framhaldsskóla. Einn þeirra var 
byrjendaáfangi þar sem viðfangsefnið var grunnþjálfun í teikningu. Hinir 
tveir byggðu ofan á byrjendaáfangann en með áherslu á mannslíkamann. Í 
þessum hópum voru tíu til sextán nemendur, flestir á aldrinum sextán til 
nítján ára en einnig töluvert eldri. Samkennari minn á listnámsbraut tók auk 
þessa þátt í rannsókninni sem gagnrýninn vinur (e. critical friend).  

3.2.1 Framvinda og gagnaöflun 

Þegar ég byrjaði að kenna teikningu í framhaldsskóla sá ég hvað lítið var til 
af teikninámsefni á íslensku þannig að ég nýtti mér námsefni erlendis frá. 
Haustið 2011 ákvað ég að útbúa námsefni á íslensku til að deila með öðrum 
og byggja það bæði á eigin reynslu og fræðilegum grunni, með aðferðum 
starfenda- og listrannsókna. Ég aflaði mér markvisst verkefna sem gætu 
aukið hæfni nemenda í teikningu, bjó til mín eigin og fékk lánað hjá góðum 
kennurum og námsefnisgerðarmönnum. Jafnframt leitaði ég fræðilegs 
stuðnings í kennslufræði myndlistar og aðferðafræði starfenda- og 
listrannsókna.  

Á vorönn 2012 gerði ég forrannsókn með þáverandi nemendum mínum í 
byrjendaáfanga í teikningu og þreifaði fyrir mér um framsetningu verkefna 
og aðferðir til gagnaöflunar. Ég tilraunakenndi frumgerð námsefnisins, lagði 
frumgerð af matsblöðum fyrir nemendur, spjallaði óformlega við þá um 
námið og byrjaði að halda dagbók. Ég lagaði námsefnið og gagnaöflun að 
þessari reynslu, hélt áfram að lesa mér til í fræðunum og gerði áætlun um 
næstu skref.  

Formleg starfenda- og listrannsókn hófst á haustönn 2012, í samstarfi við 
nemendur í byrjenda- og framhaldsáföngum þar sem ég tilraunakenndi 
aðlagaða frumgerð námsefnisins og safnaði margskonar gögnum um upplifun 
og reynslu mína og nemenda af starfinu. Athyglinni var beint að náms- og 
kennsluferli sem og afrakstri.  

Allt frá forrannsóknartíma til loka rannsóknarinnar hélt ég dagbók eftir 
hverja kennslustund fyrstu önnina og eftir þörfum eftir það. Ég ígrundaði og 
skráði upplifun mína og reynslu af starfinu og velti fyrir mér spurningum eins 
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og: Hvað gerði ég? Hvað gerðu nemendur? Hvað lærði ég? Hvað lærðu 
nemendur? Hvað gekk vel og hvers vegna? Hvað hefði mátt betur fara og 
hvernig? Hvaða gildi hafði lærdómurinn? Ég skráði hugmyndir um úrbætur á 
kennsluháttum, námsefninu og rannsóknaraðferðum og öðru því sem upp 
kom í tengslum við hvaðeina í rannsóknarferlinu. Dagbókin var ómissandi 
gagnaöflunar- og ígrundunarleið sem nýttist mér til að skerpa á, íhuga og 
auka skilning á verkefninu frá sjónarhorni rannsakandans, kennarans og 
myndlistarmannsins. Í dagbókinni velti ég fyrir mér þeim hugmyndum sem 
ég aðhyllist í myndlistarkennslu, hvort ég starfaði samkvæmt þeim og hvort 
námsefnið byggði á þeim í raun. Dagbókin var mér nokkurs konar 
samstarfsfélagi sem ég gat hallað mér að með ýmsar vangaveltur, til að leita 
lausna á vandamálum sem upp komu og til að stappa í mig stálinu ef svo bar 
undir.  

Allir nemendur úr hópunum þremur unnu matsblöð á haustönn 2012, utan 
einn sem ákvað að taka ekki þátt í rannsókninni. Á matsblöðum var spurt um 
upplifun og viðhorf nemenda til námsefnisins, kennslunnar og eigin náms. 
Spurningarnar beindust bæði að ákveðnum verkefnum, námsefninu í heild, 
vinnuferli og afrakstri, og svo voru opnar spurningar fyrir hvers konar 
hugleiðingar nemenda (sjá fylgiskjöl 1-9). Nemendur unnu einnig 
sjálfsmatsblöð þar sem spurt var um upplifun og viðhorf þeirra til eigin náms, 
hvernig þeim hefði gengið að ná markmiðum námsefnsisins, hvað þeir hefðu 
gert, hvað þeir hefðu lært og hvernig þeir gætu nýtt sér það í framhaldinu (sjá 
10-16). Spjallað var við hvern nemanda eftir að hann hafði unnið sjálfsmatið. 

Á haustönn 2012 tók ég viðtöl við tólf nemendur, sex á miðri önn og sex í 
lok annar, fjóra úr byrjendahópi og einn úr hvorum framhaldshópi í hvort 
skipti. Viðmælendur voru valdir af handahófi úr hópi sjálfboðaliða, en allir 
nema einn gáfu kost á viðtali. Við töluðum saman um upplifun nemenda af 
námsefninu, eigin námi og kennslunni. Ég studdist við viðtalsramma með 
lykilspurningum í tengslum við námsefnið í heild en hann mótaðist lítillega á 
milli viðtala. Hann má sjá í endanlegri mynd í fylgiskjali 16. Afrakstur þeirra 
verkefna sem höfðu verið unnin og vangaveltur nemenda af matsblöðum 
nýttust sem samræðugrundvöllur. Til viðbótar var opið fyrir umræðu um 
hvaðeina sem nemendum kom í hug eða fannst skipta máli. Viðtölin tóku á 
bilinu þrjátíu til sjötíu mínútur, voru hljóðrituð og yfirfærð í texta jafnóðum.  
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Í kennslustundum áttum við óformlegar samræður um námsefnið, 
kennsluna og teikninámið. Það sem mér fannst skipta máli af því sem þar 
kom fram skráði ég í dagbók.  

Ég bar námsefnið og afrakstur þess undir samkennara minn í viðtali í lok 
haustannar 2012, en hann hafði þá 12 ára reynslu af myndlistarkennslu á 
listnámsbraut, faglega innsýn í myndlist og var styðjandi. Afrakstur verkefna 
námsefnisins var notaður sem samræðugrundvöllur um einstök verkefni, 
námsefnið í heild, teiknikennslu og nám. Einnig var opið fyrir umræðu um 
hvaðeina sem upp kunni að koma og samkennara mínum fannst skipta máli. 
Viðtalið varði í fjörutíu og fimm mínútur, var hljóðritað og skráð orðrétt strax 
á eftir.  

Snemma á vorönn 2013 ákvað ég að boða nemendur úr byrjendahópi til 
rýnifundar í þeim tilgangi að ræða nánar um ýmislegt sem hafði vakið 
forvitni mína við úrvinnslu framkominna gagna og mig vantaði nánari 
skýringar á. Rýnifundur var haldinn snemma á vorönn 2013 með sex 
nemendum úr byrjendahópi sem buðu sig fram til þátttöku. Fimm þeirra 
höfðu komið í áðurnefnd viðtöl. Fundurinn tók fjörutíu og fimm mínútur, var 
hljóðritaður og yfirfærður í texta í kjölfarið.  

Allan rannsóknartímann ræddi ég óformlega við nemendur í 
kennslustundum og leitaðist við vera vakandi fyrir því sem þeir sögðu, leita 
álits þeirra og skrá það sem mér þótti mikilvægast í dagbók. Ég skoðaði 
einnig allar teikningar nemenda bæði á meðan þeir unnu að þeim og tilbúin 
verk. Ég hélt einnig til haga þeim teikningum sem ég taldi að kæmu að mestu 
gagni, bæði til að meta gæði verkefna og til að nýta sem skýringarmyndir í 
námsefninu. Ég skannaði þær inn eða tók af þeim ljósmyndir. Ég tók einnig 
myndir af nemendum að störfum þegar færi gafst í mismunandi 
starfsaðstæðum, til ígrundunar og skýringar á verkefnum og vinnulagi í 
námsefninu.  

Ég byrjaði að vinna úr þeim gögnum sem söfnuðust jafnóðum og þeirra 
var aflað en eftir að öll viðtöl höfðu verið tekin hóf ég að skrifa 
niðurstöðukafla. Á meðan ég greindi og túlkaði þau gögn sem safnast höfðu 
og skrifaði um það hélt ég áfram að tilraunakenna námsefnið sem hafði 
mótast og ígrunda hvernig það reyndist með því að skrifa í dagbók, spjalla 
við nemendur sem unnu verkefni úr námsefninu, safna teikningum þeirra og 
taka ljósmyndir af þeim að störfum. Þannig veitti ég upplifun minni og 
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nemenda af starfinu lengur athygli og lagaði námsefnið að fenginni reynslu 
þar til það fékk á sig mynd sem ég var sátt við.  

Möguleikinn á að afla gagna sem listrannsakandi, túlka þau og setja fram 
með listrænum hætti var til staðar allan rannsóknartímann. Sem 
myndlistarmaður leitaðist ég við að opna fyrir skynjun mína og upplifun á því 
sem var að gerast í verkefninu í heild og lesa á milli línanna. Ég elti innsæið 
og treysti því að undirmeðvitundin kveikti hugmyndir að listrænni úrvinnslu. 
Ég reyndi að veita athygli og halda til haga þeim hugmyndum sem kviknuðu 
og þeim tengingum sem sköpuðust í sambandi við kennsluna, námið, mótun 
námsefnisins, rannsóknaraðferðir og fræðin í kennslu, rannsóknum og 
myndlist. Ég þróaði álitlegar hugmyndir áfram og gerði tilraunir með 
sjónræna framsetningu og túlkun. Það gat falist í frumlegri uppsetningu 
námsefnisins eða staðið fyrir utan það, og verið samsett úr ljósmyndum af 
nemendum, teikningum þeirra eða skrifum sem ég gat bætt við, breytt í tóna 
eða fyllt stórt rými af. Það gat fjallað um sjálfa mig sem rannsakanda eða 
ekki. Smám saman kom betur í ljós hvaða hugmyndum skyldi komið í 
framkvæmd en nýjar hugmyndir héldu samt áfram að koma upp. Allt árið 
2015 vann ég markvisst að því að koma hugmyndum í efni. Ég teiknaði og 
saumaði út með ýmsum efnum og áhöldum, blýanti, pappír, plasti, vírneti, 
silki, tjulli og þræði. Fyrir áramót höfðu myndlistaverk tekið á sig endanlega 
mynd og sýningarstaður var ákveðinn. Ég fylgdist náið með og hugleiddi 
listrænt starf mitt í öllu sköpunarferlinu og skráði í dagbók. Með sköpun og 
skrifum leitaðist ég við að varpa nýju ljósi á rannsóknarefnið og dýpka 
skilning minn á því og gefa því merkingu, en það hafði áhrif á hugmyndir 
mínar um kennsluna, mótun námsefnisins og rannsóknarferlið í heild. Sýning 
á verkunum var haldin í byrjun árs 2016 og var fullmótaður texti settur fram í 
sýningarskrá (sjá fylgiskjal 20). Einnig er rætt um listrannsóknina í þessari 
rannsóknarskýrslu. 

Í rannsóknarferli beggja aðferða upplifði ég í gegnum eigin reynslu 
hvernig ég var í raun og veru að sjá og upplifa sem kennari, rannsakandi og 
myndlistarmaður. Hvernig ég var í raun og veru að kenna, hvernig nemendur 
voru í raun og veru að læra og hvernig ég var í raun og veru að rannsaka og 
skapa. Á sama tíma og ég starfaði að kennslu og myndlist og rannsókn 
skoðaði ég hvernig ég starfaði og fékk innsýn í starf mitt sem kennara, 
myndlistarmanns og rannsakanda, og hvernig ég gæti lært af kennslu og 
sköpunar- og rannsóknarferlinu og nýtt mér það í mótun námsefnisins. Ég var 
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því að hugsa á nokkrum sviðum í einu en þau 
hverfðust stundum hvert inn í annað. Á meðan 
á öllu þessu gekk rannsökuðu nemendur sitt 
umhverfi og starf og sögðust sjá hvernig það 
var „í alvörunni“ en ekki hvernig þeir héldu að 
það væri.  

 
Nemendur rannsaka í gegnum teikningu og 
ég rannsaka í gegnum starfendarannsókn 
hvernig ég get stutt þá við það. Nemendur 
hugleiða eigið starf/nám og ég hugleiði eigið 
starf/nám og starf/nám þeirra og saman 
hugleiðum við hvernig við getum stuðlað að 
kennslu og námi í teikningu.  

Ég opna fyrir skynjun mína og horfi á 
nemendur sjá og sjálfa mig sjá. Ég leitast við 
að lesa milli línanna, greina upplifunina í 
heild, dýpka skilning minn á henni og gefa 
henni merkingu í gegnum sköpun og beiti við 
það innsæi mínu, ímyndunarafli, ígrundun og 
miðlum myndlistar (sjá mynd 3.2). 

3.2.2 Úrvinnsla gagna 

Ég aflaði markvisst gagna um eigin kennslu og myndlistarstarf og um nám 
nemenda og myndlistarstarf á meðan við vorum að störfum. Með úrvinnslu 
gagna sem átti sér stað jafnóðum og þeirra var aflað ígrundaði ég þessa þætti 
frá sjónarmiði kennarans, rannsakandans og myndlistarmannsins. Nemendur 
ígrunduðu nám sitt og gerðu því skil á matsblöðum, í viðtölum og á 
rýnifundi. 

Þegar ég vann úr gögnum velti ég vöngum yfir því hvað virkaði í 
teikninámsefninu og hvað ekki, hvað mætti leggja meiri áherslu á og hvað 
minni, og hverju þyrfti að breyta og hvernig. Stundum fékk ég staðfestingu á 
að verkefni virkuðu óbreytt og stundum að best væri að sleppa þeim. 
Stundum sá ég að ávinningur af verkefnum var annar en ég hafði haldið 
fyrirfram og hugmyndir um nýjar útfærslur eða framsetningu verkefna komu 
fram. Stundum kom í ljós að ég þurfti að leita nýrra verkefna eða búa þau til. 

Mynd 3.2 Rannsókn 
nemenda og kennara 
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Ég lagaði námsefnið að fenginni reynslu, lagði það aftur fyrir nemendur, 
aflaði nýrra gagna og þannig koll af kolli svo námsefnið var í stöðugri mótun 
meðan á rannsókninni stóð.  

Með reynslunni varð rannsóknarferlið markvissara. Forrannsóknin kom 
mér á sporið og ég náði smám saman betri tökum á að fylgjast með starfi 
mínu og nemenda um leið og við unnum, og skrá og afla nytsamlegra gagna 
og nýta þau til mótunar námsefnisins. Framsetning matsblaða mótaðist í 
ferlinu ég aðlagaði þau að fenginni reynslu til að fá fram víðari mynd og 
skýrari svör. Sama má segja um viðtalsramma. Í upphafi valdi ég verkefni af 
því að mér fannst þau áhugaverð eða skemmtileg og lagði þau fyrir eins og ég 
var vön en í rannsóknarferlinu jókst skilningur minn á eðli þeirra og virkni 
svo val á verkefnum og framsetning varð markvissari og byggði á því sem ég 
hafði komist að fram að því.  

Samhliða þessu ferli, öflun gagna, úrvinnslu og mótun námsefnisins 
leitaði ég fanga víða í myndlistarkennslufræðum, teikninámsefni og heimi 
myndlistar og hafði hvert um sig áhrif á hitt. Samtvinnað jók þetta mér 
þekkingu og skilning á námi nemenda, eigin kennslu og eðli teikningar. Ég 
aðgreindi þá hæfniþætti sem ég vildi efla og sýn mín á framsetningu verkefna 
varð skýrari.  

Eftir að öll viðtöl höfðu verið tekin fór ég að huga að því hvernig ég 
myndi lýsa mótun námsefnisins fyrir öðrum. Ég safnaði öllum gögnum sem 
safnast höfðu saman og leitaðist við að fá yfirsýn yfir það sem þar kom fram 
og greina þemu í því. Ég þaullas dagbókarfærslur og sagnir nemenda og 
samkennara og skoðaði teikningar nemenda og mínar eigin. Ég prófaði að 
flokka og raða efninu á marga mismunandi vegu og gerði nokkur 
mismunandi greiningarlíkön áður en ég komst að niðurstöðu um þrjú þemu 
sem ég kalla: Að skapa aðstæður fyrir nám í teikningu, Að setja fram verkefni 
sem efla fjóra hæfniþætti í teikningu og Að skapa aðstæður fyrir ígrundun í 
teikningu. Ég mátaði þessi þemu við þá þrjá meginþætti í uppbyggingu 
myndlistarkennslu sem koma fram í líkani Hetlands og félaga (2007, bls. 21-
29): Sýnikennslu og þekkingarmiðlun, sjálfstæða vinnu nemenda og 
ígrundun, og við fjögur vinnslustig sköpunar Csikzentmihalyis (2013, bls. 79-
106): Vandamál sem þarfnast lausnar, vandamálið kraumar undir yfirborðinu, 
ígrundun og framkvæmd. Ég skrifaði niðurstöðukafla byggðan á þessari 
ígrundun og úrvinnslu gagna samhliða áframhaldandi gagnaöflun og 
úrvinnslu þeirra og áframhaldandi lestri fræða.  
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Myndlistarsköpunarferli mitt var stöðugt í gangi í öllu rannsóknarferlinu 
og þau gögn sem söfnuðust innan þess voru hluti þeirra gagna sem ég vann úr 
jafnóðum og þeirra var aflað og ég vann úr öllum gögnum bæði sem 
rannsakandi og myndlistarmaður. Undirmeðvitund mín sem myndlistarmanns 
var að störfum og ég elti innsæið. Tengingar sköpuðust milli 
rannsóknarinnar, fræðanna, kennslunnar og myndlistarverka í mótun, og þær 
urðu þess valdandi að hugmyndir, stundum óvæntar, komu upp á yfirborðið 
af og til og gáfu rannsakandanum og kennaranum víðara skynbragð á 
rannsóknargögn, dýpri skiling á verkefninu í heild og nálgun að því sem mér 
þótti vera kjarni þess sem var svo efniviður myndlistarverkanna. Ég fylgdist 
einnig með sjálfri mér í sköpunarferlinu og skrifaði um það, sem gaf mér enn 
aukinn skilning og yfirsýn.  

Ég hafði ákveðnar hugmyndir um eigin afstöðu til teiknikennslu en 
rannsóknarferlið varð til þess að sýn mín á þær dýpkaði og að ég varð 
meðvitaðri um þá starfskenningu sem ég aðhylltist og hafði það áhrif á 
niðurstöður.  

Í þessari rannsókn, þar sem aðferðum starfenda- og listrannsóknar var 
beitt samtvinnað, var ég að hugsa á mörgum sviðum í einu og þau hverfðust 
oft hvert inn í annað en leiddu til þeirra niðurstaðna sem settar eru fram í 
rannsóknarskýrslu, myndlistarsýningu og námsefni. 

3.2.3 Réttmæti  

Réttmæti (e. validity) er forsenda fyrir því að mark sé takandi á niðurstöðum 
rannsóknar. Það snýst um að sýna fram á gæði rannsóknarinnar og að sú 
þekking sem skapast standist og sé rétt, að komist sé sem næst sannleikanum 
og ekki farið rangt með. Réttmæti vísar einnig til þess að sú þekking sem 
verður til í rannsókn sé einhvers virði; að hún hafi þýðingu eða notagildi 
(Fraenkel og Wallen, 2008, bls. 148; McNiff og Whitehead, 2010, bls. 217). 
Til þess að auka réttmæti þarf að vanda til þeirra aðferða sem beitt er við 
söfnun og greiningu gagna. Þær ályktanir sem eru dregnar og sú túlkun sem 
er sett fram þarf að vera viðeigandi, nákvæm og studd af vísbendingum sem 
dregnar eru af gögnum. Ekki er mögulegt að vera þess fullviss að hafa fundið 
sannleikann í rannsókn því eigin dómar og túlkun á þeim hljóta alltaf að hafa 
áhrif en samt sem áður er hægt að leitast við að treysta þann grunn sem 
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dómarnir byggja á og huga að réttmæti þess vitnisburðar sem niðurstöður eru 
byggðar á (Eisner, 1998, bls. 109).  

Í þessari rannsókn var hugað að réttmæti frá tveimur sjónarhornum: Hvort 
niðurstöður úr rannsókninni væru réttmætar og hvort námsefnið væri þannig 
úr garði gert að það næði tilgangi sínum. Til þess að stuðla að þessu leitaðist 
ég við að fága rannsóknaraðferðir mínar og huga að réttmæti. Eftirfarandi 
viðmið um réttmæti voru því hafðir í huga við öflun og úrvinnslu gagna.  
 
Sýna fram á notagildi (Carr og Kemmis, 2009, bls. 81-83; Fraenkel og 
Wallen, 2008, bls. 148; McNiff og Whitehead, 2010, bls. 54-55, 204-217): 
Ég safnaði saman erlendu teiknikennsluefni en setti það ekki í einn pakka án 
umhugsunar heldur mótaði það í samræmi við eigin reynslu og þau fræði sem 
ég kynnti mér og prófaði hvernig það virkaði við raunverulegar aðstæður í 
íslenskum framhaldsskóla. Ég rannsakaði hvort námsefnið hafði þau áhrif 
sem stefnt var að og hvernig ég gæti stuðlað að því og hvort þau fræði sem ég 
hafði til grundvallar hefðu raunverulega komið að gagni. Þannig leitaði ég 
staðfestingar á gæðum námsefnisins og framþróun teiknikennslunnar og 
sýndi fram á hvernig það bar til. Með rannsókninni og afrakstri hennar 
vonaðist ég til að koma til móts við þörf fyrir námsefni í teikningu hér á 
landi.  
 
Vera meðvituð um eigin stöðu (Eisner, 1998, bls. 49 og 114-119): 
Rannsóknin var gerð á eigin starfi svo ég var bæði sú sem rannsakaði og það 
sem rannsakað var og upplifun nemenda og viðbrögð þeirra við námsefninu 
var einnig til rannsóknar. Ég var þátttakandi í sköpun upplifunar minnar um 
leið og ég varð fyrir henni. Ég komst ekki hjá því að litast af þessu og þurfti 
að vera meðvituð um stöðu mína í öllu rannsóknarferlinu til þess að ná sem 
hreinlegastri mynd af rannsóknarefninu frá réttmætu sjónarhorni. Til þess að 
vera viss um að ekkert lenti utan garðs efaðist ég stöðugt um það sem ég var 
að gera um leið og ég gerði það varðandi öflun og greiningu gagna og 
framsetningu niðurstaðna. Ég leitaðist við að vera meðvituð um að 
persónulegt sjónarhorn mitt gæti haft áhrif á hvernig ég skynjaði aðstæður og 
að persónulegt sjónarhorn nemenda gæti haft áhrif á upplifun þeirra. Ég 
staldraði við öðru hvoru og hugleiddi hvort ég væri að fylgja ákveðnum 
hugmyndum án þess að efast um þær og hvort þær hefðu áhrif á það sem ég 
tók eftir eða hvernig ég vann úr því, til dæmis hvort hugmyndir mínar um 
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myndlistarkennslu hefðu áhrif á hvernig ég greindi gögn og hvort hagsmunir 
mínir af því að námsefnið yrði að veruleika skyggðu á galla í framsetningu 
þess. Ég hugleiddi einnig hvort hugmyndir nemenda hefðu áhrif á upplifun 
þeirra af aðstæðum. Dagbókarskrif nýttust mér í þessum tilgangi og samstarf 
við nemendur og samkennara. Samt sem áður leyfði ég eigin túlkun og 
annarra þáttakenda að koma fram að vissu marki, þannig að persónuleg rödd 
okkar hljómaði í niðurstöðunum.  
 
Skerpa á og lýsa aðferðum (Eisner, 1998, bls. 113-114; McNiff og 
Whitehead, 2010, bls. 194 og 208; Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 259-
261): Ég fylgdi rannsóknaráætlun vel eftir en leitaðist við að vera gagnrýnin á 
vinnuferlið og tilbúin að breyta því ef það þjónaði tilgangi eða framsetningu 
rannsóknarinnar betur. Ég varaðist að stöðva rannsóknarferlið of snemma og 
bætti til dæmis við rýnifundi og hélt áfram að kenna námsefnið og skrá 
upplifun mína af því lengur en áætlað var í fyrstu. Ég minnti mig stöðugt á 
rannsóknarspurninguna með því að stíga til baka og spyrja sjálfa mig af 
hverju ég gerði hlutina og hvort tengsl væru á milli þess sem ég ætlaði mér 
og þess sem gerði, hvort mótun námsefnisins væri í brennidepli. Einnig leyfði 
ég mér að efast um rannsóknarspurninguna sjálfa. Dagbókarfærslur voru 
markvisst og stöðugt nýttar til að beina athyglinni að því sem skipti máli fyrir 
rannsóknarspurninguna og tilgang verkefnisins.  

 
Hafa gagnasöfnunaraðferðir í samræmi við rannsóknarspurningu (Hitchcock 
og Huges, 1989, bls. 105-106): Ég mótaði rannsóknarspurninguna og 
ákvarðaði gagnaöflun í samvinnu við leiðbeinendur mína og leitaðist við að 
velja gagnaöflunaraðferðir sem þjónuðu tilgangi rannsóknarinnar og voru 
líklegar til að svara rannsóknarspurningunni. Ég spurði sjálfa mig stöðugt að 
því hvort gögnin sem ég aflaði hefðu eitthvað að segja um áhrif námsefnisins 
svo úrvinnsla á þeim nýttist í raun til að bæta það. Lögð var áhersla á að fá 
fram sjónarmið nemenda og voru viðbrögð þeirra og verk mikilvæg gögn í 
því tilliti. Reynt var að komast inn í hugarheim þeirra og námsferli á meðan 
þeir lærðu í gegnum námsefnið. Samtal við samkennara var mikilvægt til að 
fá fram víðara faglegt sjónarhorn. Ég leitaðist við að orða spurningar á 
matsblöðum og í viðtalsrömmum í samræmi við tilgang rannsóknarinnar og 
endurskoðaði þær í hvert skipti sem þær voru lagðar fyrir. Dagbókarfærslur 
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nýttust til að skoða notkun námsefnisins frá sjónarhóli kennarans og 
rannsóknina frá sjónarhóli rannsakandans. 

 
Nota fjölbreyttar gagnaöflunaraðferðir (Hitchcock og Huges, 1989, bls. 106; 
McNiff og Whitehead, 2010, bls. 211): Skipulagðar voru átta 
gagnaöflunaraðferðir sem komu að viðfangsefninu frá frá ólíkum 
sjónarhornum svo nægjanlega yfirgripsmikil gögn söfnuðust til þess að gefa 
yfirsýn, heildarmynd og merkingu. Samanlögð úrvinnsla ólíkra gagna, eins 
og dagbókarfærslna, teikninga nemenda, ljósmynda af þeim að störfum, 
skriflegu mati þeirra, þess sem þeir höfðu að segja í formlegum og 
óformlegum samtölum, þess sem samkennari hafði að segja, samtals á 
rýnifundi og gagna í sköpunarferli myndlistar, jók líkur á sterkari mynd af 
rannsóknarefninu. Gagnanna var aflað með beinum athugunum í 
kennslustundum en viðtöl og rýnifundur fóru fram utan þeirra og gagna til 
mótunar myndlistarverks var aflað bæði innan og utan kennslustunda. Haft 
var í huga að þau gögn sem aflað var væru viðráðanleg til úrvinnslu. Það má 
segja að ég hafi beitt margprófun, (e. triangulation), þar sem ég skoðaði sama 
fyrirbærið frá mörgum hliðum. Ég safnaði margskonar gögnum og las og 
vann úr þeim með aðstoð meðrannsakenda, bæði nemenda og samkennara, og 
bæði með aðferðum starfenda- og listrannsókna (Creswell og Miller, 2000). 
 
Greina gögn á gagnrýninn hátt (Fraenkel og Wallen, 2008, bls. 148; 
Hitchcock og Huges, 1989, bls. 105-106; McNiff og Whitehead, 2010, bls. 
212): Ég leitaðist við að vera gagnrýnin við úrvinnslu þeirra gagna sem 
söfnuðust og taka engu sem gefnu. Ég hugaði að því hvort þau sýndu eins 
sanna og nákvæma mynd og mögulegt var af teikninámi nemenda og 
tengslum þess við námsefnið. Ég greindi gögnin ítarlega og túlkaði þau 
jafnóðum og rannókninni vatt fram og reyndi að koma sem fyrst auga á 
mynstur og þemu en leitaðist jafnframt við að vera gagnrýnin á eigin 
greiningu og íhuga hvort annars konar túlkun væri vænlegri og var opin fyrir 
því að skipta um skoðun, sérstaklega í mótun myndlistarverks. Ég reyndi að 
veita mótsögnum sérstaka athygli og ef vísbendingum bar ekki saman leitaði 
ég skýringa á því og skoðaði hvaða ljósi það varpaði á heildina. Með þessari 
greiningu fékk ég fram þann vísbendingagrunn sem notaður var til að meta þá 
þekkingu sem skapaðist.  
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Draga ályktanir af vandvirkni (Fraenkel og Wallen, 2008, bls. 148): Ég 
leitaðist við að láta þær ályktanir sem ég dró samræmast þeim vísbendingum 
sem greining gagna gaf og að þær væru í innbyrðis samræmi. Ég reyndi að 
takmarka mig við ályktanir sem skiptu máli fyrir rannsóknina og fara ekki 
útfyrir efnið. Ég íhugaði hvort hægt væri að draga annarskonar ályktanir og 
hvort ég þyrfti að taka þær með í reikninginn. Fagurfræðileg nálgun gaf mér 
aukið færi á að beita innsæi til skilnings og túlkunar. Ég nýtti greiningu og 
túlkun gagna til þess að setja námsefnið fram með réttmætum hætti. 

 
Leita samstarfs við aðra (Eisner, 1998, bls. 110-113; Hitchcock og Huges, 
1989, bls. 106; McNiff og Whitehead, 2010, bls. 209-217): 
Ég leitaði samstarfs við nemendur og samkennara í rannsókninni og þeir voru 
bendlaðir við hana á lýðræðislegan hátt. Viðmælendur voru valdir af 
handahófi úr hópi sjálfboðaliða. Ég leit á þá sem samstarfsmenn frekar en 
viðföng og leitaðist við að ráðskast ekki með þá þó við fylgdum ákveðnu 
skipulagi að vissu marki. Með samstarfinu gafst víðara sjónarhorn í öllu 
rannsóknarferlinu. Ég leitaði aðstoðar meðrannsakenda minna og rökstuddrar 
gagnrýni í greiningu og úrvinnslu gagna, túlkun niðurstaðna og mótun 
námsefnisins. 
  
Hafa viðtöl nægjanlega mörg og komast að kjarnanum í viðbrögðum 
viðmælenda (Eisner, 1998, bls. 110-112; Mason, 2002, bls. 196): Ákveðið 
var að taka tólf viðtöl til að fá góða mynd af viðhorfum nemenda. Í upphafi 
var ætlunin að taka tvö viðtöl við sex nemendur til þess að athuga hvort 
samræmi væri í svörum og til að stuðla að því að nemendur fengju yfirsýn, 
tækju betur eftir upplifun sinni, námi sínu og framförum eftir fyrsta viðtal og 
gæfu meira af sér í því seinna. Síðan kom í ljós að nemendur gáfu miklar 
upplýsingar í fyrstu viðtölunum og hætta gæti orðið á of mikilli 
endurtekningu ef ég talaði við sömu nemendur aftur. Líkur á víðari og gleggri 
mynd yrðu meiri ef ég tæki viðtöl við fleiri nemendur sem ég gerði svo. 
Óformleg samtöl við nemendur í kennslustundum bættu inn í myndina. Ég 
reyndi að komast að kjarnanum í viðbrögðum samstarfsmanna minna með 
því að vera með spyrjandi hugarfar og vera opin fyrir hugmyndum þeirra og 
gagnrýni, hlusta eftir því sem þeir höfðu að segja í raun og veru og athuga 
hvort ég skildi aðstæður rétt. 
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Setja niðurstöður fram á skýran hátt: Ítarleg grein er gerð fyrir niðurstöðum 
rannsóknarinnar í næsta kafla. Ég leitaðist við að vera skýr í framsetningu til 
aukins skilnings. Ég skýrði eins heiðarlega og mér var unnt frá því sem gert 
var, hvaða þekking varð til og hvernig hún hafði áhrif á mótun námsefnisins 
og eigin teiknikennslu. Niðurstöðum rannsóknarinnar verður komið á 
framfæri í faglegri umræðu um teiknikennslu á eigin vinnustað og jafnvel 
víðar. Menntamálastofnun hefur sýnt áhuga á að gefa námsefnið út, lagað að 
grunnskóla. Myndlistarsýningin var ríkur þáttur í framsetningu niðurstaðna 
vegna sérstakra eiginleika myndlistar til miðlunar.  

3.2.4 Helstu álitamál og siðferðileg atriði 

Ég vann ekki eingöngu með nemendum mínum að þessari rannsókn heldur 
reyndi ég að hafa áhrif á nám þeirra og koma á breytingum. Sérstök ástæða 
var því til að koma fram við þá af fyllstu virðingu og huga að siðferðilegum 
atriðum (McNiff og Whitehead, 2010, bls. 75). Áður en rannsóknin hófst var 
hún kynnt yfirmönnum listnámsbrautarinnar og skólans og aflað samþykkis 
þeirra fyrir að rannsóknin yrði gerð. Nemendur fengu einnig skýrar 
upplýsingar um rannsóknarferlið og fengu kynningarbréf í hendur, (sjá 
fylgiskjal 19). Þeir gáfu skriflega upplýst samþykki sitt fyrir þátttöku í 
rannsókninni, og foreldrar þeirra sem voru undir átján ára aldri. Nemendum 
var gert ljóst að þeir gætu sagt sig frá þátttöku hvenær sem var í 
rannsóknarferlinu. Ég skýrði áætlanir mínar vel fyrir þeim en um leið að þær 
gætu breyst á leiðinni. Fyllstu nafnleyndar var gætt og ekki er hægt að rekja 
niðurstöður til einstakra nemenda. Nemendur gáfu einnig samþykki sitt fyrir 
notkun teikninga eftir þá og ljósmynda af þeim að störfum. Þeir gátu einnig 
hvenær sem er hafnað því að slíkt myndefni yrði notað en það er eitt af 
grundvallarviðmiðum um siðferði rannsókna (Sigurður Kristinsson, 2013, 
bls. 82-85). Reynslan var sú að nemendur sóttust almennt eftir því að fá að 
hjálpa til við rannsóknina og vildu mjög gjarnan fá myndefni birt. Ég var 
meðvituð um að eitthvað gæti komið upp sem gengi of nærri nemendum og í 
slíkum tilfellum hefði ég ekki notað viðkomandi gögn. 

Ég var óhjákvæmilega hluti af rannsóknarefninu sem var til skoðunar í 
þessu verkefni og hætta var á að mitt persónulega sjónarhorn gæti skekkt 
niðurstöður. Ég þurfti að aðgreina sjónarhorn mitt sem kennara og 
rannsakanda (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 77). Ég leitaði því eftir áliti 



 

40 
 

nemenda og samkennara sem gáfu víðara sjónahorn og reyndi að vera 
meðvituð um hvort ég hefði fyrirfram mótaðar hugmyndir um hverju ég 
myndi komast að og leggja þær þá til hliðar, bæði hvað varðaði það sem ég 
taldi mig vita um nemendur og um myndlistarkennslu.   

Möguleiki gat verið á að staða mín sem kennara nemendanna sem ég var í 
samstarfi við gæti haft áhrif á það sem þeir sögðu; þeir gætu viljað þóknast 
kennara sínum. Það að við þekktumst gat hins vegar hjálpað til í samræðum 
okkar og við kynntumst betur í ferlinu og mér fannst að traust skapaðist á 
milli okkar. Ég reyndi að láta nemendur finna að þeir mættu segja það sem 
þeim bjó í brjósti, það kæmi að mestu gagni og þeir vildu hjálpa til.  

Námsefni getur verið stýrandi og möguleiki getur verið á að það hefti 
sköpun. Við mótun námsefnisins leitaðist ég við að vera meðvituð um þetta 
og var vakandi fyrir því sem myndlistarkennslufræðin og 
rannsóknarniðurstöður gáfu til kynna að ýtti undir sköpun fremur en að hefta 
hana og reyndi að taka eftir tengslum námsefnisins og sköpunar nemenda. Í 
rannsóknarferlinu var stefnt að því að setja námsefnið fram sem opinn og 
sveigjanlegan hugmyndabanka með verkefnum sem kennari gæti raðað 
saman og sett fram með margvíslegum hætti og nemendur hefðu tækifæri til 
að útfæra af hugvitsemi og frumleika.  

Varðandi notkun myndefnis af verkum listamanna fór ég þá leið að vísa til 
þeirra á vef svo ekki var þörf á að sækja um leyfi fyrir notkun þess. 

3.3 Samantekt 

Í þessum kafla var sagt frá tilgangi rannsóknarinnar og hvernig unnið var að 
því markmiði hennar að móta nýtt námsefni í teikningu með aðferðum 
starfenda- og listrannsókna. Rannsóknaraðferðunum var lýst hvorri fyrir sig 
og ástæðum fyrir vali þeirra. Gerð var grein fyrir gagnaöflun, sagt frá 
þátttakendum, hvernig stuðlað var að réttmæti og hvernig hugað var að 
siðferðilegum atriðum. Framvindu rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna var 
lýst og hvernig ég kom að viðfangsefninu í gegnum kennslufræðilegt og 
listrænt atferli sem kennari, rannsakandi og myndlistarmaður, hvernig ég 
leitaðist við að opna fyrir skynjun mína og skilning á eigin kennslu og námi 
nemenda, hvernig ég fylgdist náið með starfinu um leið og unnið var og 
hvernig ég vann úr þeim gögnum sem söfnuðust til að koma fram með nýja 
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þekkingu til að byggja þróun eigin teiknikennslu og mótun námsefnis í 
teikningu á.  
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4. Niðurstöður 
Rannsóknin hafði það að markmiði að móta nýtt námsefni í teikningu í 
samvinnu við nemendur og efla myndlistarkennslu á framhaldsskólastigi. 
Gengið var út frá spurningunni: Hvernig get ég mótað nýtt námsefni í 
teikningu við raunverulegar aðstæður í samvinnu við nemendur?  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru byggðar á margskonar gögnum: Eigin 
dag- og skissubók, formlegum viðtölum við nemendur, námsefnis- og 
sjálfsmatsblöðum nemenda, rýnifundi, óformlegum samræðum við nemendur 
í tímum, til dæmis í tengslum við sjálfsmat, og verkum nemenda (sjá kafla 
3.2.2 þar sem sagt er nánar frá öflun gagna). Úrvinnsla gagnanna átti sér stað 
jafnóðum og þeirra var aflað og þótt yfirleitt sé ekki vitnað beint í óformleg 
samtöl við nemendur heldur frekar í formleg viðtöl og önnur formleg gögn, 
gáfu öll gögnin mikilvægar vísbendingar um framfarir nemenda og höfðu 
áhrif á mat mitt á því hvernig gekk og hverju þyrfti að breyta. Öll gögnin, 
bæði formleg og óformleg, voru þannig nýtt við mótun námsefnisins og 
framsetningu niðurstaðna. 

Niðurstöður starfenda- og listrannsóknarinnar eru þrenns konar: 
Rannsóknarskýrsla sem birtist í þessari ritgerð, námsefnið sem varð til og 
finna má í fylgiskjölum og myndlistarsýning rannsakanda en sýningarskrá 
fyrir hana er í fylgiskjali. Efni þessa kafla skýrslunnar er lýsing á 
mótunarferli námsefnisins í samvinnu við nemendur. Því er lýst í þremur 
undirköflum en hver þeirra fjallar um eitt af þremur þemum sem urðu til við 
greiningu gagna. Hverju þema er skipt í undirflokka. Þemun og 
undirflokkana má sjá í töflu 4.1.  
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Tafla 4.1 Greiningarlíkan: Þemu og undirflokkar 
 

Hæfniþættir í teikningu  
 

Sjónræn rannsókn á umhverfi 
Tenging sjónrænnar rannsóknar við hreyfingu 
handar 
Þekking og skilningur á sýnilegu umhverfi, 
vinnuaðferðum og verkum annarra 
Notkun ímyndunarafls 

 

Aðstæður fyrir nám í 
teikningu  

 

Verkefni með markmið 
Sveigjanleiki og áhugahvöt 
Flæði  

 

Ígrundun í teikninámi 
 

Trú á eigin hæfni 
Innihald ígrundunar 
Aðferðir við ígrundun 

4.1 Hæfniþættir í teikningu 
Innan þessa þema er fjallað um þá fjóra hæfniþætti sem niðurstöður sýndu að 
skiptu mestu máli í teikningu; sjónræna rannsókn, hreyfingu teikniáhalds í 
samræmi við það, þekkingu og skilning á sjónrænum þáttum fyrirmynda, og 
notkun ímyndunarafls. Einnig er rætt um þær vinnuaðferðir sem mótuðust til 
eflingar þessum þáttum.  

4.1.1 Aðgreining hæfniþátta 

Um leið og rannsókninni vatt fram gerði ég mér smám saman betur grein 
fyrir eðli teikningar og aðgreindi ákveðna þætti sem í henni fólust og ég vildi 
að námsefnið efldi með nemendum. Ég lagði fyrir mismunandi verkefni sem 
ég hafði viðað að mér úr ýmsum áttum eða búið til. Ég aflaði jafn óðum 
gagna um hvernig til tókst og vann úr þeim. Ég sá hvaða verkefni virkuðu, 
eða aðferðir innan þeirra, hverju þyrfti að breyta, hvað mætti leggja meiri 
áherslu á og hvað minni. Ég lagaði verkefnin að fenginni reynslu, prófaði að 
setja þau fram á nýjan hátt, aflaði nýrra gagna, aðlagaði og hélt þannig áfram 
koll af kolli svo verkefnin mótuðust smám saman. Samhliða þessu ferli las ég 
fræði um myndlistarkennslu og sköpun og öðlaðist dýpri skilning á því hvað 
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teikning felur í sér, hvað nemendur voru að fást við í raun og hvaða aðferðir 
væru til þess fallnar að auka framfarir þeirra. Stundum sá ég að tilgangur 
verkefnanna var ekki sá sem ég hafði haldið fyrirfram eða að ávinningur 
þeirra var annar en ég hafði búist við. Ég komst að því hvaða hæfni ég vildi í 
raun að námsefnið efldi og mótaði verkefnin samkvæmt því. Um miðbik 
rannsóknarinnar skráði ég í dagbók: 

Markmiðin eru að breytast hjá mér og fjarlægjast Keys to Drawing 
[erlent námsefni], sem er jákvætt og ég hélt að yrði erfitt því ég var 
mjög ánægð með það efni en ég held að lesturinn á fræðunum og 
samskiptin við nemendur núna hjálpi mér að sjá í nýju ljósi hvað 
skiptir máli. Til dæmis Efland, mikilvægi þess að virkja 
ímyndunaraflið meðvitað til að auka notkun þess í hugarstarfseminni.  

Þeir fjórir hæfniþættir í teikningu og sköpun sem ég vildi að námsefnið 
efldi með nemendum koma fram í skilgreiningum teiknikennara og 
fræðimanna á teikningu og sköpun (Csikszentmihalyi, 2013, bls. 25-31; 
Maslen og Southern, 2011, bls. 20). 

Ég komst að því að gagnlegast væri að aðgreina þessa hæfniþætti og beina 
athygli nemenda að einum í einu með þar til gerðum vinnuaðferðum. Þannig 
tileinkuðu þeir sér vinnuaðferðir sem efldu hvern hæfniþátt fyrir sig og urðu 
um leið meðvitaðir um eðli teikniferlisins. Flestir tjáðu mér bæði í viðtölum 
og á matsblöðum að það skipti þá máli að vita hvaða afmarkaða hæfniþátt 
innan teikniferlisins var verið að efla. Þeir gátu þá pælt í honum og einbeitt 
sér að viðeigandi vinnuaðferðunum sem þeir hefðu kannski ekki gert annars. 
Samt sem áður gat stundum átt við að nota margskonar nálgun á sama tíma 
og efla þannig fleiri hæfniþætti í einu, sérstaklega ef nemendur voru tilbúnir í 
eitthvað krassandi.  

Námsefninu er skipt í fimm kafla sem hver um sig tekur fyrst og fremst á 
einum hæfniþætti þó aðrir komi þar einnig fyrir. Í kaflanum Skynjun er miðað 
við að efla sjónræna rannsókn á umhverfinu. Í öðrum kafla, sem heitir 
Hreyfing, er unnið með tengingu sjónrænnar rannsóknar við hreyfingu 
handar. Í bæði þriðja og fjórða kafla námsefnisins er þekkingar og skilnings á 
sýnilegu umhverfi leitað, en kaflarnir kallast Birta og Dýpt. Í fimmta kafla 
námsefnisins, sem ber heitið Ímyndun, er viðfangsefnið síðan notkun 
ímyndunaraflsins í teikningu.  

Hér á eftir er fjallað um hæfniþættina fjóra í fjórum undirköflum og sagt 
frá þeim verkefnum og aðferðum sem mótuðust til að efla þá með 
nemendum. Sum verkefni koma inn á fleiri en einn hæfniþátt því þeir eru 
samverkandi og hver um sig ýtir undir hina. Umfjöllun um ákveðin verkefni 
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getur því komið fyrir í fleiri en einum undirkafla hér á eftir og verkefni úr 
fleiri en einum námsefniskafla geta komið fyrir í sama undirkafla. Þegar rætt 
er um einstök verkefni er vísað til þeirra í námsefninu.  

4.1.2 Sjónræn rannsókn á umhverfi 

Algengt var að nemendur með litla teiknireynslu tækju ekki eftir sjónrænum 
eiginleikum fyrirmyndanna og teiknuðu samkvæmt táknmyndinni í huga sér. 
Þeir teiknuðu það sem þeir töldu sig vita um fyrirmynd án þess að skoða 
sjónræna þætti hennar nægjanlega vel með eigin augum. Ef um flóknar 
fyrirmyndir var að ræða gátu reyndir teiknarar fallið í sömu gryfju. Til þess 
að líkja eftir fyrirmynd á sannfærandi hátt þurftu nemendur að læra að nota 
eigin augu, rannsaka sjónræna eiginleika fyrirmyndanna og forðast að 
styðjast við fyrri vitneskju. Margskonar aðferðir voru reyndar til að efla 
eftirtekt nemenda hvað varðar sjónræna eiginleika fyrirmyndanna og koma 
þeim í skilning um mikilvægi þess. Greinilega sást á afrakstri hvernig 
nemendur nálguðust það að horfa á fyrirmynd, þ.e. hvort þeir einbeittu sér að 
útlínu, svæði eða dýpt. Engin ein aðferð reyndist best heldur virtist skila 
mestum árangri að nálgast viðfangsefnið frá sem flestum hliðum. Þannig 
öðluðust nemendur víðtæka reynslu af þessum hæfniþætti. Páll, nemandi í 
byrjendahópi sagði: „Eftir þessa tíma þá horfi ég bara miklu meira á 
fyrirmyndina. Stúdera hana, þá tekur maður eftir hlutum sem maður tók 
ekkert eftir áður ... . Þá sér maður hvernig það er í alvörunni, ekki hvernig 
maður heldur að það sé.“ Á matsblaði frá fyrri framhaldshóp, stendur: „Ég 
hef helst lært hvað það er mikilvægt að horfa vel og ekki er allt sem sýnist.“  

Hér á eftir er þeim aðferðum lýst sem mótuðust til að efla sjónræna 
rannsókn nemenda á fyrirmyndum.  

Sjónrænir eiginleikar í stað táknmynda eða hugtaka 

Í verkefni 1.1 bað ég nemendur um að teikna epli án fyrirmyndar. Það hef ég 
gert oftar en ég hef tölu á og hefur ekki brugðist að allir teikna nokkurn 
veginn eins epli. Þau standa upp á endann, hafa álíka lögun, eru slétt og 
óskemmd og oftast með stilk. Vegna þess að fyrirmyndina skortir er 
táknmyndin úr huganum það eina sem nemendur geta stuðst við í 
teikningunni og þeir sjá greinilega á afrakstrinum hve takmarkaðar 
upplýsingar hún gefur. Verkefnið er gagnlegt til að vekja nemendur til 
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umhugsunar um eðli táknmyndanna í huganum og mikilvægi þess að nota 
sjónræna rannsókn til þess að bæta við þá þekkingu á fyrirmynd sem þær 
innihalda. Ef nemendur vilja teikna raunsanna mynd af epli, með öllum þeim 
sjónræna breytileika sem það getur búið yfir þurfa þeir að afla sér upplýsinga 
frá fyrstu hendi með eigin augum.  

Í verkefni 1.2 var teiknað samkvæmt munnlegri lýsingu á fyrirmynd. Þær 
takmörkuðu myndir sem dregnar voru upp vöktu oft mikla kátínu en leiddu 
einnig í ljós hve takmarkaðar sjónrænar upplýsingar var hægt að gefa með 
orðum og hve víðtækar þær urðu þegar sjóninni var beitt.  

Á rannsóknartímanum lagði ég verkefni fyrir nemendur sem rataði ekki 
inn í endanlega mynd námsefnisins vegna þess að nemendunum þótti það 
ekki skemmtilegt. Áhugaverð umræða skapaðist þó út frá því sem gaf mér 
gagnlega innsýn í teikniferli nemenda. Þeir voru beðnir um að þylja fyrir 
munni sér orð eins og munnur, nef og haka á meðan þeir teiknuðu munn, nef 
og höku. Nemendur fundu hve erfitt var að líkja eftir því sem þeir sáu ef þeir 
voru að hugsa um hvaða fyrirbæri þeir voru að teikna. Til þess að geta klárað 
verkefnið á sannfærandi hátt urðu þeir að hætta að þylja orðin og einbeita sér 
að sjónrænum þáttum eingöngu; línum og formum. Einn nemandi sagðist 
hafa átt erfitt með að breyta úr einu orði í annað, sem gaf til kynna að hann 
hefði þulið þau fyrir munni sér án þess að hugsa um hvað hann var að segja 
svo það truflaði hann ekki við að einbeita sér að sjónrænum þáttum. 

Snemma í rannsóknarferlinu bað ég nemendur um að prófa að lýsa 
sjónrænum eiginleikum fyrir sjálfum sér á meðan þeir teiknuðu. Þessir 
eiginleikar voru t.d. langt, stutt, beint, bogadregið, lárétt, lóðrétt o.s.frv. Ég 
bjóst við að slíkt hjálpaði þeim en í viðtölum kom fram að það reyndist trufla 
þá frekar en hitt. Þessi tilraun gaf mér áhugaverða innsýn í teikniferli 
nemenda. Þeim reyndist betur að yfirfæra sjónræna eiginleika fyrirmyndanna 
frá sjónskynjun og yfir í hreyfingu handarinnar ef þau gerðu það 
milliliðalaust án orða eða afskipta meðvitaðrar hugsunar, hvort sem þau voru 
sjónræn eða ekki. 

Hildur, sem var reyndur teiknari, sagði í viðtali að óhjákvæmilega hugsaði 
hún stundum um hvernig ákveðin fyrirmynd ætti að líta út og það væri svona 
aftast í huganum meðan hún teiknaði en hún pældi mest í halla og lengd lína 
og lögun forma, og taldi að táknmyndin í huga hennar hefði ekki áhrif á hana 
þegar hún teiknaði. Reynsluminni nemendur tileinkuðu sér smám saman að 
einbeita sér að sjónskynjun í teikniferlinu. Freyja í byrjendahópi sagði: 
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„Maður dettur náttúrulega alveg stundum inn í bara, ég er að teikna kuðung 
en ég reyni yfirleitt að halda mig bara við línurnar, einbeita mér að því.“ 

Fyrirfram þekking á fyrirmynd útilokuð 

Ein leið til að efla sjónræna rannsókn var að teikna eftir fyrirmyndum sem 
ekki var hægt að vita fyrirfram hvernig „ættu“ að líta út; engin táknmynd af 
þeim var fyrir í huganum til að trufla svo einungis var hægt að ná í 
upplýsingar um fyrirmynd með því að horfa. Ýmsar gerðir fyrirmynda voru 
prófaðar í þessum tilgangi og þær sem reyndust vel nýttar í verkefni 1.3, eins 
og appelsínur sem búið var að rífa í sundur eða tvívíðar myndir sem urðu 
óþekkjanlegar ef þeim var snúið á hvolf. Vandasamt var að finna slíkar 
myndir en þegar það tókst reyndust þær góðar fyrirmyndir til að þjálfa 
hæfnina til að taka eftir sjónrænum þáttum. Í viðtölum sögðust nokkrir 
nemendur hafa búist við því fyrirfram að þegar þeir teiknuðu eftir slíkum 
fyrirmyndum og vissu ekki hvað þeir voru að teikna yrði afraksturinn 
bjagaður eða í röngum hlutföllum en þeim kom skemmtilega á óvart hve 
samlíkingin við fyrirmyndina varð nákvæm. Þeir upplifðu að samlíkingin 
næðist einmitt vegna þess að þeir vissu ekki hvað þeir voru að teikna og 
treystu eingöngu á sjónskynjun til að líkja eftir þeim línum og formum sem 
þeir sáu. Víðir, nemandi í byrjendahópi, lýsti þessu svona: „Ég sé bara línur í 
staðinn fyrir mynd og finnst það afar þægilegt og gagnlegt.“ Og Guðrún 
sagði: „Myndin sem ég teiknaði á hvolfi kom mikið á óvart. Hún varð bara 
eiginlega alveg eins.“  

Þegar flugur og mölfiðrildi voru notaðar sem fyrirmyndir og horft var í 
gegnum stækkunargler í verkefni 1.4 komu nemendur auga á ýmislegt sem 
þeir vissu ekki um fyrirmyndirnar. Þeir þurftu að vanda sig við að horfa til að 
geta líkt eftir þeim. Laufey, nemandi í byrjendahóp, sagði um það: „Þetta eru 
ótrúlega áhugaverð form, sem maður þekkir ekki. Vængirnir, þessir gráu 
ómerkilegu, mölfiðrildi eru með fallega vængi þó það séu ekki litir í þeim.“ 
Freyja í sama hópi samsinnti þessu: „Bara ótrúlegt hvað maður sá í þessu, 
bara svo mikið af munstrum og svona. Ég vissi ekki að þetta væri sko.“  

Þrívíð fyrirmynd  

Ef tvívíðar fyrirmyndir voru notaðar var nokkurn veginn búið að ákveða fyrir 
nemendur hvar á teiknifletinum þeir ættu að draga línur en yfirfærsla á 
upplýsingum um þrívíða fyrirmynd reyndi meira á. Nemendur þurftu að 



 

49 
 

vanda sig sérstaklega við að horfa til að geta séð fyrir sér hvar á tvívíðum 
teiknifletinum þeir gætu túlkað það sem þeir sáu. Þrívíðar fyrirmyndir leiddu 
greinilega af sér trúverðuga dýptartúlkun á tvívíðum fleti. Hildur, nemandi í 
seinni framhaldshóp, útskýrði þetta á eftirfarandi hátt: 

Þegar maður er að vinna eftir tvívídd getur maður bara hermt eftir beint 
en ef maður sér þetta þrívítt þá þarf maður að pæla í hvernig þetta er til 
þess að geta hermt eftir því, mæla og reyna að sjá út.  

Ég lagði því mikið upp úr notkun þrívíðra fyrirmynda þegar því var 
mögulega við komið, svo sem ávaxta, módels, beinagrindar eða nánasta 
umhverfis.  

Til að auðvelda nemendum að takast á við ögrunina sem fólst í að yfirfæra 
þrívíðar fyrirmyndir á tvívíðan teikniflöt reyndist vel að biðja þá að ímynda 
sér að þeir sæju fyrirmyndirnar í tvívídd. Það felst kannski ákveðin þversögn 
í því að ímynda sér þrívíða fyrirmynd sem tvívíða til þess að auðvelda sér að 
túlka þrívíddina í henni en það virkar. Til þess að útskýra þessa nálgun 
reyndist vel að bjóða nemendum að setja hönd í flókinni stöðu undir gler og 
teikna útlínur hennar á það með tússlit eins og í verkefni 1.5. Nemendum 
reyndist auðvelt að gefa þrívídd handarinnar til kynna á glerplötunni og það 
kom þeim mjög á óvart. Fáeinir sögðust hafa uppgötvað eitthvað nýtt. Vel 
reyndist að vísa í þessa æfingu ef nemendur áttu erfitt með yfirfærslu og biðja 
þá um að ímynda sér að glerið væri á milli þeirra og fyrirmyndarinnar. 
Nemendur þurftu til dæmis að beita þessari nálgun í verkefni 1.6 þar sem 
hvert þrívítt form mannslíkamans var túlkað með einni línu sitt hvoru megin.  

Svæði í stað útlína 

Gagnlegt var að ímynda sér að svæðið sem fyrirmyndir tóku yfir væri tvívítt 
eins og útlínurnar. Þeirri aðferð var beitt í verkefni 1.7. Nemendur voru 
vanari að horfa eftir útlínum svo aðferðin reyndi á en með þjálfun og 
leiðbeiningum á meðan unnið var náðu þeir smám saman tökum á henni. 
Þegar Hildur teiknaði mannslíkamann á þennan hátt í tilbrigðum við verkefni 
1.7 sagðist hún hafa þurft að einbeita sér að því að útiloka það sem hún vissi 
um mannslíkamann og hugsa í formum sem hún líkti við augu og um 
stefnuna í hverju þeirra. Til að útskýra aðferðina reyndist vel að að skoða 
skuggamyndir. Á matsblaði frá byrjendahóp stóð: „Mér finnst gott að læra að 
hugsa í formum, það hjálpar manni að gera teikningarnar miklu flottari.“  

Sömu svæðishugsun var beitt í verkefni 1.8 en þar var neikvæða formið 
túlkað eða svæðið í kringum fyrirmyndina. Sú nálgun gat vafist fyrir 
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nemendum og hún var ný fyrir langflestum í byrjendahóp. Greinilega sást á 
afrakstri hvort verið var að horfa á jákvæða eða neikvæða formið í 
teikningunni svo auðvelt var að átta sig á því hvort leiðbeiningar þurfti með. 
Þegar nemendur áttu í erfiðleikum með að greina útlínur fyrirmynda reyndist 
mjög gagnlegt að benda á þessa aðferð. Fyrirmyndin og það sem umlukti 
hana deildu útlínum svo það var sama hvort var horft á þegar skilin voru 
túlkuð. Nemendur búa ekki yfir táknmyndum af neikvæða forminu svo þær 
trufluðu þá ekki. Nokkrir nemendur sögðu aðferðina nytsamlega, til dæmis 
þar sem „læst form“ komu fram eða form inni í öðru formi. Á matsblaði frá 
byrjendahóp stóð: „Maður lærir að horfa á manneskjuna öðruvísi.“ Og Soffía, 
nemandi í fyrri framhaldshópi, sagði: „Já, ég lærði að skoða negatífa formið 
og hjálpa þannig til að teikna línurnar og sjá halla og svona. Það hefur 
hjálpað mér alveg gríðarlega mikið ... . Ég pæli meira í því, ég pældi aldrei 
neitt í því.“ 

Til að ýta undir að nemendur horfðu á svæði í stað útlína var gagnlegt að 
bjóða þeim að teikna með tveimur blýöntum límdum saman, eins og í 
verkefni 4.4. Slíkt áhald gerði nemendum erfitt um vik að túlka útlínur 
fyrirmynda og auðveldaði þeim að einbeita sér að svæðinu sem þær tóku yfir. 
Í sama tilgangi reyndist vel að biðja nemendur að byrja að teikna innst í 
hverju formi og fikra sig smám saman í átt að útlínum þeirra. Um þá 
vinnuaðferð sagði Freyja, nemandi í byrjendahópi: „Maður sá betur hvað 
þetta form var þykkt.“  

Birtu- og skuggaform  

Athygli nemenda var sérstaklega beint að kortlagningu birtu- og skuggaforma 
fyrirmynda í þriðja kafla námsefnisins. Það var bæði gert með nákvæmri 
rannsókn í verkefnum 3.1, 2, 4, og 6, og hraðteikningu í verkefnum 3.3 og 5. 
Óvönum teiknurum hafði ekki endilega skilist hve túlkun birtu- og 
skuggaforma gegndi mikilvægu hlutverki í að gefa þrívídd fyrirmyndar til 
kynna, ekki síður en túlkun heildarformsins. Þeir höfðu ekki endilega gert sér 
grein fyrir að erfitt væri að geta sér til um lögun þessara forma og að 
nauðsynlegt væri að afla sér upplýsinga um þau frá fyrstu hendi ef ná átti 
fram sannfærandi þrívídd. Sjálfsmynd Gustaves Courbet var gagnleg til 
útskýringar á þessu (sjá mynd 3.1) í námsefninu. Þar minna form skugganna í 
kringum augu og undir nefi lítið á augu eða nef en þau eru samt sem áður það 
sem gerir þau sýnileg. Hildur, nemandi í framhaldshópi, sagði í tengslum við 
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þetta: „Maður þarf að horfa á formin á skugganum en ekki formin á andlitinu 
og það býður upp á að birtan verði raunverulegri.“   

Í 3. kafla námsefnisins var nauðsynlegt að stýra lýsingu á þrívíðar 
fyrirmyndir svo greinileg birtu- og skuggaform mynduðust, með mjúkum og 
skörpum skilum og breiðum tónaskala, og við val á tvívíðum fyrirmyndum 
þurfti að hafa sömu atriði í huga. Til að auðvelda nemendum að greina 
meginatriði birtu- og skuggaformanna reyndist mjög vel að biðja þá að píra 
augun og taka þau aðeins úr fókus. Einnig gafst vel að nota hvítar eða sléttar 
fyrirmyndir þannig að litir eða áferð væru ekki að flækja málin. 

Í verkefnum 3.1-3.3 var athyglinni að mestu beint að skuggaformum og 
lýsti Halldóra, nemandi í byrjendahópi þeirri rannsókn svona: „Ég reyndi að 
horfa á stærðirnar og meta skuggaformin með því að miða við annað. Ég 
horfði á skuggann og ljósið og hlutinn og bar saman hvað það var stórt miðað 
við hvort annað.“   

Verkefni 3.3 snerist um að teikna annað hvort útlínur fyrst og síðan 
skuggaform eða skuggaform fyrst og svo útlínur. Hið síðarnefnda reyndi mun 
meira á að nemendur greindu lögun og staðsetningu skuggaforma. Sama gilti 
um verkefni 3.6 þar sem útlínum var sleppt og fletir í mismunandi birtutónum 
voru túlkaðir. Viðeigandi teikniáhöld og aðferðir við að beita þeim skiptu 
máli til að hjálpa nemendum að einbeita sér að svæði skuggaformanna og 
skoða meginatriði þeirra. Mjúkir penslar með oddi komu að gagni í verkefni 
3.3, flöt krít í verkefni 3.6 og tveir blýantar límdir saman í verkefni 4.4.  

Í verkefnum 3.4 og 3.5 rannsökuðu nemendur birtuform í stað 
skuggaforma og var það nýjung fyrir mjög mörgum. Fleiri en einn nemandi 
sögðu það líkjast því að horfa á neikvæða formið. Birtuformin voru strokuð 
út af grunnuðum fleti í verkefni 3.4 og voru nemendur sérlega ánægðir með 
hve túlkunin varð létt og loftkennd og þeim kom verulega á óvart hve 
raunsær afraksturinn varð. Freyja, nemandi í byrjendahóp, sagði til dæmis: 
„Mér fannst eiginlega miklu betra að stroka upp birtu heldur en að teikna 
skuggann. Það kom bara einhvern veginn í réttari hlutföllum.“ Laufey, 
nemandi í byrjendahóp, lýsti vinnu sinni við verkefnið: 

Þarna fannst mér ég þurfa að hugsa þetta upp á nýtt af því að ég var 
ekki að dekkja í kringum birtufleti heldur var ég að lýsa þá upp með 
því að stroka, finna hvíta flötinn undir þessum svarta. Hann var ekki 
kominn þannig að ég þurfti að grafa hann upp. Maður er alltaf að vinna 
í að dekkja skuggana en þarna vorum við að finna ljósið. Þetta hjálpaði 
mér að skilja birtu og skuggaform betur, fara dýpra í það. 
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Í verkefni 3.5 voru einungis fletir í birtu túlkaðir en auðvelt var að sjá fyrir 
sér heildarform fyrirmyndanna í teikningunum þó engin væri útlínan. Val á 
teikniáhöldum skipti einnig máli í túlkun birtuforma. Áreynslan við að beita 
strokleðri í verkefni 3.4 og fingrum í verkefni 3.5 jók á einbeitingu að 
sjónrænum þáttum og ýtti undir að nemendur greindu aðalatriði frá 
aukaatriðum. 

Til þess að ná tökum á að greina og túlka birtu- og skuggaforma af öryggi 
þurftu nemendur mikla þjálfun og var gagnlegt að endurtaka verkefni þriðja 
kafla oft, með mismunandi fyrirmyndum. Edda, nemandi í seinni 
framhaldshóp sagði um þetta: „Það er svona breytt hugsun. Mér finnst það 
búið að vera að gerast á þessari önn. Ég horfi öðruvísi á líkamann, hann er 
ekki bara útlínur heldur misdökkir og ljósir fletir í rými, eins og allt annað 
reyndar“. 

Dýpt  

Verkefnin í fjórða kafla námsefnisins beina athygli nemenda sérstaklega að 
dýpt. Til viðbótar við þá svæðishugsun sem felst í verkefni 4.4, þar sem tveir 
blýantar eru límdir saman, felst í þeim einbeiting að þrívíðu rými 
fyrirmyndanna. Yfirborð formanna er þakið línum en dýpt þeirra fengin fram 
með því að fara fleiri umferðir yfir skuggasvæði og ýta fastar á teikniáhaldið, 
líkt og verið sé að þrýsta forminu aftur á bak. Gagnlegt var að skoða 
teikningar myndhöggvarans Giacometti í tengslum við þetta verkefni, en þar 
sjást engar útlínur og meðvitund listamannsins um þrívíða mótun formanna er 
greinileg (sjá mynd 4.9 í námsefninu). Afrakstur verkefnisins gaf 
sannfærandi dýpt til kynna, sérstaklega ef fyrirmyndin hafði áður verið 
mótuð í leir. Nánari umfjöllun um leirmótun kemur hér á eftir.  

Verkefni 4.4 var undirstaða verkefnis 4.5 en þar voru nemendur beðnir um 
að ímynda sér að þeir væru staddir með teikniáhaldið inni í miðjunni á 
þrívíðu formi fyrirmyndarinnar; við hjarta módelsins eða kjarna eplisins. 
Þaðan bað ég þá um að halda áfram að teikna lag ofan á lag upp að 
yfirborðinu. Þegar þeir náðu að meðtaka þessa aðferð, sem var ekki alltaf, 
virtust þeir skynja dýpt formsins með nýjum hætti en það skilaði sér í mjög 
áhugaverðri túlkun. Greinilega sást að Edda, nemandi í seinni framhaldshóp, 
hafði uppgötvað eitthvað nýtt í þessu verkefni og hún staðfesti það í viðtali: 
„Það að byrja innan frá hjartanu hjálpar til við að hætta að spá í útlínur og 
maður er er bara að lita flöt og rými.“ Hún hafði verið mikill útlínuteiknari en 
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næst á eftir túlkaði hún að eigin frumkvæði þrívítt form fyrirmyndarinnar á 
sannfærandi hátt án útlína.  

Mæliaðferðir 

Nemendur tóku miklum framförum í teikningu eftir fyrirmynd þegar þeir 
höfðu tileinkað sér þær aðferðir, sem lagðar eru inn í verkefni 1.9, til að 
skoða hlutföll, halla og það sem flúttar. Þessar aðferðir auðvelduðu 
nemendum að taka eftir sjónrænum eiginleikum og meta þá. Þeir gátu 
sannreynt hvað þeir sáu í raun, sem forðaði þeim frá truflandi áhrifum 
táknmyndanna. Fæstir höfðu notað þessar aðferðir áður svo nauðsynlegt var 
að útskýra þær mjög vel með sýnikennslu og leiðbeina auk þess hverjum og 
einum við beitingu þeirra. Stór hluti nemenda sagði aðferðirnar hafa verið 
það sem fleytti þeim einna mest áfram í teiknináminu, sérstaklega í teikningu 
mannslíkamans. Fríða sagði til dæmis á rýnifundi: 

Mér fannst best þegar þú varst að kenna okkur að nota blýantinn og sjá 
stærðina þegar við teiknuðum manneskju. Ég hef alltaf mikið teiknað 
manneskjur en þær verða svo asnalegar hjá mér en núna eftir að ég 
lærði að nota blýantinn til að mæla þá gengur mér miklu betur.  

Mæliaðferðirnar leystu þó ekki öll vandamál, eins og Sóley, nemandi í fyrri 
framhaldshóp, upplifði:  

Mér finnst þægilegast að byrja aðeins að pæla í hlutföllunum, skoða 
þau svolítið og mæla, til dæmis hvort lengd eða breidd sé stærra, mér 
finnst það best. Svo byrja ég að teikna og þá fer allt í rugl því þá 
gleymi ég öllu því sem ég var að mæla. Ég prófaði einhverntíma að 
mæla ekki en þá varð það enn þá verra.  

Nemendur þurftu töluverða æfingu í betingu mæliaðferðanna til þess að þær 
yrðu hluti af teikniferlinu en þá virkuðu þær sem þjálfunartæki til að efla 
eftirtekt varðandi sjónræna eiginleika. Mæliaðferðirnar virtust smám saman 
hverfast inn í teikniferlið og þörfin fyrir þær minnkaði jafnframt. Þetta kom 
fram hjá Eddu í seinni framhaldshópi: „Ég er orðin frekar fljót að ná niður 
nákvæmlega því sem ég sé án þess að mæla línur út og velta þeim svo mikið 
fyrir mér.“ Reyndir teiknarar þurftu samt sem áður að grípa til 
mæliaðferðanna einstöku sinnum ef verkefnið var ögrandi, eins og að teikna 
mannslíkamann í liggjandi stöðu frá höfði eða fótum. Nemendur áttu þá erfitt 
með að greina hlutföll og trúðu vart eigin augum því það sem þeir sáu var svo 
langt frá því sem þeir vissu fyrir um líkamann og þeir þurftu að staðfesta það 
með mælingum. Á matsblaði tók nemandi í seinni framhaldshópi sérstaklega 
fram að slík glíma hefði eflt hann einna mest í sjónrænni rannsókn. 
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Dýpkuð sjónskynjun  

Flestir nemendur fundu fyrir dýpri sjónrænni reynslu af umhverfi sínu 
samfara teiknináminu og sögðust margir horfa á umhverfi sitt á nýjan hátt. 
Til dæmis sagði Páll á rýnifundi: „Ég sé hluti aðeins öðruvísi, hlutföllin og 
mynstrin sem maður myndi ekki taka eftir, sem maður myndi gleyma við að 
teikna áður.“ Nemendur upplifðu þetta einnig utan kennslustunda, eins og og 
Freyja, nemandi í byrjendahóp, lýsti: „Það er gaman að sjá formin og 
munstrið sem kemur á ísinn þegar við erum að skauta. Ég er stundum alveg í 
mínum eigin heimi að horfa á ísinn. Það er nýtt sko.“ Og Sóley, nemandi í 
fyrri framhaldshóp, sagði: „Núna er ég alltaf að pæla í hvernig birtan er og í 
hvernig formi og svona. Það er svolítið skemmtilegt. Alltaf svo mikið á trjám 
og svo líka þegar það er manneskja, svona hvernig andlitið er ef maður 
myndi teikna þennan akkúrat þarna, hvernig skugginn væri.“ Fleiri fundu 
þörf hjá sér til að teikna það sem þeir tóku eftir, eins og Víðir, nemandi í 
byrjendahópi: „Ég er farinn að horfa öðruvísi á hluti, eina sem var hægt að 
gera við ávexti áður var að borða þá. Ég veit ekki hvað það er en þegar ég 
fékk appelsínu um daginn langaði mig frekar að teikna hana heldur en 
borða.“ Þekking á fjarvíddarreglum, sem nánar er fjallað um í kafla 4.2.3 hér 
á eftir, dýpkaði sjónræna upplifun Víðis af umhverfi sínu: 

Ég vissi ekki að þessir sjónpunktar væru til. Það er bara eitthvað við 
þetta ... alltaf þegar ég fer á götuhorn þá hugsa ég, sjónpunktarnir eru 
hér. Þetta er bara út af því að ég veit af þessu. Ég gerði þetta ekki áður. 

Fleiri en einn nemandi upplifðu löngun til að deila ánægjulegri sjónrænni 
reynslu sinni með öðrum. Hildur, nemandi í seinni framahaldshóp, sagði til 
dæmis:  

Ég er alltaf að benda vinkonum mínum á hluti, hei sjáðu þetta, þetta er 
svo fallegt. Það er alltaf bara ég ein sem sé það sko. Ég sé form og 
hluti og andlit og svoleiðis í hlutum eins og á borðinu á Bláu könnunni 
og í botninum á kaffibollum og já, bara þannig og bara í skýjunum og 
svona.  

4.1.3 Tenging sjónrænnar rannsóknar við hreyfingu handar 

Til viðbótar við að efla sjónskynjun nemenda þurfti að efla tengslin milli 
hennar og hreyfingar handarinnar. Nemendur þurftu að læra að bregðast við 
því sem sjónin skynjaði með hreyfingu handarinnar. Þeir þurftu að finna fyrir 
þeirri líkamlegu athöfn og skapa tengingu og traust milli augna og handa án 
afskipta meðvitaðrar hugsunar. Best reyndist að beita margskonar 
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mismunandi aðferðum til þess og er þeim sem rötuðu inn í námsefnið lýst hér 
á eftir. 

Sjón útilokuð 

Mjög gagnlegt reyndist að biðja nemendur um að „teikna blint“ til að efla 
þessa tengingu. Þetta var gert í verkefni 2.2. Þar horfðu nemendur einungis á 
fyrirmyndina en ekki teikniflötinn og brugðust við því sem þeir sáu með 
hreyfingu handarinnar um leið og þeir horfðu. Möguleikinn á að velta fyrir 
sér afrakstri eða nota táknmyndir úr huganum var útilokaður. Athöfnin að 
horfa og teikna varð samfelld en ekki klippt í sundur af því að skoða hvað var 
að gerast á teiknifletinum. Þó að nemendum hafi fundist afraksturinn í litlu 
samræmi við fyrirmyndina og hlegið að honum var auðvelt að benda þeim á 
einstaka línur sem lýstu ákveðnum hluta fyrirmyndarinnar mjög vel og voru 
næmt viðbragð við því sem augu þeirra höfðu skynjað, þrátt fyrir að allar 
línur hafi ekki verið í samræmi hver við aðra. Verkefnið þótti skemmtilegt og 
Soffía, í fyrri framhaldshóp, sagði: „Þetta var mjög gaman, sko, en þetta var 
svolítið mjög skrítið líka, að geta ekki séð neitt og bara þurfa að fara áfram 
með hendina.“ Laufeyju, í byrjendahóp, fannst hún hafa dregið eftirfarandi 
lærdóm: „Rosalega sniðugt að horfa einmitt meira á fyrirmyndina ég finn að 
það er að gefa, ég er að gera réttara þannig.“  

Upphaflega var ég ekki sannfærð um gagnsemi þess fyrir teikninámið að 
teikna samkvæmt snertiskyni, eins og gert er í verkefni 2.1; nemendum þótti 
það skrýtið og voru feimnir við það en samtímis því að ég lagaði verkefnið að 
fenginni reynslu gerði ég mér betur grein fyrir gagnsemi þess og þá gerðu 
nemendur það líka. Eina leiðin til að teikna var að bregðast við því sem önnur 
höndin fann með hreyfingu hinnar, ferlið var ótruflað af táknmyndum á sama 
hátt og í blindteikningu. Tenging milli skynjunar og hreyfingar efldist með 
„áþreifanlegum“ hætti. Hildur, nemandi í seinni framhaldshóp, sagði um 
verkefnið: „Maður fer meira í það sem maður finnur heldur en það sem 
maður veit.“ Með endurteknum tilraunum áttuðu nemendur sig á að ef þeir 
hreyfðu teikniáhaldið í samræmi við það sem þeir fundu með snertiskyninu 
gátu þeir túlkað mismunandi áferð. Fínlegt hár var til dæmis túlkað með 
lausum og mjúkum strokum og skeggbroddar með stökku pikki. „Maður fór 
... að pæla meira í hvernig maður ætti að teikna áferðina,“ sagði Soffía, 
nemandi í fyrri framhaldshóp, um verkefnið. 
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Samfellu haldið 

Í verkefni 2.2 var nemendum gert að draga eina órofa línu, viðstöðulaust, án 
þess að lyfta teikniáhaldinu upp af pappírnum. Þeir áttu því erfiðara með að 
hika og velta fyrir sér afrakstri. Þannig skapaðist samfella milli sjónskynjunar 
og hreyfingar handar. Mikilvægt var að nemendur væru staðsettir þannig með 
tilliti til fyrirmyndarinnar að þeir gætu horft bæði á fyrirmyndina og 
teikniflötinn án þess að snúa sér svo ekki skapaðist bil á mill þess að horfa og 
teikna. Þetta átti reyndar alltaf við þegar teiknað var eftir fyrirmynd.  

Þegar farið var með línu í gönguför í verkefni 2.3 var höndin einnig 
hreyfð viðstöðulaust og sama má segja um verkefni 1.6 þar sem form 
mannslíkamans voru túlkuð með tveimur útlínum, hratt og í ákveðnum takti. 
Hildur, nemandi í seinni framhaldshóp, sagðist hafa fundið hvernig 
hreyfingin í höndinni hafði fylgdi sjóninni í því verkefni:  

Mér fannst mjög gaman að reyna að nota eina eða tvær línur til þess að 
teikna formin þá svona kom formið miklu meira fram og hreyfingin 
líka inn í hendurnar meðan maður var að teikna, alveg akkúrat eins og 
maður sá það.  

Afar vel reyndist að gefa nemendum stuttan tíma til að teikna til að styrkja 
tengsl sjónskynjunar og hreyfingar handar. Þeirri aðferð var meðal annars 
beitt í verkefnum 2.4, 3.3 og 3.5. Nemendur fengu allt frá fimm mínútum 
niður í þrjátíu sekúndur til að ljúka við hverja teikningu. Nemendur gátu ekki 
leyst þetta vel af hendi nema þeir teiknuðu hiklaust og hreyfðu höndina 
stöðugt um leið og horft var. Enginn tími gafst til að staldra við og velta fyrir 
sér afrakstri. Flestir nemendur voru óvanir því að teikna svo hratt en náðu 
taktinum eftir nokkrar teikningar og einbeittu sér að teikniferlinu einu. Þeir 
voru oft steinhissa á hve raunsærri mynd þeir náðu á svo stuttum tíma og 
upplifðu á sjálfum sér að það gat einmitt verið vegna hraðans og þess að 
táknmyndir komust ekki að. Línurnar í teikningunum urðu auk þess lifandi og 
kraftmiklar. Edda, nemandi í seinni framhaldshóp, talaði um þetta:  

það sem að kennir mér mest, þú veist, ég þarf alltaf að gera rosalega 
fullkomið, ég er alltaf alveg rosalega lengi að velta fyrir mér í hvaða átt 
þessi lína er og svo geri ég hana og stroka hana út og geri það alveg 
milljón sinnum en ég fæ ekki tímann til þess í tímunum þannig að ég er 
búin að æfast alveg rosalega mikið í því bara svona horfa og svo gera. 
Og mér finnst það, mér finnst jafnvel þegar við erum alveg á fullu ... 
oft vera bara flottara heldur en þegar ég er mjög lengi. 

Í verkefni 2.5 var teiknað eftir fyrirmynd á hreyfingu. Það krafði nemendur 
um enn meiri einbeitingu og útsjónarsemi. Sumir leystu þessa þraut með því 
að fylgja sjóninni eftir með hreyfingu látlaust allan tímann en aðrir lögðu 
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eitthvað sem þeir sáu á minnið í augnablik og teiknuðu svo og horfðu svo 
strax aftur. 

Stjórn á hreyfingu takmörkuð 

Ef nemendum var gert erfitt um vik að stjórna teikniáhaldi þurftu þeir að 
einbeita sér sérstaklega að því að hreyfa höndina og síður að afrakstri eða því 
hvernig teikningin „átti“ að líta út á pappírnum. Þeir urðu einnig áþreifanlega 
varir við hreyfinguna í höndinni og þá líkamlegu athöfn sem í teikningunni 
fólst og virtist höndin hlýða sjóninni betur vegna áreynslunnar; tengslin 
styrktust. Meiri hætta var á að nemendur drægju línur samkvæmt fyrri 
þekkingu af gömlum vana með fulla stjórn á teikniáhaldinu. Fleiri aðferðum 
var beitt til að takmarka þessa stjórn og tengslin styrktust eftir því sem þeim 
var beitt oftar.  

Í verkefni 2.2 var teiknað með vinstri hönd og fannst mörgum nemendum 
merkilegt hvað þeir náðu sannfærandi eftirmynd af fyrirmynd með þeirri 
aðferð, jafnvel betri en með hægri hönd. Vinstri höndin virtist tengjast 
sjónskynjun betur en sú hægri svo yfirfærsla sjónrænna upplýsinga á 
teikniflötinn gekk vel þrátt fyrir – eða vegna þess – að erfitt var að stjórna 
hreyfingunni. Hægri höndin var tengdari við rökhugsun eða táknmyndir og 
hlýddi huganum frekar en sjóninni. Hildur, nemandi í seinni framhaldshóp, 
lýsti upplifun sinni af vinstri handar teikningu svona: 

þá voru svona línurnar loðnari og formið varð ... meira form ... . Ég er 
nefnilega með svo mikla stjórn á hægri höndinni. Þá get ég alveg 
teiknað línurnar eins og þær eru bara utan um. En með vinstri höndinni 
þarf ég að teikna grunninn fyrir þessu líka þannig að ég geti séð. Ég 
þarf að teikna línur inni í forminu eins og teikna beinin inni í og þannig 
... . Maður getur ekki teiknað það sem maður veit sko.   

Í verkefni 2.6 voru blýantar límdir framan á mislöng prik. Afrakstur þess kom 
nemendum ánægjulega á óvart. Þröstur, nemandi í byrjendahóp, sagði: 
„Maður stóð bara eitthvað lengst frá og það gekk ekki alveg. Ég bara krassaði 
svona aftur og aftur til að finna línuna. Þú veist, þetta kemur samt alveg 
ágætlega út, sko.“ Laufey, nemandi í byrjendahóp, lýsti í viðtali hvernig 
áreynslan við að hreyfa prikin í verkefninu varð til þess að líkami hennar 
lærði hreyfinguna sem túlkaði formið í fyrirmyndinni líkt og dansspor. Hún 
öðlaðist þekkingu á því í gegnum líkamann og það nýttist henni í 
teikniferlinu án meðvitaðrar hugsunar: 

Ég réði ekki neitt við neitt fyrst en svo æfðist ég í forminu og og 
mótaði einhverja hreyfingu og gat unnið með form eða skugga. Svo var 
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gott að halda áfram með styttra prikinu með sömu fyrirmynd því ég var 
farin að þjálfast í þessari hreyfingu, skilurðu? Ég held að það hafi 
hjálpað mér mikið.  

Nemendur þurftu einnig að einbeita sér sérstaklega að því að ná stjórn á 
teikniáhöldum ef þeir voru óvanir að nota þau eða þau voru þeim framandi, 
til dæmis strokleður, fingur eða tveir blýantar límdir saman en það hafði 
sömu áhrif og að ofan greinir. 

Líkt eftir línuskrift  

Í verkefni 2.7 unnu nemendur með teiknistíl valinna listamanna. Þar var lögð 
meiri áhersla á að líkja eftir línuskrift þeirra en myndefninu og var áherslan á 
hreyfingu handarinnar. Ég komst að því að nauðsynlegt var að lýsa fyrirfram 
þeim vinnuaðferðum sem tilheyrðu hverjum stíl. Til að líkja eftir línuskrift 
Matisses þurfti til dæmis að hreyfa teikniáhaldið óslitið, flæðandi og fremur 
hratt en stíll Morandis krafðist stuttra, hnitmiðaðra, reglulegra hreyfinga. 
Gagnlegt var að biðja nemendur um að reyna sig við að minnsta kosti þrjá 
stíla og helst þá sem voru ólíkir þeirra eigin. Þannig upplifðu þeir á sjálfum 
sér hve miklir möguleikar voru á að ná fram ólíkum áhrifum með 
hreyfingunni einni saman. Ég varð vör við að línuskrift nokkurra nemenda 
varð blæbrigðaríkari eftir vinnu við þetta verkefni.  

Hver nemandi bjó yfir sinni eigin einstöku línuskrift sem kom smám 
saman betur í ljós og varð oft greinilegust í verkefnum annars kafla sem 
snerust um hreyfingu og oft hraða. Sú samhæfing milli augna og handa sem 
verkefnin ýttu undir kallaði fram persónulega línuskrift. Þó nemendur ynnu 
samkvæmt samskonar fyrirmælum, hefðu jafnlangan tíma og sömu 
fyrirmyndir hreyfðu þeir líkama sinn á mismunandi veg og línuskriftin varð í 
samræmi við það.  

Hvílt í teikniferlinu 

Nemendur áttu það til, sérstaklega byrjendur, að eyða of mikilli orku í að 
hugsa um afrakstur vinnu sinnar og efast um getu sína til að líkja eftir 
fyrirmynd en það hafði truflandi áhrif á teikniferlið og ýtti undir tilhneigingu 
til að stroka út, byrja upp á nýtt eða gefast upp eins og Þröstur í byrjendahóp 
upplifði: „Mér þótti erfitt að ég gæti ekki gert allt fullkomið. Ég var alveg 
rosalega reiður yfir því, sko, að ég var ekki bara orðinn snillingur strax.“ 
Síður var hætta á þessu ef verkefni virkuðu þannig að nemendur gleymdu sér 
í teikniferlinu: að áhugi þeirra væri vakinn. Það gat gerst ef fyrirmyndin þótti 



 

59 
 

spennandi eins og í verkefni 1.4 þegar flugur og mölfiðrildi voru teiknuð. Það 
gerðist einnig ef nemendur upplifðu verkefnin sem leik eins og þegar teiknað 
var blint í verkefni 2.2 eða blýantur var festur á mislöng prik í 2.6. Þá 
bjuggust þeir ekki við því að afraksturinn yrði merkilegur, hættu að hafa 
áhyggjur af honum og teiknuðu bara. Guðrún, nemandi í byrjendahóp, sagði: 
„Ég veit alveg að þetta getur ekki verið eitthvað fullkomið. Þá er ég ekkert að 
hugsa um það í svona verkefni.“ Hins vegar kom í ljós að afraksturinn varð 
oft líkari fyrirmynd ef athygli nemenda var beint frá honum og að 
verknaðinum. Árangurinn lét yfirleitt ekki á sér standa ef nemendur náðu að 
hvíla í ferlinu, og þeir voru oft mjög hissa á því. Þeir upplifðu á sjálfum sér 
að það að ná sannfærandi eftirlíkingu af fyrirmynd byggði fremur á 
samhæfingu sjónskynjunar og hreyfingar handar en meðvitaðri hugsun eða 
stjórn á teikniáhaldi.  

Ég lagði áherslu á það við nemendur að markmiðið með verkefnavinnunni 
væri ekki endilega að líkja nákvæmlega eftir fyrirmynd á þeirri stundu heldur 
að tileinka sér gagnlegar venjur í teikniferlinu. Á matsblaði frá byrjendahóp 
stóð: „Ég hef lært að það þarf ekki allt að vera fullkomið og það verður 
skemmtilegra og auðveldara að teikna og gera verkefnin.“ Halldóra, nemandi 
í byrjendahóp, upplifði þetta svona:  

Maður þorir mikið meira að prófa heldur en áður ... gera kannski bara 
strik út í loftið og það er kannski allt í lagi ... ég er orðin mikið 
óhikaðari bara að láta vaða heldur en ég var. Ég leyfi þessu orðið bara 
að fljóta, horfi bara og teikna svona hugsunarlaus. 

Nemendur áttuðu sig smám saman á gagnlegum vinnuaðferðum og fóru 
að nýta þær. Páll, nemandi í byrjendahóp, sagði til dæmis: „Ég teikna betur 
án þess að vera alltaf að horfa á verkið sjálft.“  

Ef nemendur virtust eitthvað stirðir í rannsóknarteikningu var afar 
gagnlegt að grípa til vinnuaðferða sem hjálpuðu þeim að hvíla í teikniferlinu 
og opna fyrir flæðið milli augna og handa.  

4.1.4 Þekking og skilningur á sjónrænum eiginleikum og 
vinnuaðferðum 

Í gegnum þá sjónrænu rannsókn á fyrirmyndum sem í teikningunni fólst jókst 
nemendum smám saman þekking og skilningur á sjónrænum þáttum þeirra. 
Það varð til þess að þeir tóku smám saman betur eftir þeim og hæfni þeirra til 
að líkja eftir þeim á raunsannan hátt jókst. Hildur, nemandi í seinni 
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framhaldshóp, sagði: „Ef maður rannsakar ekki þá getur maður ekki teiknað 
rétt.“ Gagnlegt var að miðla til nemenda þekkingu um sjónræna eiginleika 
fyrirmynda og ýta enn frekar undir þessa hæfni. Aðferðir til þess mótuðust 
smám saman og er þeim lýst hér á eftir.  

Birta 

Í innleiðingu að verkefni 3.1 voru nemendur fræddir um hegðun ljóss og 
skugga á grunnformum. Afrakstur leiddi í ljós að það hjálpaði nemendum í 
þeirri sjálfstæðu vinnu sem kom í kjölfarið. Nemendur tóku eftir því að 
ákveðnir þættir voru alltaf sýnilegir, hvaðan sem ljósið kom. Fræðslan 
auðveldaði okkur að tala saman um verk í vinnslu og við gátum notað 
viðkomandi hugtök eins og skörp og mjúk skil eða kastskuggi. Þau fengu 
merkingu fyrir nemendum. Halldóra, nemandi í byrjendahóp, sagði í viðtali: 
„Ég skoðaði hvað kastskuggasvæðið var stórt. Ég reyndi að sjá hvar var 
mestur skuggi og svo minni skuggi þegar fór að nálgast ljósið, þannig að ég 
reyndi að horfa á samræmið.“ 

Þegar nemendur glímdu við aðrar og flóknari fyrirmyndir reyndist vel að 
vísa til þessarar vinnu með grunnformin sem eru sýnileg í flestum hlutum. 
Guðrún, nemandi í byrjendahóp, sagði: „Þau [grunnformin] eru bara 
grunnurinn á öllu.“ Augu taka til dæmis á sig birtu og skugga líkt og kúla og 
bollar og könnur eins og sívalningur. Langflestir nemendur töldu að þeir 
nýttu sér það sem þeir höfðu komist að um hegðun ljóss og skugga síðar, þó 
þeir væru kannski ekki alltaf meðvitaðir um það.  

Dýpt 

Í verkefni 4.6 var fyrirmynd teiknuð frá mörgum sjónarhornum til að efla 
þekkingu og skilning á þrívíðri lögun hennar. Nokkrir nemendur nefndu að sú 
nálgun hefði verið þeim gagnleg, til dæmis Víðir, nemandi í byrjendahóp: 
„Ég hef ... gaman af að labba hringinn í kringum það sem ég er að teikna og 
sjá allar hliðar ... mér finnst það bara koma miklu betur út á blaði ... það 
hjálpar mér oft ef ég veit hvernig byggingin er.“ 

Þekking og skilningur nemenda á þrívídd forma jókst þegar þeir teiknuðu 
eftir gegnsæjum grunnformum í verkefni 4.2. Þeir sáu allar hliðar þeirra 
samtímis og gátu teiknað allar útlínur. Þegar ógegnsæ form voru síðan 
teiknuð gátu þeir nýtt sér þessa þekkingu og þennan skilning til að ímynda 
sér þær hliðar sem ekki sáust og gerðu sér þar með betur grein fyrir halla og 
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lengd sýnilegra útlína. Ef um krefjandi sjónarhorn á flóknar fyrirmyndir var 
að ræða kom það sér sérstaklega vel. Nemendur í seinni framhaldshóp náðu 
til dæmis merkilega góðu valdi á að teikna hendur jafnvel þó mikil stytting 
kæmi fram (sjá mynd 4.7 í námsefninu). Fáeinir nemendur sögðu þá aðferð 
að sjá formin fyrir sér eins og þau væru gegnsæ hafa hjálpað sér einna mest í 
teiknináminu. Freyja, nemandi í byrjendahóp, sagði til dæmis: „Það er gott að 
teikna línurnar í gegn til að sjá hvernig þær koma, sjá línurnar sem fara inn í 
blaðið. Þá get ég látið formin koma út úr myndinni.“ 

Þekking og skilningur nemenda á þrívíðri lögun fyrirmynda jókst einnig 
við að móta þær með vír eða leir, eins og í verkefni 4.3 og 4.4. Ég varð 
oftsinnis vör við að í kjölfar slíkrar mótunar fylgdi sannfærandi dýptartúlkun 
á tvívíðum teiknifleti og því samsinntu margir nemendur. Til dæmis gerðu 
þeir sér betur grein fyrir rúmtaki höfuðkúpu, hæð ennis og þykkt hnakka. 
Leirmótun var sérlega lærdómsrík fyrir þá sem höfðu eingöngu notast við 
tvívíðar fyrirmyndir.  

Teikning samkvæmt snertiskyni í verkefni 2.1 víkkaði skilning á rúmtaki 
á vissan hátt, ekki eingöngu áferð, eins og Hildur, nemandi í seinni 
framhaldshóp, upplifði: „Mér finnst það svona, maður lærir formið miklu 
betur, maður sér það ekki en maður veit að þetta er svona langt, í staðinn fyrir 
að sjá bara, þetta sýnist svona langt.“ Snertiskynið gaf annað skynbragð á 
dýpt, bæði þegar teiknað var samkvæmt því og þegar mótað var í leir. 

Fjarvíddarreglur 

Í verkefni 4.1 var byggt var á þremur einföldum leiðum til að túlka dýpt á 
tvívíðum fleti; skörun, stærðarmun og skerpu. Það skilaði sér greinilega í 
afrakstri, sérstaklega í túlkun landslags. Um verkefnið sagði Laufey, nemandi 
í byrjendahóp: „Ég var að fatta þetta með að deyfa eftir því sem aftar dregur, 
hef kannski gert þetta án þess að vera meðvituð um það, vissi ekki að þetta 
væri vinnuregla sem hægt væri að nota.“  

Ég lagði áherslu á að þekking á eins og tveggja punkta fjarvídd sem 
miðlað var í innleiðingu í verkefni 4.8 og 4.9, væri til stuðnings við sjónræna 
rannsókn. Þær ættu nemendur ekki að nota eins og uppskrift heldur til að 
skilja það sem þeir sáu. Ef erfitt reyndist að gera sér grein fyrir halla eða 
lengd var gagnlegt að grípa til fjarvíddarreglnanna. Greinilega kom fram að 
þessi þekking gerði nemendur hæfari til að meta halla og lengd lína í 
fyrirmyndum sínum og til að túlka dýpt á tvívíðum fleti. Á matsblöðum og í 
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viðtölum sögðu margir að þekking á fjarvíddarreglum hefði verið þeim mjög 
nytsamleg og fáeinir sögðu hana hafa skilað sér einna mestum framförum í 
teiknináminu. Þröstur, nemandi í byrjendahóp, var einn þeirra: 

Ég var að uppgötva eitthvað nýtt og það er alltaf spennandi og 
áhugavert ... . Ég hefði reynt að teikna allt svona beint. Ég hafði aldrei 
skilið hvernig fólk gerði þetta svona flott. Auðvitað vissi ég að þetta 
var hægt, ég hafði bara ekki hugmynd um hvernig ... . Ég hafði ekki 
ímyndað mér að það væri svona létt.  

Skilningur nemenda á fjarvíddarreglunum jókst við að upplifa virkni þeirra í 
gegnum sjónræna reynslu í umhverfinu, eins og í verkefni 4.8 og 4.9. Fæstir 
höfðu reynt á sjálfum sér hvernig sjóndeildarhringur fylgdi augnhæð þeirra 
hvort sem þeir stóðu eða sátu og að hallandi línur stefndu allar í átt að 
ákveðnum hvarfpunkti á honum. Nokkrir nemendur áttu erfitt með að átta sig 
á þessu til að byrja með og hélt einn nemenda því til dæmis fram að gólfið á 
ganginum sem við virtum fyrir okkur hallaði þar til hann steig á það en með 
því að skoða og ræða þessi atriði og rannsaka þau í gegnum teikningu var 
eins og það kviknaði ljós. 

Líkamsbygging 

Auðvelt var að koma auga á framfarir nemenda í túlkun mannslíkamans í 
kjölfar miðlunar þekkingar á beina- og vöðvabyggingu hans. Rannsókn á 
hryggsúlu, rifbeinskörfu og mjaðmagrind skilaði raunsannari túlkun á 
hreyfingu í búk og vinna með hauskúpu skilaði raunsannari túlkun höfuðs og 
andlits. Nemendur gerðu sér flestir grein fyrir gagnsemi þessarar þekkingar 
eins og Edda, nemandi í seinni framhaldshóp:  

Þá veit ég kannski frekar hvernig skuggar eiga að liggja ... þegar ég 
veit hvað er fyrir innan, af hverju skugginn er, eins og viðbeinin, þú 
veist þegar maður skilur þau betur þá kannski veit maður betur hvernig 
maður á að skyggja þar.  

Heimur myndlistar  

Eftir því sem ég sýndi nemendum meira myndefni úr heimi myndlistar í 
tengslum við verkefnin styrktist ég í trú minni á mikilvægi þess. Ég varð vör 
við margskonar jákvæð áhrif sem nemendur staðfestu á matsblöðum og í 
viðtölum. Miðlunin opnaði þeim glugga inn í þennan heim og hjálpaði þeim 
að staðsetja sig í honum. Hún vakti áhuga á verkefnavinnunni, gaf 
hugmyndir, skýrði vinnubrögð og dýpkaði skilning á fyrirbærinu teikningu. Í 
námsefninu er því vísað til fjölda verka úr heimi myndlistar úr nútíð og 
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fortíð. Á rannsóknartímanum viðaði ég þeim smám saman að mér og prófaði 
að nota þessi verk í tengslum við verkefnin. Ef það reyndist gagnlegt á 
einhvern hátt og höfðaði til nemenda rataði það í endanlega gerð 
námsefnisins.  

Ef ég lét myndir af verkum listamanna liggja frammi fyrir nemendur að 
skoða að vild nýttu þeir sér það takmarkað svo ég tamdi mér að flétta 
umfjöllun um þau markvisst inn í verkefnavinnuna þar sem það átti við. 
Óformlegt spjall í návígi yfir bók eða tölvuskjá og sýnikennsla í tengslum við 
það reyndist þá árangursríkara en stórar glærusýningar. Í viðtölum voru 
nemendur almennt á því að áhugavert væri að kynnast verkum annarra á 
þennan hátt. Þeir „skynjuðu“ þau og sáu þau í nýju ljósi. Fáeinir sögðust hafa 
lært að meta verk sem sem þeir höfðu ekki endilega verið hrifnir af fyrirfram. 
Til dæmis sagði Nanna, nemandi í byrjendahóp: „Það er skemmtilegra að líta 
á það þegar þú ert búin að fatta það. Samt ég er búin að sjá þetta málverk 
svona fimmtíu sinnum áður.“  

Reynsla mín og nemenda var að verk annarra segðu meira en mörg orð til 
að útskýra vinnubrögð eða notkun efna og áhalda. Nemendur gátu séð 
verkefnið fyrir sér. Málverk Marcels Duchamps, Kona sem gengur niður 
stiga nýttist til dæmis vel við að skýra hugsunina að baki tilbrigða við 
verkefni 4.6 þar sem nemendur teiknuðu fyrirmynd frá mörgum hliðum. Sú 
tenging bauð einnig upp á áhugaverða umræðu um eðli kúbisma. Nönnu, 
nemanda í byrjendahóp, vantaði greinilega mynddæmi þegar hún fékk það 
verkefni að setja veggjakrot á húsvegg sem hún hafði teiknað í verkefni 4.9:  

Ég vissi ekkert hvað ég átti að gera. Ég hef alveg séð graffití en aldrei 
pælt í því hvernig á að gera það eða ... hvernig ég myndi gera það. Ég 
þarf að sjá hlutina frekar en heyra þá ... það er alltaf best að herma eftir 
eða kannski ekki herma, heldur hafa eitthvað til hliðsjónar. 

Ég hafði ekki gert mér grein fyrir því áður en margir nemendur tjáðu sig 
eindregið um að þeir væru ekki hrifnir af því að nemendaverk væru notuð til 
útskýringar á verkefnum. Þeim fannst þeir þurfa að keppa við þann árangur 
og gátu fundið fyrir vanmáttarkennd. Öðru máli gegndi ef þeim voru sýnd 
verk valinkunnra listamanna. Þá ætluðust þeir ekki til þess af sjálfum sér að 
ná sömu hæfni og tókust á við verkefnin á eigin forsendum. Í innleiðingu í 
verkefni 4.8 og 4.9 sýndi ég til dæmis nokkur verk sem sýna hvernig brugðið 
er á leik á grundvelli ítarlegrar þekkingar á flóknum fjarvíddarreglum eins og 
teikningar Echers og ákveðna senu úr kvikmyndinni Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind. Það virtist ekki draga úr nemendum kjark heldur kveikja 
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áhuga þeirra á að ná tökum á viðfangsefninu: „Maður er ekkert að bera sig 
saman við meistarana,“ sagði Laufey á rýnifundi. Þær teikningar nemenda 
sem eru í námsefninu eru því eingöngu hugsaðar fyrir kennara til útskýringar 
á verkefnum.  

Fleiri en einn nemandi tjáði mér í viðtali að ef verkefni var of opið, gæti 
verið erfitt að fóta sig; þá höfðu þeir „of mikið í huganum“. Vel valin 
mynddæmi þrengdu rammann og kveiktu hugmyndir að mögulegum leiðum 
til lausna. Hildur, nemandi í seinni framhaldshóp, sagði um þetta: „Með 
dæmum er bara eitt fyrir framan mann. Erfitt að vera ekki með neitt því þá 
þarf að hugsa allt frá byrjun. Ef maður hefur eitthvað er maður komin með 
byrjun til að vinna út frá.“ 

Fjölbreytileg sýnidæmi gerðu nemendur meðvitaða um hvað teikning gat 
spannað vítt svið. Þegar nemendur voru leiddir inn í verkefni 5.7 voru þeim 
sýndar fjölmargar óhefðbundnar teikningar þar sem allt eins var hægt að 
teikna með öllum líkamanum eða hella matarlit úr vökvunarkönnu. Vindurinn 
eða flugvél gat dregið línurnar og grunnurinn sem teiknað var á gat verið 
sandströnd, jökull eða heiður himinn. Fæstir höfðu hugsað um teikningu á 
þennan hátt og í viðtölum var sagt að þessi innleiðing „víkkaði sýn“ og að 
hún væri „spennandi“ og „fróðleg“.  

Verk listamanna gátu gefið nemendum innblástur hvort sem var í 
tengslum við hugmynd eða tækni. Nanna, nemandi í byrjendahóp, upplifði 
innleiðinguna í verkefni 5.7 svona: „Maður var strax kominn með einhverjar 
hugmyndir þegar maður sá myndirnar og hvað fólk var að gera. Gat fengið 
svona innblástur frá þeim.“ 

Í verkefni 2.7 þar sem líkt var eftir teiknistíl nokkurra listamanna áttu 
nemendur það til að velja stíl sem var líkur þeirra eigin en þá ýtti ég á þá að 
reyna sig við eitthvað framandi. Dæmi voru um að nemendur uppgötvuðu 
aðferðir sem áttu jafnvel betur við þá en þær sem þeir höfðu verið að nota. 
Laufey, nemandi í byrjendahóp, mælti fyrir munn fleiri þegar hún sagðist í 
viðtali hafa þurft að komast yfir ákveðið samviskubit yfir að nota verk 
annarra á þennan hátt og hélt að það væri „bara bannað“. Eins og fleiri áttaði 
hún sig á því hve lærdómsríkt það var: „Maður er búinn að læra nýjar 
aðferðir. Ekki bara sína.“ Af nógu var að taka og nemendur gátu nýtt sér áhrif 
frá verkum annarra til að móta eigin stíl. Of snemmt var að vera búinn að 
ákveða hvernig hann ætti að vera. Hildur, nemandi í seinni framhaldshópi 
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sagði: „Að horfa á það og skoða það svona hjálpar manni meira að þjálfa 
sinni eigin stíl og bara, þetta er flott, mig langar að gera svona.“  

Efni og áhöld  

Upphaflega prófaði ég að miðla þekkingu um beitingu efna og áhalda og 
bjóða nemendum að æfa sig í því eingöngu eins og til dæmis aðferðum til að 
skyggja flöt. Nemendur voru ekki virkir í slíkri vinnu þar sem hún hafði ekki 
næga merkingu fyrir þeim. Betur reyndist að flétta miðlun slíkrar þekkingar 
inn í verkefni sem höfðu víðari skírskotun, til dæmis í tengslum við 
mismunandi teiknistíl listamanna í verkefni 2.7.  

Á forrannsóknartímanum hafði ég skráð í dagbók að mér fyndist að 
nemendur þyrftu að vera orðnir nokkuð færir í að beita blýanti eða kolum til 
að ráða við að nota önnur efni eins og akrýlliti en þegar á rannsóknina leið 
fór ég að efast um þetta. Blaut og lituð efni borin á með pensli eða fingrum 
voru jafn mikilvæg í lærdómsferlinu og blýantar eða kol. Ég fann að glíma 
nemenda við ólík efni og áhöld ýtti undir framfarir. Þeir öðluðust 
fjölbreytilegri reynslu og það krafðist einbeitingar. Nemendur öðluðust því 
þekkingu og reynslu af ólíkum efnum og áhöldum smám saman og sögðu 
margir í viðtölum að það hefði verið lærdómsríkt og spennandi. Til dæmis 
sagði Freyja, nemandi í byrjendahóp: „Öll þessi teikniáhöld sem ég vissi ekki 
að væru til, ég hafði aldrei séð hnoðleður eða strokvöndul og bara að fá að 
prófa alla þessa hluti, það var bara geðveikt gaman. Ótrúlegt hvað þetta gerir 
teikningarnar allar miklu betri.“  

Samkennari minn lagði einnig áherslu á notkun fjölbreytilegra efna og 
áhalda í teikningunni. Hvert um sig krafðist ákveðinnar nálgunar að 
teikniferlinu og reyndi með ólíkum hætti á skynjun og hreyfingu handar. 
Hildur, nemandi í seinni framhaldshóp, lýsti því hvernig notkun á pensli og 
blautu efni sem hún var ekki eins vön að beita og blýanti, varð til þess að hún 
þurfti að vinna óhikað og einbeita sér betur að því að túlka sjónræna þætti:  

Af því að maður teiknar ekki niður og notar litinn og pensilinn strax þá 
getur maður ekkert strokað út og lagað heldur verður maður alltaf að 
halda áfram og þá náttúrulega verður maður betri í því að þurfa ekki að 
stroka út af því að maður gerir ekki eins margar villur. 

Teikning með vír, í verkefni 4.2, gaf af sér áhugaverða túlkun á fyrirmynd þó 
nemendur hefðu aldrei snert á því efni áður til að teikna með. Halldóra, 
nemandi í byrjendahóp, sagði um áhrif þess á sitt teikniferli: „Ég horfði eins 
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og ég væri að teikna, en það sem var öðruvísi var mótunin og þá varð til eins 
og önnur vídd.“  

Ég ákvað stundum hvaða efni og áhöld skyldi nota í ákveðnum 
verkefnum, ef það studdi við þá aðferð sem verið var að beita. Þróunin á 
rannsóknartímanum var í þá átt að leyfa nemendum að velja úr sem flestum 
efnum og áhöldum í sem flestum verkefnum. Oft voru því margskonar efni 
og áhöld í notkun á sama tíma sem krafðist þess að ég fylgdist vel með því 
hvort nemendur þyrftu á leiðbeiningum um beitingu þeirra að halda. Í fleiri 
en einu viðtali kom fram að ég hefði mátt vera duglegri við slíkt. Fríða sagði 
til dæmis á rýnifundi: „Ég vildi vita meira um tæknina. Að láta „feida“ ... 
minnka ljósið niður í dimmt ... ekki bara beint strik milli ljóss og skugga. Ég 
var smá svona ekki örugg með það.“ Eftir því sem á rannsóknina leið gekk 
slíkt þó betur svo niðurstaðan varð sú að ávinningurinn af því að flétta 
miðlun þekkingar um notkun efna og áhalda inn í alla verkefnavinnu væri 
þess virði.  

4.1.5 Notkun ímyndunarafls 

Í fimmta kafla námsefnisins eru verkefni sem miða að því að efla hæfni 
nemenda til að nota ímyndunaraflið í teikningu. Verkefnin krefja þá um að 
sjá fyrir sér eitthvað sem ekki er til staðar og finna leiðir til að setja það fram. 
Flestir voru óvanir þessu eða höfðu ekki unnið á þann hátt síðan þeir voru 
börn, eins og Freyja, nemandi í byrjendahóp, upplifði:  

Maður var alltaf með svo miklar ímyndir þegar maður var yngri, eins 
og myndir í skýjunum, svo var maður alveg búinn að missa þær og 
eftir að ég kom hingað þá bara kom allt aftur upp og ég er bara alltaf að 
sjá eitthvað. 

Ég varð vör við að nemendur höfðu einna helst vanmáttarkennd gagnvart 
þessum verkefnum en þegar þeir tókust á við þau komu þeir iðulega fram 
með frumlega sköpun, einnig þeir sem höfðu haft minnsta trú á hæfileikum 
sínum til þess. Nemandi í byrjendahóp sagði á matsblaði: „Ég hef lært að 
nota ímyndunaraflið mikið.“  

Þau verkefni sem reyndu hvað mest á ímyndunarafl nemenda áttu það 
sammerkt að nokkur tími gat liðið frá því að þeir fengu það í hendur þar til 
þeir byrjuðu að framkvæma, líkt og þeir þyrftu að komast yfir ákveðinn 
þröskuld. Ímyndunaraflið þurfti að fá að krauma í undirmeðvitundinni í 
ákveðinn tíma áður en hugmyndir skutust upp á yfirborðið. Nemendur þurftu 
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að fá næði til að sjá fyrir sér mögulegar leiðir til lausna, annað hvort með 
sjálfum sér eða í samræðu við mig eða samnemendur áður en ákvörðun var 
tekin um hvaða leið var farin. Þegar nemendur komust á annað borð af stað 
sökktu þeir sér gjarnan niður í verkefnavinnuna og virtust sérstaklega vakandi 
og áhugasamir, ekki síður og jafnvel frekar en í öðrum verkefnum.  

Þó sérstaklega hafi reynt á ímyndunaraflið til að leita í fyrri þekkingu og 
reynslu og búa til eitthvað nýtt í verkefnum fimmta kafla gerðist það einnig  í 
öðrum verkefnum. Til dæmis þegar nemendur sáu fyrir sér hvar ætti að draga 
næstu línu eða hvaða efni og áhald ætti að velja. Tilbrigði við verkefni 4.6 
reyndi töluvert á ímyndunaraflið. Þegar nemendum var sett fyrir að teikna 
mörg sjónarhorn sömu fyrirmyndar í sömu teikningu þurftu þeir að ákveða 
hvar þeir vildu staðsetja hvert nýtt sjónarhorn á teikningunni með tilliti til 
þess sem komið var á undan. Þeir hikuðu greinilega til að byrja með en fundu 
svo hver sína leið til lausnar og þá var skriðan farin af stað. Í hvert skipti sem 
verkefnið var lagt fyrir virtust nýjar frumlegar leiðir verða til. Margir útlimir 
voru til dæmis settir á sama búk, einhvers konar hringekja varð til með öxli í 
gegnum miðju fyrirmyndar, sjónarhorn voru teiknuð hlið við hlið, ofan á 
hvert annað eða út um allt. Sumar teikningarnar minntu á Picasso eða 
Duchamp eins og lagt var upp með en aðrar alls ekki.  

Án fyrirmynda 

Í verkefni 5.1 voru nemendur beðnir um að teikna tilviljanakennt línuspil á 
teikniflötinn og nostra síðan við það með fjölbreytilegum línum og formum 
að vild. Þeir höfðu meiri reynslu af þess háttar teikningu en af öðrum 
verkefnum kaflans og hún reyndi ekki mikið á en gaf fjölbreytilegan og 
áhugaverðan afrakstur. Form og línur flæddu fram á pappírinn án mikillar 
viðkomu í huganum. Nokkrir nemendur nutu sín sérstaklega vel við þessa 
vinnu tímunum saman. 

Nemendur voru beðnir um að sjá fyrir sér hlutbundnar myndir í 
óhlutbundnum grunni, eins og skýjamyndum eða kaffisulli, í verkefni 5.2. 
Það vafðist mismikið fyrir nemendum og sumir voru sérstaklega lengi að 
komast af stað en smám saman birtust þeim ímyndir og kjarkur til að draga 
þær fram með teikningu jókst. Nokkrir staðfestu þetta í viðtölum, eins og 
Guðrún, nemandi í byrjendahóp: 

Þetta reynir alveg á hugann. Maður þarf að nota hugarflugið. Fyrst sá 
ég ekki neitt út úr þessu en um leið og ég sá út einhver rör, þá fór ég að 
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þróa alltaf meira og meira. Vatn og glös og manneskjur og fugla að 
drekka.  

Þetta var auðveldara fyrir aðra eins og Freyju nemanda í byrjendahóp: 
Mér fannst létt þarna skýjamyndirnar af því að ég var svo fljót að sjá 
hluti. Já, það komu bara endalaust einhverjar svona hugmyndir, ég sá 
kannski bara einhverja pínulitla mynd, þá sá ég kannski tíu myndir út 
úr henni og valdi bara þá bestu. 

Áberandi var hve afraksturinn af þessu verkefni var fjölbreytilegur.   
Verkefni 5.4 snerist um að túlka óáþreifanleg hugtök í mynd, eins og til 

dæmis þögn eða myrkur. Það krafðist oft heilmikilla pælinga og tilrauna. 
Hvaða efni átti til dæmis að nota til að túlka myrkur? Átti afraksturinn að 
vera óhugnanlegur? Mátti nota einhverja birtu eða láta glitta í landslag? 
Þessar teikningar urðu oft sérlega áhugaverðar. Þögn var til dæmis túlkuð 
með nótum sem lágu fyrir utan nótnablað eða munni staðsettum utan við 
andlit. Lýsing Laufeyar, nemanda í byrjendahóp, á vinnu við verkefnið ber 
augljóst vitni um virkni ímyndunarafls í sköpunarferli: 

Ég var svolítið lengi að koma mér af stað ... hætti ekkert að hugsa um 
þetta þar til ég var komin með einhverja lausn ... þetta var að bögga 
mig þangað til, samt ekki að bögga mig því mér finnst það æðislega 
gaman að hugsa um svona og ég held alltaf áfram og áfram þar til ég er 
ánægð. Ég fæ bara einhverja hugmynd og veit ekkert hvernig ég á að 
framkvæma það en held bara áfram ... það voru ótrúlega margar 
hugmyndir sem komu.  

Með fyrirmyndir  

Nemendur áttu að velja að minnsta kosti tólf ólík sjónarhorn á fyrirmynd til 
að teikna eftir í verkefni 5.3. Eftir því sem teikningarnar urðu fleiri reyndi 
meira á útsjónarsemi við að finna nýtt sjónarhorn. Einstaka nemendur fóru á 
flug í þessu verkefni og unnu sífellt hraðar. Greinileg áhrif frá því sáust í því 
sjónarhorni sem nemendur völdu sér á fyrirmyndir í næstu verkefnum. Til 
dæmis voru innviðir hauskúpu teiknaðir og manneskja úr mikilli hæð.  

Í verkefni 5.5 voru nemendur beðnir um að búa til nýtt fyrirbæri úr öðrum 
sem til voru fyrir. Margskonar dæmi úr heimi myndlistar og vísun í 
þjóðsagnaverur virkuðu sem kveikja. Ég prófaði ýmsar leiðir í framsetningu 
verkefnisins. Ég bað nemendur um að setja saman eina fígúru úr tveimur eða 
fleirum eða setja ákveðna fígúru inn í óvænt umhverfi. Ég bauð upp á mikið 
magn myndefnis eða lítið. Ég gaf upp hugtök, bæði afmörkuð eins og 
kolkrabbi og hundur eða opnari eins og sjávardýr og húsdýr. Ég bauð 
nemendum að velja sér myndefni eða hugtök eða valdi fyrir þá. Þeir voru 
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ekki á einu máli um hvaða útfærsla væri áhugaverðust eða reyndi mest á. 
Þröstur, nemandi í byrjendahóp, taldi litla ögrun felast í því að draga upp 
hluta af nokkrum gefnum fyrirbærum og setja saman í ný:  

Þú þurftir ekki að finna upp á því af því að þú tókst þetta bara beint af 
blaði, dróst það bara upp. Þetta er einhver ballettgaur og síðan teiknaði 
ég bara rana á hann, þetta eru í raun fjórir, þetta er gíraffi og síðan er 
þetta af fiski. 

Halldóra var á því að það krefðist ákveðinnar hugkvæmni að sjá fyrir sér 
hvernig hægt væri að setja saman eitthvað nýtt þó fyrirmyndirnar væru 
gefnar:  

Að horfa á hlut og reyna að sjá eitthvað annað út úr honum fær mann 
aðeins til að vera frjálsari, ekki alveg stífur, að koma svona saman 
einhverju. Þá fer maður að horfa öðruvísi á myndirnar til þess að finna 
út hvað ég gæti séð sem ég gæti breytt. Mér finnst það svona gefa 
ímyndunaraflinu lausan tauminn.  

Freyja, nemandi í byrjendahóp, taldi meiri ögrun felast í að láta velja 
fyrirmyndir fyrir sig en að gera það sjálf: „Ef þú fengir að leita sjálf þá færðu 
náttúrulega bara þínar eigin hugmyndir en ef það er sett fyrir þig verkefni þá 
er það náttúrulega erfiðara.“  

Margar af þessum aðferðum fannst mér virka og almennt leiddi sú 
grunnhugmynd að búa til eitthvað nýtt sem ekki var til, úr öðru sem til var 
fyrir, til frumlegra lausna hvernig sem verkefnið var sett fram. Reynslan var 
enn fremur sú að ákveðnar skorður í upphafi ýttu undir frumlegar lausnir 
hverjar sem þær voru. Í endanlegri gerð námsefnisins eru því margir 
mismunandi möguleikar gefnir til framsetningar verkefnisins. 

 Mikilvægt reyndist að gefa nemendum frelsi eftir að þeir höfðu verið 
settir af stað. Ég átti oft í heilmiklum samræðum við þá um mögulegar leiðir 
til lausna og reyndi að fylgja áhuga hvers og eins eftir. Hjá sumum kviknuðu 
hugmyndir við að prófa ný efni og áhöld en öðrum við að skoða meira 
myndefni eða fleiri verk eftir listamenn. Sumir stefndu að hlutbundinni 
nálgun en aðrir ljóðrænni. Mikil vinna var lögð í margar teikninganna sem 
gátu orðið mjög frumlegar; letidýr spilaði á gítar, snákar risu upp úr höfði 
fósturs sem lá á matardiski og fiskur sveif um á tunglinu.  

Hreyfing gerð sýnileg 

Nemendur voru leiddir inn í verkefni 5.7 með því að skoða margskonar 
óhefðbundnar teikningar og velta vöngum um eðli miðilsins. Nemendum var 
síðan sett fyrir að teikna án þess að nota hendurnar og án þess að nota nokkuð 
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af þeim efnum og áhöldum eða teikniflötum sem þeir höfðu prófað áður. Í 
litlum hópum ræddu nemendur mögulegar lausnir, komu sér saman um 
hverjar voru álitlegastar og fundu leiðir til að framkvæma þær. Þegar ég lagði 
verkefnið fyrir með forrannsóknarhóp var ég sjálf hluti af hópnum og tók þátt 
í vinnuferlinu sem reyndist ekki vel. Nemendur sýndu sjálfstæðari 
vinnubrögð og meiri áhuga ef ég undirbjó þá vel í upphafi en vék svo til 
hliðar og fylgdist með en aðstoðaði ef þess var óskað. Sóley, nemandi í fyrri 
framhaldshóp, sagði um verkefnið: „Skemmtilegt að vera að gera eitthvað 
svona sjálf. Þróa hugmyndina, fara að vinna í því.“  

Meiri hluti nemenda tók virkan þátt í því sameiginlega sköpunarferli sem í 
verkefninu fólst en hver hópur væflaðist svolítið í upphafi. Smám saman tóku 
nemendur við sér svo næstum allir lögðu metnað í vinnuna á endanum. Ég 
þurfti að passa að skipta mér ekki of mikið af og hafa ekki áhyggjur þó 
nemendur væru ekki stöðugt að framkvæma. Virkni þeirra reyndist heilmikil 
þegar á heildina var litið, þó vinnan hafi virst tætingsleg á stundum. Eftir 
slíka verkefnavinnu skráði ég í dagbók: 

Ef ég er að gera eitthvað nýtt og veita frelsi þá verð ég að sleppa takinu 
og má ekki hafa áhyggjur af því að verið sé að svíkjast um eða að 
nemendur séu neikvæðir út í verkefnið enda var það ekki mín 
tilfinning. Frekar að þeir hafi verið að hugsa og melta og rannsaka á 
eigin forsendum. Það var ekki endilega samkvæmt mínu skipulagi eða 
undir stöðugri stjórn. Ég þurfti alveg að einbeita mér að því að slaka á 
og leyfa þessum tímum að vera afslöppuðum og fylgjast bara með. 
Þegar ég náði því þá naut ég þess ... . Það sveif einhver 
sköpunarkraftur yfir stofunni og nemendur virtust vera vel vakandi. Ég 
sá á yfirbragðinu að það var eitthvað að gerast í hugum þeirra þó að 
þeir væru ekki endilega að framkvæma allan tímann. 

Frumlegar hugmyndir kviknuðu í vinnunni, eins og að sleppa vatnsblöðrum 
úr mikilli hæð, skvetta á teikniflöt eða keyra yfir hann á bíl, teikna í snjó, 
hengja 50.000 snúrur upp í loftið, lýsa á krumpað blað, taka ljósmynd af því 
þegar vatni var hellt úr flösku, taka hreyfimynd af hári þegar höfuð var hrist 
og svo framvegis. Í framhaldshópum voru nemendum settar þrengri skorður í 
verkefninu og þeir beðnir til viðbótar um að vinna út frá mannslíkamanum. Í 
tengslum við það kviknuðu hugmyndir eins og að dreifa hveiti yfir líkama 
sem lá á gólfi, velta máluðum líkama yfir teikniflöt eða að dansa í snjó. 
Sumar þessara hugmynda komust í framkvæmd. Sóley, nemanda í fyrri 
framhaldshóp lýsti vinnuferlinu í sínum hópi svona (sjá á mynd 4.1): 

Við komum náttúrulega með einhverjar hugmyndir. Svo fórum við 
eitthvað að spinna út frá þeim og komumst að niðurstöðu að það væri 
best að gera þetta svona. Það voru svipaðar margar hugmyndir sem við 
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fengum og svo fundum við bara bestu leiðina til að sameina þær. Við 
byrjuðum á því að setja ruslapoka utan um allan líkamann og svo 
dreifðum við málningu alls staðar, svo rúllaði hann sér eftir blaði. Það 
kom svona hreyfing. 

 

Teikning samkvæmt ímyndunarafli og teikning eftir fyrirmynd 

Góða raun gaf að vinna til skiptis verkefni sem reyndu sérstaklega á 
ímyndunarafl og önnur sem reyndu á yfirfærslu fyrirmynda á teikniflöt. Hvor 
nálgun um sig hafði jákvæð áhrif á hina. Örvun ímyndunaraflsins virtist opna 
fyrir útsjónarsemi í tækni og tæknileg færni gerði nemendum auðveldara fyrir 
að setja ímyndir sínar fram.  

Í verkefni 5.2, þar sem skýjamyndir og kaffiblettir voru kveikja að 
hlutbundnum teikningum sögðust nokkrir nemendur ekki hafa náð að teikna 
það sem þeir sáu í huga sér. Þá vantaði meiri sjónrænar upplýsingar um 
ímyndina eða reynslu af því að teikna hana. Víðir, nemandi í byrjendahóp, 
sagði til dæmis: „Þú veist ég gat ekki líkt eftir myndinni í höfðinu á mér, 
myndin af kirsuberinu var þar, ég veit hvernig það er og hvernig það er á 
litinn en ég gat ekki séð það á blaði einhvern veginn.“ Páll, nemandi í 
byrjendahóp, sagði enn fremur: „Ég sá skjaldböku með skriðdýr á bakinu en 
vissi ekki hvernig þetta ætti að vera því ég hef aldrei teiknað skjaldböku eða 
skriðdýr.“  

Sjónræn þekking og skilningur á fyrirmyndum bættist smám saman í 
sjónrænan gagnabanka nemenda eins og áður sagði. Þangað gátu þeir leitað 
til að setja ímyndir sínar fram. Því meira sem þeir teiknuðu eftir fyrirmynd 
því meiru höfðu þeir úr að moða; myndirnar í huga þeirra urðu ríkari. Þeir 
urðu „hugmyndaríkari“, eins og Þröstur, nemandi í byrjendahóp, orðaði það 
þegar hann lýsti teikningu án fyrirmynda: „Þú veist, þá verðurðu að skapa 

Mynd 4.1 Hreyfing gerð sýnileg 
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eitthvað í hausnum sem þú hefur séð einhvern tímann og koma því á blað 
sko. Það er náttúrulega rosalega erfitt ef þú ert ekki mjög hugmyndaríkur.“ 

Þrátt fyrri þetta er ég ekki viss um að eftirfarandi fullyrðingar Hildar í 
seinni framhaldshóp standist: „Það er náttúrulega betra að vita hvernig 
fyrirmyndirnar eru í alvörunni áður en maður byrjar að leika sér með þær.“ 
Ófullkomnar eftirmyndir af fyrirmynd urðu oft efniviður í frumlegar 
teikningar og nemendur voru oft virkir í verkefnum sem reyndu á 
ímyndunarafl þó þeir hefðu ekki mikla reynslu af teikningu eftir fyrirmynd. 
Þeir gátu einnig aflað sér fyrirmynda ef þeir vildu. Viðhorf nemenda til 
útkomu eða kröfur sem þeir gerðu um „rétta“ mynd höfðu hins vegar áhrif. 
Fyrir suma skipti nákvæm eftirlíking af fyrirmynd ekki máli svo þeir 
teiknuðu óhikað það sem þeir sáu í huga sér eins og Freyja í byrjendahóp, en 
Páll í sama hóp hikaði því hann vildi að teikningin væri „rétt“.  

Hildur, nemandi í framhaldshóp, sagði einnig: „Maður þarf náttúrulega að 
læra tæknina fyrst áður en maður byrjar á einhverju öðru.“ Ég er ekki viss um 
að sú fullyrðing standist heldur. Tengsl tæknilegrar færni í teikningu eftir 
fyrirmynd við virkni ímyndunaraflsins voru ekki augljós. Stundum gerðist 
eitthvað óvænt í glímunni við að ná tökum á tækninni þannig að afrakstur 
varð annar en ætlað var, sem varð einmitt kveikja að nýjum og frumlegum 
hugmyndum að leiðum til lausna. Verkefni sem snerust eingöngu um tækni 
kveiktu enn fremur ekki áhuga nemenda en ef tæknileg vinna hélst í hendur 
við tjáningu eigin hugmynda urðu þeir virkari. Þó auðveldara reyndist að 
setja fram ímyndir með mikið vald á túlkun sjónrænna eiginleika þurfti að ná 
því valdi á einhvern hátt. Verkefni þar sem nemendur voru virkir leiddu til 
eflingar tæknilegrar færni. Oft voru það verkefni úr fimmta kafla og þau 
þurftu því ekki að koma á eftir hinum. 

4.2 Aðstæður fyrir nám í teikningu 

Í samstarfinu við nemendur og með lestri fræðilegs efnis um 
myndlistarkennslu komst ég smám saman að niðurstöðu um hvað þyrfti að 
einkenna framsetningu námsefnisins og uppbyggingu hvers verkefnis, fyrir 
utan vinnu með hæfniþættina, til þess að nemendur yrðu virkir í 
teiknináminu. Fjallað er um það í þessum kafla.  
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4.2.1 Efni til að koma í verk 

Í upphafi rannsóknarinnar hugleiddi ég þann möguleika að bjóða nemendum 
að teikna frjálst og ég myndi fylgjast með og benda á hitt og þetta í tengslum 
við þær aðferðir og hugmyndir sem hver nemandi glímdi við hverju sinni til 
þess að eiga ekki á hættu að stýra sköpun þeirra um of eða hefta hana. Sá 
möguleiki virtist þó ekki raunhæfur og ég komst strax í upphafi að þeirri 
niðurstöðu að líklegra til árangurs væri að leiða nemendur inn í teikninámið 
með því að setja þá í ákveðnar aðstæður sem efldu teikni- og sköpunarhæfni 
þeirra. Ef þær voru vel ígrundaðar takmörkuðu þær ekki virkni eða sköpun 
nemenda heldur ýttu undir hana. Í dagbók frá rannsóknartímanum skrifaði ég: 
„Það þarf stundum að hjálpa ímyndunaraflinu, gefa því start, svo það fari að 
starfa.“ Nemendur virtust þurfa á því að halda að vera leiddir inn í 
teikninámið og greinilega kom fram bæði í viðtölum og á matsblöðum að þeir 
kusu það heldur en að fá alveg lausan taum. Þeir sögðu að margt af því sem 
þeim var boðið upp á hefðu þeir ekki látið sér detta í hug sjálfir og orðaði 
Þröstur í byrjendahóp það svo: „Maður lærir hluti sem ekki er hægt að læra 
nema með einhverjum reyndum teiknara.“  

Samkennari minn, sem aðstoðaði mig við ígrundun á teiknikennslunni, 
taldi alveg nauðsynlegt að kennari setti nemendum fyrir verkefni; það væri 
eitt af mikilvægustu hlutverkum myndlistarkennarans. Meginviðfangsefni 
rannsóknarinnar var því að setja nemendur í aðstæður sem efldu teikni- og 
sköpunarhæfni þeirra í raun og veru. Um leið og henni vatt fram kom betur í 
ljós hvers konar aðstæður væru líklegar til þess.  

Frá upphafi var stefnan tekin á að nemendur lærðu af reynslu og fengju 
verkefni þar sem þungamiðjan yrði sjálfstæð vinna. Hugtakið verkefni nær 
vel utan um hugsunina að baki: Nemendur fengu efni til að koma í verk. Þeir 
kölluðu sjálfir eftir því að fá að takast á við viðfangsefnin á áþreifanlegan 
hátt. Víðir í byrjendahóp sagði til dæmis: „Maður fattaði þetta þegar maður 
fór að teikna. Annars myndi maður gleyma því samstundis.“ Á matsblaði frá 
byrjendahóp stóð enn fremur: „Mér finnst best að læra að teikna með því að 
æfa mig og æfa og gera það sama oft.“ 

Ég komst smám saman að niðurstöðu um að hvert verkefni skyldi byggt 
upp af fimm þáttum: Markmiðum, þar sem tiltekið er að hverju skuli stefnt, 
innleiðingu, þar sem sjálfstæð vinna nemenda er undirbúin og sett af stað 
með þekkingarmiðlun (þar sem það á við), aðföngum, þar sem tiltekið er 
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hvaða fyrirmyndir, efni og áhöld henta, aðferðum, þar sem sjálfstæðri vinnu 
nemenda er lýst og ígrundun, þar sem efniviður til ígrundunar kemur fram. 

4.2.2 Fjölbreytileg nálgun 

Vinnuaðferðirnar sem notaðar voru til að efla hæfniþættina sem fjallað er um 
í kafla 4.1 voru fjölmargar en það má segja að tveimur megin aðferðum hafi 
verið beitt í allri verkefnavinnu. Önnur fólst í að teikna frjálst, flæðandi, laust 
og hratt þar sem leikur, túlkun og tjáning voru í forgrunni og hin í að teikna 
hægt og agað þar sem áherslan var á nákvæma rannsókn á löngum tíma. Í ljós 
kom að greinilegur ávinningur var af því að aðgreina þessar vinnuaðferðir og 
beina athyglinni að annari í einu því hvor um sig gaf hinni aukið vægi. 
Flæðið sem fylgdi frjálsri og hraðri teikningu gaf rannsóknarteikningum 
aukið líf og sú þekking og skilningur sem skapaðist með nákvæmri rannsókn 
skilaði sér inn í hraðteikningar. Sóley, nemandi í fyrri framhaldshóp, sagði 
meðal annarra að henni hefði þótt þessi aðgreining lærdómsrík. „Ég held að 
það [lærdómsríkast] hafi verið, blandan af bæði hraðteikningum og ... þar 
sem við fengum langan tíma til að rannsaka. Lærðum bæði að ... ekki hugsa 
of mikið og svo líka ... hvernig hann er líkaminn.“ Með reynslunni 
innhverfðust báðar vinnuaðferðirnar í teikniferli nemenda.  

Þannig gilti það sama um þessar tvær meginvinnuaðferðir og þær 
vinnuaðferðir sem tilheyrðu hæfniþáttunum, þ.e. greinilegur ávinningur var 
af því að beina athyglinni að einni aðferð í einu sem smám saman 
innhverfiðist í teikniferli nemenda og þekking þeirra og skilningur á eðli 
teikningar jókst. 

Sú ólíka reynsla sem fólst í mismunandi nálgun að teikningunni gerði það 
að verkum að verkefnin urðu fjölbreytt. Nemendur voru á einu máli um að 
svo hafi verið og þeim fannst það lærdómsríkt. Edda, nemandi í seinni 
framhaldshópi, sagði til dæmis: „Ég kannski vissi ekkert að það væru svona 
margar tegundir. Ég var alltaf bara að gera eitthvað ákveðið og svona 
takmarkaðist aðeins.“ Á matsblaði frá framhaldshóp stóð enn fremur: „Það er 
svo mikið hægt að gera og margar aðferðir sem er líka hægt að blanda saman 
til þess að fá áhugaverðari mynd.“  

Margt í verkefnavinnunni var nýtt fyrir nemendum og einstaka aðferðir 
hafði enginn prófað, til dæmis að teikna samkvæmt snertiskyni eða eftir 
fyrirmynd með vír. Óvænt nálgun vakti áhuga flestra og sagði Halldóra úr 
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byrjendahóp til dæmis: „Það er svo margt sem maður hefur ekki prófað en er 
að prófa sem er gaman.“ Eftirvænting eftir að prófa eitthvað nýtt kveikti 
einnig áhuga. Soffía úr fyrri framhaldshópi sagði til dæmis: „Ég ... mæti í 
tíma og svona ha, hvað erum við að fara að gera. Þá er ... svolítið spennandi 
að komast að því.“ Oft kom mér á óvart hve tilbúnir nemendur voru til að 
prófa framandi vinnuaðferðir og hve virkir þeir urðu. Flestir sögðu það 
lærdómsríkt bæði í viðtölum og á matsblöðum. Edda úr seinni framhaldshóp 
orðaði það svo: „Mér finnst mjög skemmtilegt að vinna alls konar skrýtin 
verkefni. Það fær mig til að gera eitthvað annað en ég er vön og fatta eitthvað 
nýtt.“  

Vel reyndist að dvelja ekki of lengi við ákveðna vinnuaðferð. Eftir langan 
tíma í rannsóknarvinnu eða teikningu eftir fyrirmynd reyndist vel að taka til 
við að vinna hratt og frjálst eða með áherslu á ímyndir. Því er hugmyndin sú 
að velja verkefni héðan og þaðan úr námsefninu eftir hentugleikum hverju 
sinni, en ekki að leggja þau fyrir í sömu röð og þau koma fyrir. Með því móti 
skapast tilbreyting í vinnu nemenda og þeir efla hæfniþættina með sér smám 
saman, samhliða. Margir nemendur voru sammála Guðrúnu úr byrjendahópi, 
um að það væri til góðs: „Það yrði örugglega ekki gaman ef maður væri alltaf 
í sömu aðferðinni. Þegar maður er orðin þreyttur á að vanda sig er gaman að 
gera fljótt, svona með tilfinningunni.“  

Sum viðfangsefni kröfðust mikillar þjálfunar, eins og rannsókn birtu- og 
skuggaforma eða fjarvíddar, en þá var ekkert því til fyrirstöðu að endurtaka 
viðkomandi verkefni með mismunandi fyrirmyndir.  

4.2.3 Aðlögun að ólíkum nemendum 

Greinilegur munur kom fram á því hverskonar verkefni nemendum þóttu 
áhugaverðust eða lærdómsríkust. Sumir nutu sín best við að rannsaka af 
nákvæmni en aðrir í frjálsari og hraðari vinnu. Sumir kunnu best við að vinna 
með fyrirmyndir en aðrir án þeirra. Sumir höfðu lært ákveðna þætti fyrirfram 
en fyrir öðrum voru þeir alveg nýir. Tækifæri til að koma til móts við ólíkar 
þarfir nemenda jukust með fjölbreytilegum verkefnum en einnig með því að 
gefa möguleika á mismunandi útfærslu hvers þeirra. Sum verkefni kröfðust 
þess að við værum samferða, til dæmis þar sem teiknað var á tíma en 
möguleikar á mismunandi túlkun voru ávallt til staðar. Þegar aðstæður leyfðu 
gaf ég nemendum æ oftar kost á að velja sér verkefni, verja mislöngum tíma í 
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þau eða sleppa úr án þess þó að missa sjónar á meginmarkmiðum 
námsefnisins. Ég fann að nemendum fannst gott að hafa val og langflestir 
voru ábyrgir í því vali og virkir í verkefnavinnunni þrátt fyrir frelsið – eða 
vegna þess. Þetta skipulag krafðist þess að ég væri ávallt búin undir það að 
leiða nemendur inn í ólík verkefni og vakandi fyrir því að hver og einn hefði 
eitthvað hæfilega ögrandi fyrir stafni. Það reyndi stundum verulega á en gekk 
betur þegar mynd komst á framsetningu verkefna og reynsla mín af þeim 
jókst. Verkefni sem kröfðust rannsóknar í langan tíma og verkefni fyrir 
ímyndunaraflið buðu upp á meiri sveigjanleika í útfærslu en önnur. Ég reyndi 
að fylgja nemendum eftir í sjálfstæðri vinnu með mismunandi þarfir þeirra í 
huga. Flestir upplifðu frelsi í teiknináminu. Á matsblaði frá byrjendahóp stóð: 
„Mjög frjálsir tímar. Gott að fá að ráða hvað maður gerir sjálfur.“  

Nokkrir nemendur höfðu það mikinn áhuga á teikningu og öllu sem henni 
tengdist að þeir sökktu sér niður í öll verkefni og virtust ekki þurfa sérstaka 
kveikju til þess. Hildur í seinni framhaldshóp var einn þeirra: „Mér finnst 
þetta alveg ógeðslega gaman sko ... . Ég hef náð að þróa það með mér að vita 
og sjá að það er allt gagnlegt og þá hugsa ég bara um það þannig.“ En 
verkefnin þurftu að vekja áhuga allra því án innri hvatar urðu þeir ekki eins 
virkir og minna nám fór fram. Framfarir voru líklegri ef þeir höfðu ánægju af 
verkefnavinnunni. Langflestir nemendur voru á þeirri skoðun og það kom 
fram bæði í viðtölum og á matsblöðum. Víðir í byrjendahóp sagði til dæmis: 
„Ég nenni því ef mér finnst það gaman ... ef mér finnst þetta leiðinlegt þá 
oftast sé ég engan tilgang í því.“ Guðrún í sama hóp sagði: „Maður lærir 
örugglega ekkert ef manni finnst þetta leiðinlegt ... þú verður að hafa áhuga.“ 
Hins vegar kom ákveðið fram bæði í viðtölum og á matsblöðum að 
nemendum þóttu langflest verkefnin skemmtileg og sagði Guðrún, nemandi í 
byrjendahóp, um eitt þeirra: „Mér finnst verkefnið bara mjög skemmtilegt 
eins og eiginlega öll hin.“  

Ef verkefni virtust ekki vekja áhuga nemenda var oftast hægt að aðlaga 
þau en ef ekki fengu þau ekki inngöngu í námsefnið þó svo að mér hafi þótt 
þau merkileg að einhverju leyti fyrirfram.  

Ég varð greinilega vör við að glíma við ögrandi verkefni ýtti meira undir 
framfarir en það sem reyndist létt. Nokkrir nemendur tóku undir það. Til 
dæmis kom eftirfarandi fram á matsblaði í framhaldshópi: „Verkefnin eru 
krefjandi, stundum mjög erfið en maður lærir mest af því.“ Þó nemendur 
kölluðu eftir ögrun þurfti hún að vera í samræmi við hæfni. Best reyndust 
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verkefni sem reyndu á en veittu nemendum um leið þá tilfinningu að þeir 
byggju yfir nægri þekkingu og reynslu til að ráða við þau. Samkennari minn 
og ígrundunarfélagi sagði um þetta:  

Ef þú dembir einhverjum út í eitthvað þar sem hann er ekki öruggur þá 
getur það svolítið slökkt á lönguninni. Maður þarf að henda svona pínu 
línu til nemenda sem þeir geta hangið í. Pínu öryggi og pínu óöryggi, 
það er rosa góð blanda. 

Fyrir kom að nemendur náðu ekki að einbeita sér vegna þess að verkefni voru 
of krefjandi en þá aðlagaði ég þau eða studdi viðkomandi nemanda. Ég fann 
að sérstaklega mikilvægt var að vanda til innleiðingar í verkefni sem fólu í 
sér mjög mikla ögrun eða breytingu frá venjubundnum vinnuaðferðum. 
Nemendur þurftu að skilja hvað í því fólst. Það þurfti að ræða það frá ýmsum 
hliðum skýra frá markmiðum og hvernig þeir gátu borið sig að áður en hafist 
var handa svo óþarfa óvissa truflaði ekki námsferlið. Gagnlegt var að sýna 
nemendum teikningar eftir listamenn í sama anda og/eða hafa sýnikennslu á 
tilheyrandi vinnuaðferð sem nemendur reyndu sjálfir jafnóðum. Sýnikennslan 
gat einfaldlega falist í hvoru megin við trönur væri best að standa og hvernig 
væri gott að rífa pappír eða halda á teikniáhaldi. Einnig skipti máli að efni og 
áhöld væru innan handar.  

4.2.4 Flæði 

Þegar áhugi nemenda var kveiktur og verkefni voru hæfilega ögrandi gátu 
þeir gleymt sér í vinnuferlinu og andinn í kennslustofunni orðið magnaður. Í 
dagbók minni stendur: „Það sló þögn á mannskapinn og einbeitingin skein úr 
hverju andliti.“ Þó svo nemendur hafi oft og tíðum verið mjög einbeittir er 
ekki víst að þeir hafi komist í flæði sem Csikzentmialyi (2013, bls. 110-123) 
skilgreinir þannig að það sem verið sé að gera gangi mjög vel og 
áreynslulaust fyrir sig, næstum sjálfvirkt en einstaklingurinn sé samt afar 
einbeittur. Sjö af þeim tólf nemendum sem komu í viðtöl og á rýnifund tjáðu 
mér að þeir teldu sig hafa komist í slíkt hugarástand einhvern tíma í 
teiknináminu. Þeir lýstu fullkominni einbeitingu að því sem þeir voru að gera 
eins og Víðir, nemandi í byrjendahóp: „Ég fer í minn eigin litla heim og bara 
geri það sem ég vil. Ég get teiknað það sem ég vil ... . Öll einbeiting mín fer í 
að teikna og ég hugsa um ekkert annað.“ Freyja í sama hóp upplifði svipað: 
„Þegar ég var að gera skýjamyndirnar þá var ég alveg bara, þá náði ég bara 
fullri einbeitingu ... . Ég bara missti mig alveg.“ Soffía úr fyrri framhaldshóp 
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lýsti þessu svona: „Þá getur maður alveg bara farið út úr heiminum og bara 
verið bara einn og þú veist bara ég og blaðið og módelið svona inn á milli.“  

Nemendur virtust fara misdjúpt í flæði. Stundum voru allir þættir þess til 
staðar, eins og Csikzentmihalyi lýsir þeim, stundum færri. Þetta gerðist 
einnig misoft. Hildur úr seinni framhaldshóp, sem var með mikla 
teiknireynslu, sagðist vera í flæði í öllum tímum en aðrir nemendur sjaldnar. 
Sumir komust í flæði viljandi en aðrir ekki. Allir sögðu tónlist hjálpa til en að 
það væri ekki forsenda. Sumir nemendur virtust verða varir við það sem 
gerðist í kringum þá í flæðisástandi. Tveir sögðust geta hlustað á það sem var 
í gangi án þess að einbeitingin minnkaði en ekki talað. Aðrir náðu ekki að 
fylgjast með því sem var að gerast í kringum þá eins og Víðir í byrjendahóp: 
„Ég ... óviljandi ... hlusta ekki ... heyri að þú sért að segja eitthvað og svona 
já, hvað var hún að segja?“  

Fram kom að ögrandi verkefni ýttu undir líkur á flæði og á rýnifundi sagði 
Páll: „Ég horfði á myndina og vissi ekki hvernig ég ætti að byrja en svo fóru 
bara einhverjir klukkutímar.“ Fleiri lýstu breyttri tímaskynjun. Nemendur 
þurftu samt sem áður að hafa á tilfinningunni að þeir réðu vel við verkefnið. 
Edda úr seinni framhaldshóp sagði: „Ég þarf að vera mjög örugg í því sem ég 
er að gera til þess að þetta gerist.“ En hún fór djúpt í flæðisástand og hvíldi 
algjörlega í andartakinu:  

Sko ef mér gengur virkilega vel þá svona gleymi ég mér og það er 
mjög gaman. Þá svona er þetta einhvern veginn ekki meðvitað lengur. 
Svona eins og þegar maður er að spila á píanóið eitthvað lag og svo 
bara er maður farinn að hlusta á lagið og alveg ó, hvar er ég. Þá veit ég 
ekkert hvar ég var í nótunum, mér finnst það svona eins þegar ég er að 
teikna. Maður er farinn að hlusta, maður fattar ekki lengur hvað maður 
er að gera. 

4.3 Ígrundun í teikninámi 

Vegna samstarfsins við nemendur og kynnanna við fræðin varð ég stöðugt 
sannfærðari um mikilvægi ígrundunar í teiknináminu. Þegar nemendur vógu 
og mátu reynslu sína og ígrunduðu eigin teikni- og sköpunarhæfni í samtali 
við mig eða samnemendur fékk vinna þeirra aukið vægi og líkur á að 
reynslan nýttist þeim til framfara jukust. Með reynslunni tileinkuðu þeir sér 
að ígrunda sjálfstætt. Ígrundun í einhverju formi var samofin teiknináminu 
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frá upphafi en innihald og aðferðir mótuðust smám saman og fer lýsing á því 
hér á eftir. 

4.3.1 Trú á eigin hæfni 

Sú mýta virðist loða við teikningu að hún sé einungis fyrir fáa útvalda. Í 
upphafi teikninámsins efuðust margir nemendur um að þeir gætu lært að 
teikna, sérstaklega þeir sem höfðu lítið sem ekkert teiknað síðan þeir voru 
börn. Þeir hneigðust til að einblína um of á afrakstur og bera sig saman við 
aðra og það dró úr þeim kjark. Halldóra, nemandi í byrjendahóp, sagði til 
dæmis: „Ég hef ekki haft mikið álit á því að ég gæti teiknað ... . Ég hikaði og 
gerði ekki neitt.“ Og Víðir, einnig í byrjendahóp, sagði: „Það hafði verið að 
allir væru að gera eitthvað æðislegt en ekki ég þarna í fyrstu tímunum.“ Þegar 
nemendur voru að vinna að einhverju nýju og virtust óöruggir var ég iðin við 
að hjálpa þeim að taka eftir hvernig þeir voru að ná markmiði verkefnisins 
um leið og eitthvað birtist á teiknifletinum. Alltaf var hægt að benda á 
eitthvað, sem þeir gátu svo nýtt sér í framhaldinu. Eftir slíka vinnu skráði ég í 
dagbók: „Óöryggi kom fram í fyrstu hjá nemendum en þeir brögguðust. Þeir 
voru langoftast mjög fljótir að ná að slaka á og þurftu ekki margar teikningar 
til að átta sig á nýjum vinnuaðferðum.“ Ég fann hve miklu máli skipti að 
hjálpa nemendum þannig til að gera sér grein fyrir eigin framförum og í 
hverju þær voru fólgnar, hvort sem var í tengslum við vinnuferli eða 
afrakstur. Þeir fundu þannig á sjálfum sér að hæfnin til að teikna var ekki 
meðfædd heldur gátu þeir öðlast hana með ástundun. Þetta kom mörgum 
skemmtilega á óvart og sagði Fríða til dæmis á rýnifundi: „Mig óraði aldrei 
að mér myndi ganga vel.“ Sjálfstraust nemenda jókst smám saman þegar á 
námið leið eins og Halldóra, nemandi í byrjendahóp, upplifði: „Ég hugsa oft, 
ja ótrúlegt hvað ég get. Nú svona sé ég að ég get eitthvað pínu.“ Nemendur 
fóru að meta verk sín út frá eigin framförum, eins og Víðir, sem einnig var 
nemandi í byrjendahóp: „Ég fer eftir mínum standards núna, ekki hjá öðru 
fólki.“ Með aukinni trú á eigin hæfni urðu nemendur jafnframt viljugri til að 
spreyta sig. Nanna, nemandi í byrjendahóp, orðaði viðhorf margra þegar hún 
sagði: „Ég held það hafi bara pínu breyst hugarfarið. Ég hugsa, ég skal alla 
vega reyna að gera þetta.“ Lengra komnir nemendur fundu einnig til óöryggis 
við vinnuna öðru hvoru eins og Edda í seinni framhaldshóp:  

Þú labbar alltaf á milli og stundum þegar ég er alveg búin að rífa 
myndina mína þvílíkt mikið niður sjálf þá kemur þú og já, þetta er fínt 
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og maður alveg svona já ok, þetta er ekki svo slæmt. Mhm, mér finnst 
það sérstaklega gott ef að ég er óörugg, að fá svona ábendingar og 
svoleiðis.  

4.3.2 Innihald ígrundunar 

Ígrundunaraðferðir mótuðust í tengslum við aðra þætti í námsefninu og 
miðuðust smám saman markvissar að hverjum hæfniþætti fyrir sig. Við 
veltum til dæmis fyrir okkur hvaða áhrif hreyfing handarinnar hefði á eðli 
línunnar í verkefni 2.6, þar sem blýantur var festur á prik, huguðum að 
formmótun birtuflata í verkefni 3.4 og ræddum um hvað væri frumlegt við 
verur sem búnar voru til í verkefni 5.5. Umræðuefni sem ýttu undir ígrundun 
á hæfniþáttum hvers verkefnis mótuðust smám saman í samtali okkar 
nemenda en þau eru sett fram í endanlegri mynd í ígrundunarþætti þeirra.  

Á rannsóknartímanum jókst áherslan á að nemendur ígrunduðu eigin 
sköpunarferli. Ég leitaðist við að koma orðum að mikilvægum þáttum þar að 
lútandi til að beina athygli nemenda að þeim, eins og hvort þeir ögruðu sér, 
gerðu tilraunir, nýttu fyrirmyndir eða ígrunduðu. Við ræddum þá þætti þegar 
tækifæri gafst við vinnuna en markvisst í sjálfsmati sem lýst er í næsta 
undirkafla. 

Með ígrundun gafst tækifæri til að dýpka skilning nemenda á eðli 
teikningar og víkka sýn þeirra á hvað gat talist gild teikning. Gagnlegt var að 
bera saman teikningar sem unnar voru með mismunandi aðferðum. Til að 
byrja með fannst mörgum að þær sem unnar voru hratt eða án stjórnar á 
teikniáhaldi væru ekki merkilegar. Með ígrundun var hægt að leiða huga 
nemenda að því hvort þær gætu haft gildi í sjálfum sér, óháð samlíkingu við 
fyrirmynd. Með ígrundun skildist nemendum smám saman að að teikning 
unnin á þremur mínútum gat haft jafn mikið gildi og önnur sem unnin var á 
þrjátíu mínútum, og að gildi teikninga gat falist í öðru en samlíkingu við 
fyrirmynd, línuspili til dæmis. Á matsblöðum og í viðtölum má sjá lýsingar á 
línum eins og: „afslappaðar“, „lifandi“, „skemmtilegar“ og „með fallegri 
hreyfingu“. Soffía, nemandi í fyrri framhaldshóp, lýsti því hvernig viðhorf 
hennar til vinstri handar og blindteikninga breyttist: 

Ég, þú veist, var alltaf, oj, þetta er svo ljótt en það er samt gaman að sjá 
hvað línurnar verða mikið lausari eitthvað af því að maður er svo stífur 
með hinni hendinni. Maður stjórnar ekki eins mikið þannig að línan 
verður lauslegri og flottari. 
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Það sést kannski ekki vel hvað þetta á að vera en það er alveg gaman 
að skoða skilurðu, þetta gæti verið fínasta abstrakt mynd þó þetta væri 
ekki alveg eins góð fígúratíf mynd. 

Á matsblaði frá seinni framhaldshóp stóð enn fremur: „Hefðbundin teikning 
er ekki alltaf það eina rétta. Það er líka hægt að túlka hreyfingu eða form með 
einföldum línum. Það þarf stundum bara eina línu til þess að búa til mynd.“  

Ég lagði áherslu á það við nemendur að þeir væru ekki eingöngu að 
rannsaka form eða líkja eftir fyrirmyndum heldur að gera myndverk og þeir 
þyrftu að hugleiða í hvaða tilgangi það væri. Nemendur áttuðu sig smám 
saman á að persónuleg túlkun eða markmið skiptu máli og á matsblaði frá 
seinni framhaldshóp stóð: „Núna sé ég þetta sem túlkun á því sem maður sér 
frekar en að það þurfi að vera nákvæm eftirmynd.“ Stundum var markmiðið 
að líkja nákvæmlega eftir fyrirmynd en hún gat líka eingöngu verið kveikja. 
Teikningin sjálf og það ferli sem hún sýndi var það sem skipti máli og var 
mikils virði. Teikningin sem fólst í samvinnu augna þeirra, hugar og handa 
og tjáði hug þeirra á sjónrænan hátt.  

4.3.3 Aðferðir við ígrundun 

Ígrundun við vinnuna 

Ég fylgdist stöðugt með nemendum að störfum og ræddi við þá um 
viðfangsefnin. Um leið og eitthvað birtist á teiknifletinum var hægt að tengja 
vinnuferli og afrakstur og benda nemendum á hvaða áhrif aðferðin sem þeir 
beittu við að horfa, hreyfa hönd eða beita mismunandi efnum og áhöldum, 
hafði á útkomu. Langáhrifaríkast reyndist að benda nemendum á hvað gekk 
vel og ávallt var hægt að finna eitthvað, stórt eða smátt, eins og lýst var hér 
að ofan. Enginn nemandi taldi að slíkt samtal truflaði hann við vinnuna, utan 
einn sem sagði það hugsanlegt ef hann væri „þvílíkt einbeittur“. Almennt 
töldu nemendur þetta gagnlegt og hvetjandi og þótti gott að fá hjálp við að 
greina afraksturinn, til „að sjá“. 

Samtalið fólst einnig í því hvernig hægt væri að þróa einhverja aðferð 
áfram eða bæta afrakstur. Þröstur, nemandi í byrjendahóp, sagði: „Mér finnst 
best að læra að teikna með því að skoða verkefnin ... . Með því að gera 
endurtekningar og bæta alltaf einhverju við og breyta.“ Nokkrir nemendur 
kölluðu sérstaklega eftir slíkum ábendingum og hvatningu til að fara út fyrir 
eigin þægindaramma. Til dæmis sagði Hildur í seinni framhaldshópi: „Mér 
finnst mjög nauðsynlegt, til þess að maður nái að verða betri ... að ýta á eftir 
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manni. Ef maður gerir það ekki sjálfur þá þarf einhver annar að gera það.“ 
Hún hafði til dæmis tamið sér að klára verkefni mjög hratt og sagðist hafa 
dregið lærdóm af því þegar ég hvatti hana til að halda áfram að rannsaka 
fyrirmynd mun lengur en hún hafði ætlað sér.  

Ákveðinn línudans var að átta sig á hvenær nemendur þurftu leiðbeiningar 
og hvenær bæst væri að gefa þeim næði til að uppgötva hluti í gegnum eigin 
reynslu því sjálfstæð glíma við ögrandi verkefni var dýrmætt lærdómsferli. 
Soffía, nemandi í fyrri framhaldshóp, lýsti til dæmis vinnuferli sem hefði 
ekki verið gott að trufla: 

Ég sat lengi vel og, æ, æ, ég verð einhvern veginn að reyna að byrja á 
þessu. Af því að ... um leið og maður byrjar þá verður þetta mikið 
auðveldara og ég vissi að það myndi gerast þannig að ég var að reyna 
að byrja og það var svolítið erfitt ... en um leið og ég byrjaði þá var 
þetta mikið léttara.  

Nemendur gátu hins vegar rekist á vegg í verkefnavinnu og ekki komist 
lengra án aðstoðar. Ég reyndi að taka eftir því ef svo var því nákvæmlega á 
þeim tímapunkti var best að bregðast við. Þá reyndist vel að ræða við 
nemendur um hvort þeir væru að efast um of um eigin getu en það gæti gerst 
ef þeir hefðu verið að meðtaka mjög margt nýtt. Þá gerðu þeir of miklar 
kröfur til sjálfra sín og töldu sér trú um að þeir gætu minna en raun bar vitni. 
Það var einmitt oft raunin rétt áður en stökk voru tekin í framförum. Ég 
upplifði ítrekað að slíkt samtal um námsferli varð til þess að nemendur fengu 
aukinn kjark til að komast yfir ákveðinn þröskuld og komast aftur af stað og 
þeir tóku einmitt oft þetta framfarastökk í kjölfarið. Nokkrir nemendur í 
byrjendahóp áttu til að mynda í miklu basli við frumraun sína við að beita 
mæliaðferðum í verkefni 1.9 og um það sagði Freyja:  

Ég strokaði út svona 500 sinnum. Ég var ekki að ná einni línu rétt ... 
Jáh, það var rosalegt, bara að ná réttum hlutföllum. Bara þannig að 
kassinn væri réttur í laginu því hann var alltaf eitthvað svo brenglaður í 
laginu. Ég var alveg bara ahhh.  

Henni féllust hendur en eftir fyrrgreint samtal hélt hún áfram af mikilli 
þrautseigju og leysti verkefnið. Útmáð blýantsför báru vitni um lærdómsríka 
reynslu og tileinkaði hún sér mæliaðferðirnar í gegnum hana. Hún staðfesti 
það á rýnifundi og sagði: „Lærdómsríkast að nota blýantinn, það er bara fast í 
mér ... mæla bara með honum og bera línu við aðra línu og skoða halla.“  

Þróunin á rannsóknartímanum var í þá átt ýta á nemendur að glíma sjálfir 
við verkefnin eins lengi og mögulegt var án þess að skilgreina rétta eða ranga 
niðurstöðu of vel, en minna þá jafnframt á að staldra við og skoða það sem 
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var að gerast á teiknifletinum á meðan þeir unnu og hvernig þeir gætu 
brugðist við því. Gagnlegt var að biðja þá að halda aftarlega á teikniáhaldi 
með útréttan handlegg eða stíga skref afturábak öðru hvoru til þess að fá 
yfirsýn. Ég varð vör við að nemendur tileinkuðu sér slík vinnubrögð 
sjálfstæðrar ígrundunar hægt og sígandi. Soffía, nemandi í fyrri 
framhaldshóp, lýsti ígrundun sinni: „Svo bakka ég frá myndinni og skoða 
hverju ég þarf að breyta og hvað ég þarf að laga og pæli bara í hvað ég er að 
gera á blaðið.“ Á matsblaði frá seinni framhaldshóp stóð enn fremur: „Ég hef 
lært að meta sjálfur og gagnrýna.“ 

Ígrundun á afrakstri 

Í sumum verkefnum létum við ígrundun við vinnuna nægja en oftast var 
afraksturinn einnig skoðaður sérstaklega, bæði með tilliti til þeirrar hæfni 
sem stefnt var að og annars gildis sem tekið var eftir. Veggir 
kennslustofunnar og gangarnir fyrir utan voru iðulega þaktir verkum 
nemenda sem fengu þannig ákveðna viðurkenningu, einnig utan hópsins. 
Þeim gafst þannig færi á að meta gildi eigin verka og annarra úr fjarlægð 
bæði í tíma og rúmi. Halldóra, nemandi í byrjendahóp, sagði: „[verkin] verða 
alveg þokkaleg þegar ég fer að horfa á þau seinna.“  

Þegar margar teikningar voru unnar í sömu kennslustund, eins og í 
verkefnum 2.2, 2.4 og 3.3, reyndist vel að breiða þær út á borðum og gólfi 
jafnóðum, svo nemendur gætu virt þær fyrir sér með öðru auganu á meðan 
þeir unnu nýjar, og taka hlé inn á milli til að velta fyrir sér þeim afrakstri sem 
kominn var og hvað einkenndi hann. Síðan var gott að ígrunda afrakstur 
hvers nemanda og velja eina teikningu til að hengja upp með það í huga hvar 
best hafði gengið að ná markmiðum verkefnisins eða með tilliti til annars 
gildis sem við komum auga á, stundum með hjálp annarra nemenda og 
stundum án. Nemendur gátu þá hengt sína bestu teikningu upp með stolti. 
Einstaka nemendur voru til að byrja með feimnir við að hengja verk sín upp á 
vegg en með tímanum varð það sjálfsagður og eðlilegur hluti af því að meta 
verkin á grundvelli eigin framfara.  

Um það bil sem áfanga var að ljúka var afar gagnlegt að skoða með 
hverjum nemanda allt sem hann hafði gert. Þannig fékkst góð yfirsýn yfir 
afraksturinn, það nám sem hafði farið fram, styrkleika, hvernig hægt væri að 
nýta þá, hvað mætti bæta og hvernig, hvað hafði vakið áhuga og nemandinn 
vildi þróa áfram og hvort hann vildi leggja áherslu á eitthvað sérstakt í 
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framhaldinu. Nemendur gátu byggt næstu skref í teiknináminu á þessari 
ígrundun og ég í kennslunni. Ég fann að nemendur nutu athyglinnar sem 
vinna þeirra hlaut á þennan hátt og trú þeirra á eigin teiknihæfni efldist sem 
og ábyrgð á eigin námi. Eftirfarandi skráði ég í dagbók eftir slíka ígrundun: 

Þetta ýtir alltaf undir sjálfstraustið. Gott fyrir mig líka til að fá yfirsýn. 
Ég hef meiri trú á að mat af þessu tagi hafi áhrif til framfara heldur en 
einkunnir í tölum eftir á, þó það þurfi að gefa þær líka.  

Yfirferð 

Yfirferð var mikilvæg ígrundunarleið sem við notuðum í auknum mæli eftir 
því sem leið á. Þá var verkum allra í viðkomandi hóp komið þannig fyrir að 
hann hefði góða yfirsýn og samræða um verkin fór fram. Nemendur máttu 
alltaf taka þátt, tjá sig um og spyrja spurninga um eigin verk og annarra svo 
lengi sem allir fengju tækifæri til að taka þátt. Nokkrar mismunandi leiðir 
mótuðust til að koma samræðunni af stað en yfirleitt gerðist það ekki af sjálfu 
sér. Stundum talaði ég vítt og breitt um hvert verk og bauð nemendum að tjá 
sig að vild. Stundum bað ég hvern nemanda að segja frá einhverju ákveðnu í 
sambandi við eigin teikningu, til dæmis því sem hann var ánægður með og 
því sem hann hefði viljað laga. Stundum bað ég hvern og einn að ákveða 
fyrirfram eitthvað eitt eða tvennt sem hann vildi segja um verk allra hinna 
nemendanna. Eitt verk var svo tekið fyrir í einu þannig að allir tjáðu sig um 
öll verk. Í yfirferð var lagt upp með að koma orðum að því sem vel var gert 
eða á sérstakan hátt, hverju nemendur höfðu náð fram í tengslum við 
markmið og hvað betur mætti fara og styðja það rökum. Mikilvægt var að öll 
verk fengju jákvæða athygli enda var alltaf hægt að benda á eitthvað gott. Vel 
reyndist að vinna samvinnuteikningar, eins og í tilbrigðum tvö við verkefni 
4.7, til að ýta undir þá virðingu fyrir hverju verki sem var svo mikilvæg í 
yfirferð. Hver og einn í hópnum lagði þá eitthvað af mörkum til hverrar 
teikningar. Afraksturinn varð áhugaverður og blæbrigðaríkur þar sem 
mismunandi stíleinkenni fengu sýnilegt gildi. Þá gafst tækifæri til að vekja 
athygli á að framlag allra skipti máli og lagði eitthvað mikilvægt af mörkum 
til heildarinnar. Laufey, nemandi í byrjendahóp, sagði: „Mér finnst fallegt 
það sem allir gera. Þó að þetta sé bara krass fannst manni, þá sjáið þið 
fegurðina í því og ég geri það líka.“ Nemandi í byrjendahópi skráði á 
matsblað: „Ég hef lært að dæma ekki við fyrstu sýn heldur skoða nánar og 
það gefur mér meira innsæi og ég nýt þess að skoða verk annarra.“  
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Ég fann að mikilvægt var að stjórna umræðunni ekki um of heldur gefa 
nemendum frelsi til að tjá sig um hvaðeina sem þeim kom til hugar. Slíkt 
leiddi umræðuna oft að einhverju mjög áhugaverðu og lærdómsríku. 
Stundum fór umræðan á flug og vinnuaðferðir, túlkun eða tengingar út fyrir 
verkin voru ræddar. Það gerðist ekki oft en með aukinni reynslu af yfirferð 
urðu nemendur virkari þátttakendur í umræðunni.  

Sjálfsmat 

Ég hafði verið að þróa ákveðna gerð af leiðsagnarmati í teiknikennslunni 
áður en rannsóknin hófst. Það fór þannig fram að nemendur mátu vinnuferli 
sitt og afrakstur skriflega, á þar til gerðu eyðublaði, einu sinni til tvisvar á 
önn og ég ræddi við hvern og einn um það sem þar kom fram. 
Sjálfsmatseyðublaðið var ekki notað til einkunnargjafar eða til að bera 
nemendur saman heldur sem undirbúningur fyrir samtal við kennara. Það 
varð markvissara og gagnlegra þegar nemendur höfðu í einrúmi fyrirfram velt 
þeim atriðum fyrir sér sem fram komu á eyðublaðinu. Ég hafði orðið 
áþreifanlega vör við jákvæð áhrif af þessari ígrundunarleið og hélt áfram að 
þróa sjálfsmatseyðublöð á rannsóknartímanum með tilliti til teikni- og 
sköpunarhæfni jafnóðum og námsefnið mótaðist (sjá fylgiskjöl 10-16). 
Nemendur kveinkuðu sér nokkuð undan skriflega hlutanum en voru almennt 
sérlega ánægðir með samræðurnar á eftir. Hildur, nemandi í seinni 
framhaldshóp, sagði: „Það er voða fínt að fá að spjalla um það sem maður er 
að gera. Maður pælir miklu meira í því heldur en bara ef ég er að skrifa 
eitthvað niður. Mér finnst mjög fínt að tala um það sko, hvernig námsmaður 
ég er.“ Metnaðarfullir nemendur voru oft strangir við sjálfa sig í sjálfsmatinu 
en þá var hægt að hvetja þá til að færa sig ofar á mælikvarða. Veikari 
nemendur gátu líka verið harðir við sjálfa sig en þá var hægt að finna út að 
hvaða leyti þeir voru í framför og ýta undir það en einnig að afmarka veika 
þætti og ræða mögulegar leiðir til bæta þá. Á rýnifundi sagði Páll:  

Ég held að á þeim tíma sem ég var að gera sjálfsmatið hafi ég ekki séð 
mikinn tilgang í því. En ómeðvitað þá áttarðu þig á því hverju þú ert 
betri í og hverju þú ert ekki góður í. Mjög gott að átta sig á því. Ég 
held að það sé mjög nauðsynlegt að tala um þetta munnlega á eftir, þá 
getur maður heyrt sig sjálfan segja þú ert ekkert góður í þessu eða þú 
ert góður. Þá geturðu einbeitt þér að því. 

Sóley, nemandi í fyrri framhaldshóp, sagði: „Ég pæli meira í því sem ég er að 
gera. Hvort ég sé svona að standa mig. Ég svona pæli meira alla vegana, hvað 
það sé sem ég læri.“  
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Almennt voru nemendur mjög íhugulir og heiðarlegir í sjálfsmatinu eins 
og sjá má á því sem nemendur framhaldshópum höfðu að segja á 
eyðublöðunum:  

Ég hef þróað skynjun mína á mannslíkamanum og hvernig sé best að 
koma honum á blað ... . Mætti bæta það sem ég þori, fara út í 
teikningar og verkefni og vera ekki búin að ákveða fyrirfram að mér 
muni mistakast og eins að sætta mig við að verkin mín verða aldrei 
stórkostleg en samt á sinn hátt eru þau einstök.  

Með sjálfsmatinu gafst tækifæri til að ræða við nemendur um afmarkaða 
þætti sem þeir höfðu möguleika á að vinna með án þess þeir fengju á 
tilfinninguna að þeir væru ómögulegir teiknarar. Víðir í byrjendahóp hafði 
afar litla trú á eigin hæfni í teikningunni og átti upphaflega erfitt með að 
koma nokkru á blað. Honum fannst allt sem hann gerði ómögulegt og hélt að 
það væri vonlaust fyrir hann að læra. Ég hafði með litlum árangri reynt að 
biðja hann um að hugsa minna um afrakstur og koma honum í skilning um að 
það sem hann þyrfti væri þjálfun. Sjálfsmatið og samræðurnar á eftir virtust 
hjálpa honum að meðtaka þetta. Á eyðublaðið skrifaði hann: „Langar að bæta 
mig í að taka áhættu og leyfa mér að gera mistök.“ Þegar þetta bar á góma í 
viðtali sagði hann:  

Ég var farinn að játa á mig mistök eða ... ég var farinn að sætta mig við 
að ég geri mistök á blað. Þú veist það er allt í lagi ... . Ég var líka farinn 
að sjá þú veist, maður gerir ekki góða mynd án þess.  

Aðspurður um hvort eitthvert verkefni hefði verið of erfitt sagði hann: „Þessi 
verkefni voru sennilega ekkert of erfið, en ég gerði þetta kannski of erfitt 
fyrir mig, sumt af þessu.“ Þannig virtist hann hafa tekið ábyrgð á teikninámi 
sínu.  

Nemendum leið yfirleitt mjög vel eftir sjálfsmat og ég varð áþreifanlega 
vör við jákvætt andrúmsloft í kjölfar þess sem og aukinn dugnað, ábyrgð og 
áhuga. Á rannsóknartímanum skráði ég í dagbók: 

Við unnum sjálfsmat og það var mjög gagnlegt eins og alltaf. Það 
svífur einhver svona metnaður yfir vötnum og þau hugsa um sig sem 
nemendur og hvernig þau geti bætt sig, á eigin forsendum. 

Tengsl við heim myndlistar  

Í nokkrum verkefnum er gengið út frá því að ákveðin verk listamanna séu 
notuð við ígrundun. Í verkefni 2.6 er til dæmis lagt upp með að verk 
Rembrandts og Dürers séu mátuð við teikningar unnar með mislöngum 
teikniáhöldum. Þetta efldi skilning nemenda á eigin afrakstri og hjálpaði 
þeim að setja vinnu sína í samhengi. Edda í seinni framhaldshóp sagði til 
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dæmis: „Mér finnst rosalega gaman að sjá tengingar við það sem aðrir hafa 
gert“. Tækifæri til að tengja vinnuferli eða afrakstur nemenda við heim 
myndlistar gáfust mun oftar en mögulegt var að setja fram í námsefninu því 
það byggðist á vinnu hvers og eins. Ég reyndi að vera vakandi fyrir slíkum 
tenginum og láta nemendur vita og ég fann að það gladdi þá og gaf þeim 
tilfinningu fyrir að verk þeirra skiptu máli og að þau væru sérstök á einhvern 
hátt.  

Starfskenning 

Ég hafði ákveðnar hugmyndir um eigin afstöðu til teiknikennslu en 
rannsóknarferlið og sú ígrundun á eigin teiknikennslu sem í henni fólst varð 
til þess að ég gerði mér betur grein fyrir eigin starfskenningu. Ég vildi að 
nemendur lærðu að teikna eftir fyrirmynd og samkvæmt ímyndum sínum í 
þeim tilgangi að dýpka skynjun sína og efla sköpun. Ég vildi móta ögrandi, 
sveigjanlegt og fjölbreytt námsefni sem vekti áhuga nemenda og gæti aukið 
líkur á að þeir upplifðu hið góða hugarástand flæði. Ég vildi að það stuðlaði 
að því að nemendur gætu lýst þeim raunveruleika sem þeir skynjuðu og sett 
sjónræna hugsun sína fram í tengslum við eigin markmið. 

4.4 Samantekt 

Í þessum niðurstöðukafla var fjallað um þau þrjú þemu sem komu fram við 
endurtekinn yfirlestur og greiningu gagna og mótun námsefnisins byggði á. Í 
hinu fyrsta, Hæfniþættir í teikningu, komu þeir fjórir hæfniþættir fram sem ég 
komst að niðursöðu um að námsefnið skyldi efla: Sjónræn rannsókn, tenging 
sjónrænnar rannsóknar við hreyfingu handar, þekking og skilningur á 
sýnilegu umhverfi, og notkun ímyndunarafls. Aðferðum til að efla 
hæfniþættina er lýst í verkefnum námsefnisins. Í gegnum verkefnavinnu 
tileinkuðu nemendur sér gagnlegar vinnuaðferðir í tengslum við hvern 
hæfniþátt sem hverfðust smám saman inn í teikniferli þeirra. 

Í öðru þemanu, Aðstæður fyrir nám í teikningu, er gerð grein fyrir 
niðurstöðum rannsóknarinnar um æskilegt skipulag námsefnisins í hverju 
verkefni. Hver kafli námsefnisins skyldi miðast við ákveðinn hæfniþátt og 
hvert verkefni skyldi innihalda markmið, innleiðingu, sjálfstæða vinnu og 
ígrundun. Í ljós kom að til að ná framförum í teikningu og vera virkir í 
náminu þurftu nemendur að hafa skýr markmið og fá ögrandi verkefni sem 
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efldu hæfniþættina en einnig frelsi til að útfæra eftir eigin höfði. Þeir þurftu 
efnivið til að vinna út frá,  það þurfti að miðla til þeirra þekkingu um efni og 
áhöld, vinnuaðferðir og heim myndlistar, og verkefnin þurftu að vekja áhuga 
þeirra. Nemendur þurftu næði til að vinna sjálfstætt á eigin forsendum með 
stuðningi þegar það átti við, og þeir þurftu að fá tækifæri til ígrundunar.  

Þriðja þemað, Ígrundun í teikninámi, fjallar sérstaklega um innihald og 
aðferðir sem mótuðust til að hjálpa nemendum að ígrunda eigin teikni- og 
sköpunarhæfni í samtali við kennara og aðra nemendur. Þegar saman fór 
andleg virkni nemenda og vel hugsaðar námsaðstæður í formi verkefnavinnu 
og ígrundunar fór nemendum mest fram og líkur á því að þeir kæmust í flæði 
í vinnu jukust. Verkefni voru ekki tekin með í endanlega gerð námsefnisins 
fyrr en þau bjuggu nemendum þessar aðstæður, helst allar í einu.  

Segja má að niðurstöðurnar sem greint er frá í kaflanum séu nokkurs 
konar vörður á leiðinni í þróun námsefnisins því mótunarferlið heldur áfram í 
gegnum þau vinnubrögð sem ég hef tileinkað mér í rannsóknarferlinu. Þó 
talað sé um endanlega gerð námsefnisins hér þá verður hún sennilega aldrei 
til því ég mun halda áfram að móta það og kennsluhætti á grundvelli eigin 
starfskenningar sem ég gerði mér betur grein fyrir á rannsóknartímanum. 
Aðrir kennarar sem kunna að nota námsefnið munu væntanlega gera slíkt hið 
sama. 
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5. Umræður  
Í þessari rannsókn er leitað svara við spurningunni: Hvernig get ég mótað 
nýtt námsefni í teikningu við raunverulegar aðstæður í samvinnu við 
nemendur? Með aðferðum starfenda- og listrannsókna fengust niðurstöður 
sem settar eru fram í þrennu lagi: Sem sú rannsóknarskýrsla sem birtist í 
þessari ritgerð, sem námsefni og sem myndlistarsýning. Í þessum kafla eru 
niðurstöður ræddar út frá rannsóknarspurningunni og settar í fræðilegt 
samhengi.  

Umræðum er skipt í þrjá kafla. Í fyrsta kafla er rætt um fyrsta þemað í 
niðurstöðum, Hæfniþætti í teikningu, og þær aðferðir sem mótuðust til að efla 
hæfniþættina fjóra: Sjónræna rannsókn á umhverfi, tengingu sjónrænnar 
rannsóknar við hreyfingu handar, þekkingu og skilning á sýnilegu umhverfi 
og notkun ímyndunarafls. Í næsta kafla (kafla 5.2) er rætt um annað og þriðja 
þemað í niðurstöðum, Aðstæður fyrir nám í teikningu og Ígrundun í 
teikninámi. Í kaflanum eru til umræðu þær námsaðstæður sem mótuðust til 
eflingar teikningu og sköpunar og þeir þættir sem verkefni námsefnisins 
samanstanda af þ.e. kveikja, sjálfstæð vinna og ígrundun tengdir við fræðin. Í 
þriðja og síðasta undirkafla umræðnanna, Rannsóknin, er rætt um tengsl 
nokkurra lykilhugtaka: Fyrirbærafræði, teikningar, sköpunar, 
starfendarannsókna, listrannsókna og listkennsluhátta. Rætt er um nemendur 
og mig sjálfa sem rannsakanda, myndlistarkennslu og teikningu sem 
fagurfræðilegt verkefni og rannsókn sem sköpun. 

5.1 Hæfniþættir í teikningu 

Á rannsóknartímanum gerði ég mér smám saman betur grein fyrir eðli 
teikningar og hvers konar hæfni hún krafðist. Á grundvelli greiningar gagna 
og lestri fræða greindi ég hana niður í fjóra meginþætti sem nemendur þyrftu 
að efla með sér í teikningu og sköpun. Maslen og Southern (2011, bls. 20) 
segja teikningu byggja á samspili augna, hugar og handa og tengjast fyrstu 
þrír hæfniþættirnir þeirri skilgreiningu; sjónræn rannsókn á umhverfi, tenging 
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sjónskynjunar og hreyfingar handar, og þekking og skilningur á sýnilegu 
umhverfi og vinnuaðferðum. Maslen og Southern segja enn fremur að 
teikning sé vitnisburður um ferli sköpunar en Csikszentmihalyi (2013, bls. 
25-31) að einungis sé um sköpun að ræða ef eitthvað nýtt er sett fram. Ég 
vildi huga sérstaklega að hæfni nemenda til að koma fram með eitthvað nýtt 
og frumlegt í teikningunni og því kom fjórði hæfniþátturinn til sögunnar, 
notkun ímyndunarafls. Robinson (2001) segir að ímyndunarafl sé hæfileikinn 
til að nota „hið innra auga“ til að tengja upplifun af umhverfi við fyrri 
þekkingu, búa til myndir í huganum og leika sér með möguleika og 
staðreyndir sem ekki eru til staðar til að skynja.  

Í upphafi hvers kafla og hvers verkefnis í námsefninu eru markmið sett 
fram þar sem tiltekið er hvaða hæfni skuli efld. Csikszentmihalyi (2013, bls. 
110-123) segir einmitt að sá sem skapar þurfi að hafa skýr markmið eða sýn 
til að stefna að. Athygli nemenda var beint að ákveðinni vinnuaðferð í 
tengslum við ákveðinn afmarkaðan þátt í teikni- eða sköpunarhæfni. 
Nemendum fannst hvetjandi að vita hvaða hæfni var verið að efla hverju 
sinni og fannst gott að einbeita sér að einu í einu. Sjónræn rannsókn var 
meðal annars efld með því að túlka neikvætt form, hreyfing handar með því 
að festa teikniáhald á langt prik, þekking og skilningur með því að vinna í 
anda ákveðinna listamanna og ímyndunarafl með því að ímynda sér og draga 
fram hlutbundnar myndir úr óhlutbundnum grunni. Aðgreining hæfniþáttanna 
varð til þess að nemendur tileinkuðu sér vinnuaðferðir hvers þeirra sem 
smám saman hverfðust inn í teikniferlið, þeir öðluðust skilning á teikniferli 
sínu og verkefnin urðu fjölbreytt. Dodson (1985, bls. 40) segir gagnlegt að 
halda mismunandi aðferðum í teikningu aðskildum til að byrja með, eins og 
hrað- og rannsóknartengingum en þær verði allar smám saman hluti af 
teikniferli nemenda.  

Hér á eftir fara umræður um hæfniþættina fjóra í jafn mörgum 
undirköflum og um tengsl þeirra við fræðin.  

5.1.1 Sjónræn rannsókn á umhverfi 

Sjónræn rannsókn á umhverfi var sérstaklega þjálfuð í fyrsta kafla 
námsefnisins, Skynjun, en einnig í öðrum köflum. Nemendur þurftu að læra 
að treysta á sjónskynjun sína til að rannsaka fyrirmyndirnar í teikniferlinu án 
þess að táknmyndir úr huga þeirra trufluðu. Þannig varð skynjun þeirra og 
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lýsing á fyrirmyndum raunsærri og þekking og skilningur á þeim jókst. 
Dewey benti á að mönnum hætti til að nota táknmyndir sem staðgengla fyrir 
hluti í stað þess að horfa á þá eins og þeir 
væru að sjá þá í fyrsta sinn og uppgötva 
eitthvað nýtt (Higgins, 2007, bls. 391). 
Samkvæmt fyrirbærafræðinni ber að hafa í 
huga að hugur manna og líkami eru ein 
heild sem tengist umhverfinu í gegnum 
skynjun. Þekking og skilningur á  
umhverfi næst í gegnum líkamlega reynslu 
af því sem fyrir augu ber (Lakoff og 
Johnson, 1999, bls. 93, Merleau-Ponty, 
1962, bls. ix). Það má segja að verkin 
Lithimna I, II og III (mynd 5.1 og 5.2) 
fjalli um mikilvægi sjónskynjunarinnar í 
samskiptum við umhverfið (sjá 
sýningarskrá, fylgiskjal 20).  

Eins og fyrirbærafræðilegir rannsakendur þurftu nemendur að vera 
meðvitaðir um að sjónræn upplifun þeirra af umhverfinu takmarkaðist af fyrri 
reynslu. Þeir þurftu að leggja til hliðar þær hugmyndir (táknmyndir) sem þeir 
höfðu fyrirfram um það sem þeir voru að teikna svo þeir gætu lýst upplifun 
sinni frá fyrstu hendi og fengið sem hreinlegasta mynd af rannsóknarefninu. 
Það mætti segja að þeir hafi þurft að beita því sem kallað er frestun í 
fyrirbærafræðinni (Björn Þorsteinsson 2008, Merleau-Ponty, 1962, bls. vii-
ix). Það var gert með ýmsum aðferðum, eins og að einbeita sér að einni gerð 

Mynd 5.1 „Lithimna I og II“ á sýningunni „Ég sé mig sjáandi“ 

Mynd 5.2 „Lithimna III“ á 
sýningunni „Ég sé mig sjáandi“ 
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sjónrænna eiginleika í einu (útlínu, svæði, birtu, skugga eða dýpt), nota 
mæliaðferðir, eða teikna blint, hratt eða óslitið. Merleau-Ponty (1989) sagði 
að við sæjum einungis það sem við beindum skynjun okkar að. Þannig 
þjálfuðust nemendur í að sjá það sem þeir horfðu á eins og það var í 
alvörunni en ekki eins og þeir héldu að það væri.  

Flestir nemendur fundu fyrir dýpkaðri sjónskynjun eftir reynslu sína af 
teiknináminu. Þeim fannst þeir horfa öðruvísi á umhverfi sitt og taka betur 
eftir sjónrænum þáttum, einnig utan við kennslustundir. Sjónskynjun þeirra 
efldist í gegnum teikningu og upplifun af umhverfinu varð um leið ríkari og 
ánægjulegri. Hetland og félagar (2007, bls. 4-6) segja að samhliða því að 
nemendur læri að beita myndlistarmiðlum í sköpunarferli tileinki þeir sér 
eftirtekt varðandi sjónræna þætti sem annars færu framhjá þeim. Illeris (2004, 
bls. 252) komst einnig að því að sjónskynjun nemenda þjálfaðist í 
myndlistarnámi. Þeir horfi á umhverfi sitt á þrjá vegu; líkt og myndavél þar 
sem allt er mælt út af nákvæmni eins og nemendur gerðu þegar þeir notuðu 
mæliaðferðir í rannsóknarteikningu, með skynjunina eina og innsæið að 
vopni, eins og nemendur gerðu þegar þeir teiknuðu mjög hratt, og með 
forvitni vísindamanns, sem nemendur gerðu þegar þeir teiknuðu með aðstoð 
stækkunarglers. Í grunnhefti menntamálaráðuneytisins um sköpun (Ingibjörg 
o.fl. 2012, bls. 26) er einnig talað um að teikning þjálfi og efli skynnæmi fyrir 
umhverfinu eða hæfileikann til að taka eftir hinum ríkulega breytileika sem í 
því leynist. Merleau-Ponty (1989) sagðist „sjá með málverkinu“ og segja má 
að nemendur í teikningu hafi lært að „sjá með teikningu“ þar sem þeir áttu í 
sjónrænum samskiptum við umhverfi sitt og öðluðust á því nýja þekkingu og 
skilning. Þess vegna fékk námsefnið titilinn Ég sé með teikningu. 

Tilraunin sem fólst í að segja nef eða auga upphátt á meðan nef eða auga 
voru teiknuð sýndi nemendum fram á að hugsunin um þau hugtök truflaði 
sjónræna upplifun af þeim. Snemma á rannsóknartímanum hélt ég að ef 
hugtökin sem nemendur hugsuðu um væru sjónræn, eins og halli og lengd, 
gætu þau hjálpað til í teikniferlinu en þau reyndust einnig truflandi. Best þótti 
nemendum horfa bara og teikna hugsunarlaust og hleypa meðvitaðri hugsun 
ekki að þannig að samskiptin við fyrirmyndirnar færu fram í gegnum skynjun 
og hreyfingu, án orða eða hugtaka. Merleau-Ponty sagði einmitt að mönnum 
hætti til að vanmeta þá dýrmætu reynslu sem fælist í slíkum beinum 
líkamlegum samskiptum við umhverfi sitt (Ingi Björn Guðnason, 2011).  
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Illeris (2004, bls. 258-259) komst að því að í myndlistarnámi læra 
nemendur að tileinka sér að vera vakandi fyrir nýrri sjónrænni reynslu en það 
kemur heim og saman við upplifun nemenda minna bæði innan og utan 
kennslustunda. Þeir tóku til dæmis eftir munstri í vængjum mölfiðrilda, 
línuspili eftir skauta á ís eða birtuflötum á andliti vina. Slík upplifun hreif þá, 
þeir skynjuðu bara til að skynja og taka á móti áhrifum og merkingu í stað 
þess að varpa fyrirfram ákveðinni merkingu á það sem þeir horfðu á eins og 
sannir fyrirbærafræðingar. Þeir upplifðu umhverfi sitt á djúpan hátt beint í 
gegnum skynjunina og þar bjó ákveðin fagurfræðileg merking eins og 
Merleau-Ponty lýsti (Ingi Björn Guðnason, 2011). Ég leitaðist við að lýsa 
slíkri reynslu í myndbandsverkinu Snjókoma (mynd 5.3) eða þeirri upplifun 
minni af því að vera stödd í snjókomu uppi á fjöllum sem hreif mig upp úr 
skónum (sjá sýningarskrá, fylgiskjal 20).  

5.1.2 Tenging sjónrænnar rannsóknar við hreyfingu handar 

Nemendur þurftu að efla tengingu og traust milli sjónskynjunar og hreyfingar 
handar til að geta túlkað fyrirmyndir sínar á sannfærandi hátt og brugðist við 
með hreyfingu teikniáhalds í samræmi við það sem sjónin skynjaði; 
hreyfingin þurfti að lýsa hinni sjónrænu upplifun. Opna þurfti fyrir þennan 
beina farveg milli sjónskynjunar og hreyfingar handar án þess að meðvituð 
hugsun skipti sér af. Í öðrum kafla námsefnisins, Hreyfing, er athyglinni 
sérstaklega beint að þessari hæfni og nemendum hjálpað að finna fyrir hinni 
líkamlegu athöfn sem í teikningunni felst og þjálfa hana. Maslen og Southern 
(2011, bls. 20) segja að afrakstur teikningar sé vitnisburður um ferli 
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sköpunar, safn lína sem tákna og lýsa því sem augu teiknarans sjá og líkami 
hans finnur.  

Til þess að beina athygli að hreyfingunni í teikniferlinu og opna fyrir 
þennan farveg var ýmsum aðferðum beitt í námsefninu, eins og að takmarka 
stjórn á teikniáhaldi með því að nota löng áhöld eða takmarka möguleikann á 
að gagnrýna það sem komið var með því að teikna óþekkta hluti eða að 
teikna blint og hratt. Þó nemendur hefðu ekki hugmynd um hvað þeir voru að 
teikna gat það komið út sem mynd. Þeir upplifðu að það var hreyfing 
handarinnar sem gerði form fyrirmyndanna sýnileg, en ekki meðvituð hugsun 
um hvað verið var að teikna. Nemendur lýstu upplifun sinni frekar en að 
útskýra hana, eins og Merleau-Ponty (1962, bls. vii-ix) sagði rannsakanda 
innan fyrirbærafræði gera.  

Með líkamlegri reynslu af því að teikna öfluðu nemendur sér aukinnar 
þekkingar og skilnings á fyrirmyndum og sá gagnabanki sem þeir gátu leitað 
í þegar þeir settu ímyndir sínar fram varð ríkulegri. Hreyfingin festist í minni 
líkamans með endurtekinni reynslu. Nemendurnir urðu hugmyndaríkari og 
höfðu aflað sér næringar fyrir ímyndunaraflið í gegnum líkamann til að vinna 
úr en í hefti um sköpun sem grunnþátt menntunar er bent á mikilvægi þess 
(Ingibjörg o.fl., 2012, bls. 21). 

5.1.3 Þekking og skilningur á sjónrænum eiginleikum og 
vinnuaðferðum 

Sjónskynjun nemenda og tengsl hennar við hreyfingu handar skipti mestu 
máli til að ná að líkja á sannfærandi hátt eftir fyrirmynd en aukin þekking og 
skilningur á sjónrænum eiginleikum fyrirmynda gat bætt um betur. Ef 
nemendur þekktu hvernig ljós hegðaði sér á grunnformum, hvernig fjarvídd 
virkaði í umhverfinu eða hvernig form beina og vöðva litu út, gátu þeir leitað 
í þann þekkingargrunn í teikniferlinu sem hjálpaði þeim að taka betur eftir 
sjónrænum þáttum og ígrunda túlkun sína á þeim. Þekkingu á birtu og dýpt er 
sérstaklega miðlað og nemendur aðstoðaðir við að afla sér hennar í 3. og 4. 
kafla námsefnisins, Birtu og Dýpt. Maslen og Southern tala um að skynjun og 
rökhugsun teiknara vinni saman í teikniferli. Samhæfing augna og handa sé í 
gangi en meðvituð hugsun komi þar einnig nærri (Maslen og Southern, 2011, 
bls. 22). Fyrri þekking og reynsla af fyrirmyndum sem í huga nemenda bjó 
gat haft áhrif á hvernig þeir meðtóku það sem augu þeirra skynjuðu. Ef þeir 
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höfðu ekki varann á gat hún brenglað það sem þeir sáu, sérstaklega ef 
þekking á fyrirmynd var takmörkuð en ef um umtalsverða þekkingu á henni 
var að ræða gat hún hjálpað til. Nemendur voru til dæmis öruggari í túlkun 
skugga á mannslíkamanum ef þeir þekktu form beinagrindarinnar fyrir innan 
og ef þeir vissu að allar láréttar línur húsa hölluðu að hvarfpunkti á 
sjóndeildarhring var auðveldara fyrir þá að sjá það, trúa eigin augum og 
túlka. Nemendur nýttu sér þannig bæði sýnilegar upplýsingar og eigin 
þekkingu í teikniferlinu en þeir þurftu samt sem áður ávallt að treysta fyrst og 
fremst á eigin sjónskynjun eins og sannir fyrirbærafræðingar sem öðlast 
reynslu af fyrirbærunum sjálfum í gegnum eigin skynjun og reynslu (Lakoff 
og Johnson, 1999, bls. 93, Merleau-Ponty, 1962, bls. ix).  

Teiknari setur eigin sjónræna hugsun fram með þar til gerðum efnum, 
áhöldum og aðferðum, segja Maslen og Southern (2011, bls. 20), og 
mikilvægt var að miðla til nemenda tæknilegri og hugmyndalegri þekkingu á 
vinnuaðferðum og möguleikum í beitingu mismunandi efna og áhalda en það 
var gert eftir þörfum samhliða vinnu við verkefnin. Ef nemendur höfðu ekki 
þekkingu á hve fjölbreytileg áhöld voru til eða á leiðum til að beita þeim 
takmörkuðust möguleikar þeirra á að tjá sig með teikningu og ef þeir höfðu 
ekki verið kynntir fyrir margskonar aðferðum listamanna til að setja fram 
hugmyndir urðu möguleikar þeirra til að setja eigin hugmyndir fram á 
frumlegan hátt minni. Lindström (2006, bls. 63) segir nauðsynlegt að setja 
vinnu nemenda í samhengi við sviðið myndlist, tæknilega og hugmyndalega, 
því þannig nái þeir lengra í sköpun. Þeir þurfi að fá að líta verk annarra 
gagnrýnum augum, hrífast af þeim, skoða hvað vekur athygli þeirra eða 
tengist ætlan, draga lærdóm af, fá lánað og búa til sitt eigið á þeim grundvelli. 
Í ljós kom að þekking nemenda á fjölbreytilegum verkum annarra nýttist sem 
uppspretta hugmynda og stuðningur við þróun eigin hugmynda og mótun 
eigin stíls. Csikszentmihalyi (2013, bls. 25-31) taldi að einn af meginþáttum 
sköpunar væri tök á þeim miðli (tungumáli) sem skapað væri með eða þeirri 
vitsmunalegu þekkingu, hugmyndum og vinnuaðferðum sem tilheyrðu því 
sviði sem unnið var innan. Án þess væri sköpun ekki möguleg. Hér er sviðið 
myndlist og miðillinn teikning. Efland (2002, bls. 9) sagði þekkingu á 
aðferðum myndlistarmiðils auka möguleika nemenda á tjá sig og skapa 
persónuleg verk og að skortur á slíkri þekkingu takmarkaði sjónræna hugsun 
þeirra.  
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5.1.4 Notkun ímyndunarafls 

Hetland og félagar (2007, bls. 4-6) segja að um leið og nemendur læra að 
beita myndlistarmiðlum læri þeir að ímynda sér, sjá fyrir sér næstu mögulegu 
skref, og móta myndir í huga sér og nota þær til leiðbeiningar í framvindu 
verks og til að leita lausna. Nemendur beittu ávallt ímyndunarafli í 
teikniferlinu hvort sem þeir voru að teikna eftir fyrirmynd eða ekki, til dæmis 
við að ákveða hvar ætti að draga næstu línu, en mögulegt var að ýta frekar 
undir virkni þess með ákveðnum vinnuaðferðum og auka líkur á frumlegum 
hugmyndum í sköpuninni. Efland (2004, bls. 769-770) talar um að virkja 
þurfi ímyndunarafl nemenda meðvitað í kennslu til að auka notkun þess í 
hugarstarfseminni. Í fimmta kafla námsefnisins, Ímyndun, er unnið með þetta. 
Ímyndunaraflið gerir ekki eitthvað nýtt úr engu heldur tengir saman það sem 
fyrir er, eins og segir í heftinu um sköpun sem grunnþátt menntunar 
(Ingibjörg o.fl., 2012, bls. 21). Það kemur heim og saman við upplifun 
nemenda. Því ríkari ímyndir sem nemendur höfðu aflað sér með teikningu því 
meiru var úr að moða fyrir ímyndunaraflið. Ef engin ímynd var til staðar af 
ákveðnu fyrirbæri í huga nemenda var erfitt að tjá sig um það í teikningu 
hvort sem það var kirsuber eða skjaldbaka. Þekking og reynsla kom 
ímyndunaraflinu hins vegar ekki endilega sjálfkrafa af stað svo það þurfti að 
setja nemendur í aðstæður þar sem þeir höfðu bæði efnivið til að vinna úr og 
einhverskonar þraut til að leysa eða ráðgátu sem kveikti á ímyndunaraflinu 
eins og Dewey (2000, bls. 307-339) talaði um. Þetta gat til dæmis falist í að 
útvega nemendum myndir af margskonar dýrum sem þeir áttu síðan að búa 
sitt eigið til úr eða setja þeim þröngan ramma til að vinna innan eins og að 
teikna án þess að nota nokkuð af þeim teikniáhöldum eða teikniflötum sem 
þeir höfðu notað áður.  

Í ljós kom að verkefni sem reyndu hvað mest á ímyndunaraflið áttu það 
sameiginlegt að dágóður tími gat liðið frá því að nemendum var sett fyrir 
verkefni þar til þeir byrjuðu að framkvæma og mikilvægt var að þeim væri 
gefinn sá tími og ég héldi mér til hlés. Tíminn sem nemendur virtust hökta í 
byrjun var virkur tími og mikilvægur því eftir það fóru þeir oftast af stað með 
frumlegar hugmyndir á eigin forsendum, vakandi og áhugasamir. 
Csikszentmihalyi (2013, bls. 79-116) segir að til þess að virkja 
hugarstarfsemina í undirmeðvitundinni þurfi sá sem skapar að vera í næði eða 
aðgerðaleysi um tíma, án þess að hugsa stöðugt um vandamálið. Ég varð þess 
vör að ef ég bjó nemendum þessar aðstæður náði ný upplifun eða nýjar 
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upplýsingar að tengjast við ómeðvitaða reynslu og þekkingu og úr því gátu 
orðið til frumlegar hugmyndir sem skutust upp á yfirborðið. Hægt var að ýta 
undir óvæntar tengingar með því að biðja nemendur að setja saman hluti sem 
ekki áttu saman í raun eða sjá fyrir sér hlutbundnar myndir í óhlutbundnum 
fyrirmyndum. Parsons (2007, bls. 541) segir ímyndunaraflið gera 
einstaklingnum kleift að sjá fyrir sér nýja, óvænta möguleika, lausa frá hinu 
bókstaflega, og ef tími til þess er ekki gefinn og meðvituð hugsun er ein að 
verki sé hætta á að hún komi í veg fyrir frumlegar tengingar og ritskoðaði 
hugmyndir. Eisner (2002, bls. 4-5) og Efland (2004, bls. 770) segja 
ímyndunaraflið virka sem öryggisnet fyrir tilraunir og æfingar til að sjá fyrir 
sér og prófa hugmyndir án þess að það hafi raunverulegar afleiðingar og 
Robinson (2001) orðar það svo að með ímyndunaraflinu sé hægt að leika sér 
með möguleika og staðreyndir og raða þeim saman á nýjan hátt. Opið þurfti 
að vera fyrir margskonar úrvinnslu verkefna og fannst nemendum gott að 
ráða sjálfir hvað þeir gerðu. Eisner (2002, bls. 196) og Robinson (Azzam, 
2009) tala um að til þess að sköpun verði þurfi nemendur að fá að kafa ofan í 
viðfangsefnin á eigin forsendum án of mikils skipulags á framvindu 
vinnunnar eða fyrirfram skilgreindra lausna.  

5.2 Aðstæður fyrir nám í teikningu og ígrundun 
í teikninámi 

Csikszentmihalyi (2013, bls. 25-31) skilgreinir sköpun sem frumlega 
hugmynd eða gjörð sem hefur gildi og heldur því fram að einungis sé hægt að 
skoða hana með tilliti til þriggja samverkandi meginþátta; andlegrar virkni 
einstaklingsins sem skapar, taka á því tungumáli sem skapað er með og þess 
félagslega gangverks sem ákvarðar gildi sköpunarinnar. Í námsefninu eru það 
nemendur sem skapa, tungumálið sem skapað er með er teikning/myndlist og 
félagslega gangverkið sem ákvarðar gildi sköpunarinnar er skólasamfélagið á 
listnámsbrautinni.  

Verkefnin í 1.-4. kafla námsefnisins hafa að markmiði að efla nemendur í 
teikningu eftir fyrirmynd og kynnu einhverjir að segja að í því felist ekki 
sköpun. Samkvæmt niðurstöðum Hetlands og félaga (2007, bls. 4-6) er það 
þó svo að við að túlka fyrirmynd koma nemendur fram með eitthvað nýtt sem 
hefur gildi, að minnsta kosti fyrir þá sjálfa, og um leið og þeir læra að teikna 
eftir fyrirmynd tileinka þeir sér skapandi vinnuvenjur og hugsunarhátt. Ég 
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lagði áherslu á að teikning væri miðill sem nemendur notuðu til sköpunar og 
afraksturinn hafði gildi í sjálfum sér þó eftirlíkingin væri ekki nákvæm. 
Nemendur voru að skapa myndverk og túlka og tjá á eigin forsendum, jafnvel 
þegar þeir teiknuðu eftir fyrirfram ákveðinni fyrirmynd eða voru beðnir um 
að beita ákveðinni aðferð, en tilgangurinn var að nemendur næðu tökum á 
teikningu til að nýta hana fyrir persónulega túlkun, til að skapa eitthvað nýtt 
út frá sjálfum sér. Gagnlegt var að skoða það sem aðrir á myndlistarsviðinu 
höfðu gert í tengslum við verkefnavinnuna svo nemendur áttuðu sig á að 
listamennirnir voru að tjá sig. Þeir höfðu eitthvað að segja og það hjálpaði 
nemendum að gera slíkt hið sama, eins og Eisner (2002, bls. 15-51) talaði 
um. Vinnan öðlaðist merkingu og varð meira en tækniþjálfun. Nemendur 
áttuðu sig smám saman á þessu og sögðust vera að túlka það sem þeir sáu 
frekar en að gera nákvæma eftirmynd. Hetland og félagar (2007, bls. 4-6) 
segja að í myndlistarnámi læri nemendur að fara lengra en tæknin nái, að tjá 
sig og skapa verk sem bera með sér þeirra eigin rödd og persónulega sýn. 
Teikningin var vitnisburður um ferli sköpunar þeirra og lýsti því sem augu 
þeirra sáu, líkami þeirra fann og hugur þeirra vissi eins og Maslen og 
Southern (2011, bls. 20) tala um.  

Verkefnin í 5. kafla námsefnisins miða að því að ýta sérstaklega undir 
notkun ímyndunaraflsins og frumlegar leiðir til lausna í sköpunarferlinu, eins 
og áður segir. Sköpunarferli eins og því er lýst á mynd 2.1 varð sérstaklega 
greinilegt þegar nemendur unnu mörg þessara verkefna, þó það hafi einnig 
verið í gangi í verkefnavinnu annarra kafla. Þeir stóðu frammi fyrir 
vandamáli, voru lengi að komast af stað, sáu fyrir sér margar frumlegar 
hugmyndir að lausnum, sökktu sér niður í verkefnin og beittu hæfni í notkun 
miðils til að setja hugmyndir sínar fram og ígrunda þær þar til þeir voru 
komnir með frumlegan afrakstur. Vegna þessa sá ég að gott var að leggja 
verkefni úr 5. kafla fyrir inn á milli annarra verkefna svo áherslan yrði til 
skiptis á tæknilega færni og túlkun frumlegra hugmynda því hvort um sig ýtti 
undir hitt. Tæknileg tök á miðli voru nauðsynleg fyrir sköpun en 
merkingarbær vinna ýtti undir áhuga á að ná þeim tökum. Eisner (2002, bls. 
15-51) sagði að vinna nemenda ætti að vera þeim merkingarbær, en ekki 
eingöngu tæknileg þjálfun í beitingu miðils.  

Í mótun námsefnisins var athyglinni sem sagt beint að þeim aðstæðum 
sem efla sköpun og hvernig setja mætti nemendur í slíkar aðstæður. Það 
gerðist ekki af sjálfu sér því ef nemendur réðu algjörlega ferðinni, eins og ég 
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hugleiddi í upphafi, hefði námið gengið hægar fyrir sig. Ég sá að ég þurfti að 
setja nemendum fyrir verkefni sem miðuðu að því að efla hæfniþættina fjóra 
og þeir kölluðu eftir því. Það var hægt að kenna nemendum tækni með því að 
leggja fyrir þá verkefni en um leið var hægt að stuðla að sköpun þeirra því 
vel hugsuð verkefni ýttu undir hana frekar en heftu. Csikszentmihalyi (2013, 
bls. 31 og 78-123) segir að einstaklingar geti verið skapandi af þeirri ástæðu 
einni að þeir séu í aðstæðum sem ýta undir sköpun og taldi slíkar aðstæður 
jafn mikilvægar og skapandi eðli. Hann greindi einnig hvers konar aðstæður 
væru líklegastar til að efla sköpun. Lindström segir að vel sé hægt að kenna 
sköpun ef kennsla er skipulögð með það fyrir augum (2006, bls. 62-64) og 
lýsir þar til gerðum kennsluháttum. Hetland og félagar (2007, bls. 22-29) 
settu fram líkan að kennsluháttum sem gætu leitt af sér skapandi vinnulag og 
hugsunarhátt. Kjarnann í hugmyndum allra þessara fræðimanna um æskilegar 
aðstæður til sköpunar mætti setja fram í þremur meginþáttum: Kveikju, þar 
sem athygli nemenda er vakin með því að leggja fyrir þá verkefni og efla 
samskipti þeirra við umhverfið, sjálfstæðri vinnu, þar sem þeim er gefið næði 
til að vinna sjálfstætt í samræmi við eigin markmið, og ígrundun, þar sem ýtt 
er undir að nemendur íhugi vinnu sína og nýti sér það sem þeir komast að í 
framhaldinu. Ég hafði þessa þrjá meginþætti til viðmiðunar í mótun 
námsefnisins. Þeir tengjast umfjöllun um myndlistakennslu í köflum 2.3.1–
2.3.3 og rætt er um hvern þeirra hér á eftir. Hvert verkefni er samt sem áður 
fimmþætt; markmið, innleiðing, aðföng, aðferð og ígrundun, en fyrstu þrír 
þættirnir tilheyra fyrsta meginþættinum eða kveikjunni.  

5.2.1 Kveikja  

Í innleiðingarþætti hvers verkefnis var sjálfstæð vinna nemenda undirbúin og 
sett af stað með einhverskonar kveikju, sýnikennslu eða þekkingarmiðlun til 
að setja þá á byrjunarreit til að leggja af stað út frá og vekja áhuga þeirra. 
Csikszentmihalyi (2013, bls. 25-31) segir að andleg virkni einstaklings sé 
nauðsynleg svo sköpun fari fram og Dewey (2000, bls. 315-339) orðaði það 
svo að „vekja þyrfti huga nemenda“ með einhverju framandi eða 
einhverskonar ráðgátu svo skynjun þeirra og framkvæmdaeðli færi í 
viðbragðsstöðu. Csikszentmihalyi (2013, bls. 79-106) segir að á fyrsta 
vinnslustigi sköpunarferlinsins komi sá sem skapar auga á vandamál sem 
vekur forvitni hans og hann langar til að takast á við. Það getur verið vegna 
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þrýstings frá öðrum á sviðinu og í þessu tilfelli er sá þrýstingur námsefnið 
eða verkefnin,  efni sem þarf að koma í verk.  

Csikszentmihalyi (2013, bls. 53) segir fjölbreytt umhverfi ýta undir 
forvitni einstaklinga og möguleikann á að þeir fari af stað með sköpun. Í 
innleiðingu leitaðist ég við að útbúa nemendum slíkt umhverfi eða vettvang 
fyrir fjölbreytilega upplifun með því að sýna þeim ólík verk úr heimi 
myndlistar og bjóða þeim að beita ólíkum vinnuaðferðum. Þegar unnið var 
með form skoðuðum við til dæmis Bull Series Picassos og þegar fjallað var 
um fjarvídd skoðuðum við myndbrot úr bíómynd þar sem 
fjarvíddarblekkingu var beitt. Ef nemendum þótti eitthvað til verkanna koma 
gáfu þau þeim innblástur eða vöktu löngun til að hefjast handa. Lindström 
(2006, bls. 63) heldur því fram að hvetja þurfi nemendur til að leita eftir því 
sem vekur athygli þeirra eða tengist ætlan, fá lánað og búa til sitt eigið út frá 
því, eins og áður sagði. 

Sumar af þeim vinnuaðferðum sem lagt var upp með að beita í 
verkefnavinnunni kveiktu áhuga nemenda vegna þess að þær voru þeim 
nýjar, t.d. eins og að teikna neikvæð form eða að teikna samkvæmt 
snertiskyni eða með mjög löngu teikniáhaldi. Óvænt eða framandi nálgun 
vakti eftirvæntingu og hvatti til virkni, eins og Dewey benti á (2000, bls. 315-
339). Ólíkar vinnuaðferðir, sem fólust til dæmis í veita mismunandi 
sjónrænum þáttum athygli, hreyfa teikniáhöld með mismunandi aðferðum 
eða nota ólík teikniáhöld, gáfu möguleika á margskonar upplifun af umhverfi 
eða líkamlegum samskiptum við það í gegnum skynjun og hreyfingu sem 
kveikti á ímyndunaraflinu og var næring fyrir það, eins áður segir (Ingibjörg 
o.fl., 2012, bls. 21). Nemendur sögðust hafa prófað margt nýtt og nutu þess 
og virtust vera farnir að gera ráð fyrir að kennslustofan væri vettvangur fyrir 
nýja upplifun.  

Ögrandi eða erfiðar þrautir ýttu einnig undir virkni, eins og þegar 
teikniferlið var truflað á einhvern hátt, teiknað var blint eða með löngum 
teikniáhöldum, eða beðið um að ný teikniáhöld væru fundin upp. 
Csikszentmihalyi (2013, bls. 123-126) segir erfið verkefni einmitt geta vakið 
löngun til að hefjast handa og Eisner (2012, bls. 52) telur að þröngur rammi 
varðandi bæði efni og hugmynd ýti á virkni ímyndunaraflsins. Nemendur 
þurftu samt að finna að þeir gætu leyst verkefnin með eigin hæfni. Þeir vissu 
kannski ekki hvernig þeir ættu að byrja en vissu að þeir höfðu forsendur til að 
ráða við verkefnið. Þeir komust þannig yfir erfiða þröskulda og gleymdu sér 
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síðan, komust jafnvel í flæði. Bæði Csikszentmihalyi (2013, bls. 110-123) og 
Dewey (2000, bls. 315-339) segja að ögrun þurfi að vera í samræmi við 
hæfni til þess að hún virki sem kveikja enda kom í ljós að sköpunarferli gat 
stöðvast ef nemendum fannst þeir vanmáttugir. 

Nokkrir nemendur þurftu enga sérstaka kveikju til að komast af stað í 
sjálfstæða vinnu því örvunin kom frá þeim sjálfum. Áhuginn var innbyggður 
og þeir höfðu bara svo gaman af því að teikna. Csikszentmihalyi (2013, bls. 
79-106) heldur því fram að persónuleg reynsla eða áhugi geti komið 
einstaklingum á fyrsta vinnslustig sköpunarferlisins. Um leið og eftirtekt 
nemenda varðandi umhverfið jókst vöktu sjónrænir hlutir enn fremur oftar 
áhuga þeirra og löngun til að túlka það sem þeir sáu, eins og birtu á trjám eða 
ávexti sem þeir voru í þann veginn að leggja sér til munns. Að sama skapi var 
teikning ekki endilega sú leið sem hentaði öllum nemendum til sköpunar. 
Sumum hentaði betur að skapa í gegnum annars konar miðla innan 
myndlistar eða annarra listgreina.  

5.2.2 Sjálfstæð vinna   

Í þættinum aðferð í hverju verkefni er sjálfstæðri vinnu nemenda lýst. Ég 
notaði þá lýsingu til að útskýra hvernig nemendur ættu að bera sig að við 
verkefnið og gat það verið hluti af kveikju, eins og áður sagði, en síðan unnu 
nemendur sjálfstætt að verkefninu og lærðu af reynslu. Þeir áttuðu sig á 
einhverju nýju á meðan ég hélt mig að mestu til hlés. Hetland og félagar 
(2007, bls. 4-6) telja að sjálfstæð vinna sé þungamiðjan í starfi nemenda og 
var það einnig mín niðurstaða. Vel undirbúin verkefni, sem nemendur fengu 
næði til að glíma við á eigin forsendum og leita leiða til að leysa án fyrir fram 
gefinna uppskrifta, vöktu áhuga þeirra og virkni. Þeir vildu læra með því að 
æfa sig og æfa. Þeir fundu að það var lærdómsríkt að glíma og að þeir gerðu 
ekki góða mynd án þess að gera mistök. Ef þeir höfðu reynslu af að komast 
yfir erfiða þröskulda af sjálfsdáðum fóru þeir að taka ábyrgð á námi sínu, 
taka áhættu og leyfa sér að gera mistök. Þeir gáfu sig að verkefninu og héldu 
sig að því þó það gæti verið erfitt um tíma, og gáfust ekki upp þrátt fyrir 
mótlæti. Þetta eru einmitt vinnubrögð sem Hetland og félagar (2007, bls. 4-6) 
segja að nemendur tileinki sér í myndlistarnámi og Csikszentmihalyi (2013, 
bls. 110-123) segir að þau fari saman við hið góða hugarástandi flæði. 
Nemendur þurftu þó stundum á hvatningu að halda ef þeir voru alveg við það 
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að gefast upp, sem gerðist stundum þegar ögrunin var ekki í samræmi við 
hæfni. Sú reynsla og þjálfun sem fólst í sjálfstæðri vinnu var nemendum 
farvegur til þekkingar og skilnings. Þeir tileinkuðu sér vinnuaðferðir og efldu 
hæfniþættina smám saman en þeir innhverfðust svo í teikniferli þeirra og 
urðu ómeðvitaður hluti þess. Í upphafi teikninámsins þurftu þeir til dæmis að 
stóla á mælitæki til að bera saman stærðir en með aukinni reynslu náðu þeir 
tökum á að teikna í réttum hlutföllum án þeirra og án þess að velta hlutföllum 
svo mikið fyrir sér. Maslen og Southern (2011, bls. 29) telja að með stöðugri 
æfingu geti hæfnin til að horfa, finna, uppgötva og bregðast við með línu, 
orðið að einu samvirku athæfi. 

Nemendum fannst áhugavert að gera eitthvað sjálfir, eins og að þróa 
hugmyndir og fara að vinna í þeim og til þess þurftu þeir tíma til að velta 
fyrir sér mögulegum leiðum til lausna. Csikzentmihalyi (2013, bls. 79-106) 
segir einmitt að á öðru stigi sköpunarferlisins þurfi sá sem skapar að fá næði 
til leyfa óleystu vandamáli að krauma undir yfirborðinu. Ímyndunaraflið 
þurfti næði til að starfa í undirmeðvitundinni, mynda tengingar og koma fram 
með hugmyndir að lausnum. Lindström (2006, bls. 62-64) lagði einnig 
áherslu á að gefa þyrfti nemendum verkefni sem stæðu í langan tíma.  

Í líkani Hetlands og félaga fylgist kennari með nemendum að störfum. 
Hann ræðir við þá um verk í vinnslu, gefur persónulegar ábendingar og 
styður þá til að komast yfir erfiða þröskulda (Hetland o.fl., bls. 26-40). Þetta 
leitaðist ég við að gera en styðja nemendur eingöngu ef þörf var á. Stundum 
pældu nemendur í mögulegum leiðum til lausna með sjálfum sér og stundum 
í samræðu við mig eða 
samnemendur áður en þeir tóku svo 
ákvörðun um hvaða leið skyldi 
farin og fylgdu henni eftir í 
framkvæmd. Slíkt frelsi í 
verkefnavinnunni kunnu þeir að 
meta. Þeir máttu oftast velja röð 
verkefna og opið var fyrir 
margskonar úrvinnsluleiðir í hverju 
þeirra sem ýtti einnig á þá að þeir 
tækju ábyrgð á vinnu sinni. Verkið 
Teiknikennsla (mynd 5.4) lýsir 
hreyfingu kennara á milli nemenda 

Mynd 5.4 „Teiknikennsla“ af 
sýningunni „Ég sé mig sjáandi“ 
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á meðan þeir eru við vinnu sína (sjá sýningarskrá, fylgiskjal 20).  
Á meðan nemendur voru að störfum reyndist vel að beina athygli að 

vinnuferli fremur en afrakstri og benda á að tækifæri gætu falist í mistökum. 
Hraðteikningar nýttust meðal annars vel til þessa en nemendur gátu yfirfært 
þá nálgun á aðra vinnu. Þeir urðu virkari og viljugri að gera tilraunir og 
virtust ná að losa um ákveðin höft, sögðust þora að láta vaða meira, sama 
hver útkoman yrði. Lindström (2006, bls. 62-64) telur að til að efla sköpun 
þurfi að leggja áherslu á ferlið eins og afraksturinn. Kennari þurfi að 
samþykkja og ýta undir tilraunagleði og nemendur þurfi að fá að leika sér 
með viðfangsefnið, taka áhættu og prófa eitthvað nýtt, og líta á mistök sem 
tækifæri. Fleiri en eitt svar geta enda verið við vandamáli og fleiri en ein leið 
til að tjá hugmyndir, eins og Eisner (2002, bls. 196) segir. Ofangreint rímar 
við það sem Hetland og félagar (2007, bls. 4-6) segja um að 
myndlistarnemendur læri að víkka út og kanna nýjar leiðir, taka áhættu og 
prófa frumlegar hugmyndir í leik og tilraunum. Þeir læri að ögra sér og vera 
óhræddir við að gera mistök, því þau geti leitt til óvæntra uppgötvana. Síðan 
sagði Csikszentmihalyi (2013, bls. 110-123) að í flæði skipti ferlið meira 
máli en afraksturinn, enda leynist í ferlinu gleðin og ánægjan sem vinnan 
veitir þegar vandamál eru leyst eða eitthvað nýtt uppgötvast.  

Teikning er sjónræn hugsun færð í efni (Maslen og Southern, 2011, bls. 
20) og sköpun snýst um að búa eitthvað til (Robinson, 2010, bls. 72-76). 
Þekking og skilningur á notkun miðils hefur áhrif á það sem sá sem skapar 
bæði segir og skilur. Til þess að nemendur gætu notað teikningu til að skapa 
þurftu þeir að hafa tök á henni sem ekki náðust nema með reynslu af því að 
leysa verkefni í gegnum handverkið. Ímyndunarafl nemenda þurfi að leita í 
þá reynslu til að fá hugmyndir og sjá fyrir sér hvað væri hægt að gera. Ef þeir 
bjuggu ekki yfir þessari reynslu sáu þeir ekki fyrir sér hugmyndir að lausnum 
og fengu síður hugmyndir. Órofa tengsl voru þannig milli handverks og 
hugmyndar og til að hægt væri að nýta miðilinn til hins ýtrasta og tjá hug 
sinn með honum þurftu nemendur að hafa æft sig í beitingu hans, eins og 
Efland (2002, bls. 9) benti á. Til þess að tjá sig sjónrænt um kirsuber, til að 
sjá það á blaði, var nemendum ekki nóg að hafa talað um það, séð það eða 
borðað, heldur þurftu þeir að hafa reynslu af því að hafa sett það fram í 
sjónrænan miðil. Csikszentmihalyi (2013, bls. 25-31) segir að ekki sé hægt að 
vera skapandi án valds á vinnuaðferðum þess sviðs sem unnið er innan því í 
víxlverkun við vinnu í miðil er metið hvað sé frumlegt, áhugavert eða gerlegt, 
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og Robinson (2010, bls.72-76) segir tilraunir í miðil nauðsynlegar til þess að 
þróa og framkvæma hugmyndir.  

Eisner (1998, bls. 4-8) segir að nemendur skilji umhverfi sitt í gegnum 
eiginleika miðilsins sem þeir beita til að lýsa því. Sjónrænn skilningur 
nemenda á hugtökum eins og formi eða hlutföllum náist með því að 
framkalla þau með höndunum. Skilningur á handverkinu sem í hugtakinu 
felst eða á hugtakinu sem í handverkinu felst raungerist með þjálfun. Ef 
nemendur bjuggu yfir færni í teikningu gátu þeir einnig lesið betur í sjónrænt 
umhverfi sitt og gefið því merkingu. Þeir unnu úr því sem þeir sáu með 
hreyfingu handarinnar og má segja að það sé ákveðin tegund lesturs. Stefán 
Jökulsson (2012, bls. 17-18) segir í hefti um læsi sem grunnþátt menntunar 
að læsi feli í sér merkingarsköpun sem eigi sér stað í þremur þrepum; að 
verða sér úti um hráefni (nemendur skynjuðu með sjóninni), að skapa, greina 
efni í sundur og setja það saman svo að til verði verk sem hefur ekki verið til 
áður (nemendur túlkuðu það sem þeir sáu með hreyfingu handarinnar), og að 
miðla (nemendur lögðu verk sín fram fyrir kennara og/eða samnemendur, til 
dæmis í yfirferð).  

Annað dæmi um að ekki væri gott að aðgreina handverk og hugmynd er 
að ef tæknileg þjálfun nemenda hélst ekki í hendur við tjáningu eigin 
hugmynda sýndu þeir henni ekki áhuga. Nemendur urðu virkari ef tæknilega 
þjálfunin hélst í hendur við tjáningu sem gaf vinnunni merkingu. Þó 
auðveldara reyndist að setja fram ímyndir með mikið vald á túlkun sjónrænna 
eiginleika þurfti að ná því valdi með æfingu sem varð meiri þegar nemendur 
voru virkir. Þetta þurfti því að fara saman, eins og áður er nefnt. 

Nokkrir nemendur komust í flæði í sjálfstæðri vinnu og upplifðu alla 
þættina sem Csikszentmihalyi (2013, bls. 110-123) segir vera því samfara, en 
ekki endilega alla í einu. Þeir náðu að einbeita sér fullkomlega að 
teikningunni og hugsa um ekkert annað. Vinnan gekk mjög vel og 
áreynslulaust og nemendur gerðu það sem þeir vildu. Hún varð sjálfvirk hjá 
sumum sem áttuðu sig ekki lengur á hvað þeir voru að gera. Þeir urðu eitt 
með viðfangsefninu, bara þeir sjálfir og blaðið og fyrirmyndin inn á milli. 
Nemendur gátu gleymt sér og þótti það mjög gaman. Þeir höfðu ekki 
áhyggjur af mistökum en fundu fyrir gleði og ánægju af því að vinna að 
verkefninu og umbunin fólst í verknaðinum. Þetta gerðist ef ákveðnar 
aðstæður voru fyrir hendi, þær sömu og Csikszentmihalyi segir líklegar til að 
ýta undir flæði, þ.e. áhersla á ferli, næði, ögrun og trú á eigin hæfni.  
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5.2.3 Ígrundun 

Ígrundun er mikilvægur hluti sköpunarferlis (sjá mynd 3.1). Í heftinu um 
sköpun sem grunnþátt menntunar er talað um að í sköpunarferli felist  
víxlverkun ímyndunarafls og gagnrýninnar hugsunar (Ingibjörg o.fl, 2012, 
bls. 9-26) og þriðja vinnslustig sköpunarferlisins, eins og Csikszentmihalyi 
(2013, bls. 79-106) lýsir því, felst í að meðvitaðri hugsun er beitt til 
ígrundunar á verki í vinnslu. Sá sem skapar hugleiðir hvort verk þróist í rétta 
átt og kemst að rökstuddri niðurstöðu um hvernig skuli áfram haldið og hefur 
tæknilega og hugmyndafræðilega þekkingu til grundvallar. Csikszentmihalyi 
segir að á þessu stigi sé mikilvægt að eiga gagnkvæm samskipti við aðra á 
sviðinu sem taka eftir hvað sé gott í sköpunarferlinu og ýta undir það, 
viðurkenna sköpunina og gefa henni gildi. Í þessu tilfelli eru það kennari og 
samnemendur. Hetland og félagar (2007, bls. 21-29) telja sameiginlega 
ígrundun nemenda og kennara á verkum og vinnuferli vera öflugt 
kennslutæki og því er Lindström (2006, bls. 62-64) sammála, og hann vill 
gefa nemendum margskonar tækifæri til þess. Fleiri fræðimenn leggja áherslu 
á mikilvægi ígrundunar í listkennslu, eins og til dæmis Robinson (2001) og 
Eisner (2007, bls. 426).  

Ígrundun hjálpar nemendum að öðlast skilning á eigin árangri og þeir fá 
að vita hvað er gott, hve gott það er og hvers vegna svo þeir geti dregið 
lærdóm af. Í mótun námsefnisins varð ígrundun, sem fór fram í samtali 
nemenda og kennara, sífellt fyrirferðarmeiri bæði hvað varðaði vinnuferli og 
afrakstur. Í hverju verkefni er þáttur sem nefnist ígrundun þar sem fram koma 
umræðupunktar sem kennari getur haft til hliðsjónar í samræðum um 
viðkomandi viðfangsefni og í inngangi námsefnisins er mismunandi 
aðferðum sem beita má til ígrundunar lýst, svo sem samtali við vinnuna, 
yfirferð og sjálfsmati. Í samræðunum sem fólust í þessum aðferðum var 
orðum komið að því hvað var gott í tengslum við vinnuferli og afrakstur og 
hvað mætti bæta. Þetta fannst nemendum gagnlegt. Þeim fannst gott að læra 
með því að skoða verkefnin og tala um þau, en við það að heyra sig segja „þú 
ert góður í þessu“ eða „þú ert ekki góður í þessu“ þá gátu þeir einbeitt sér að 
því og að næstu skrefum. Ígrundun hjálpaði nemendum að átta sig á eigin 
hæfni og hvað þurfi að gera til að bæta hana. Hún efldi trú þeirra á 
möguleikann til að bæta eigin hæfni, ögraði, studdi við sjálfstæða rannsókn 
og ýtti undir ábyrgð á eigin námi. Einnig hjálpaði hún nemendum að sætta sig 
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við að þeir gerðu mismunandi hluti og sýn þeirra á gildi eigin verka og 
annarra víkkaði.  

Í ígrundun var gagnlegt að tengja verk úr heimi myndlistar við verk 
nemenda. Þeir glöddust þegar þeir komu auga á slík tengsl og verk þeirra 
fengu aukið vægi. Í því fólst tækifæri til samskipta sem listamenn við aðra 
listamenn, eins og Hetland og félagar (2007, bls. 4-6) orða það. Lindström 
(2006, bls. 63) segir einnig að hjálpa þurfi nemendum að koma auga á tengsl 
eigin verka og annarra, en þannig átti þeir sig á hvað sé sérstakt við verkin og 
hvar þeir eru staðsettir á sviðinu.  

Með tímanum lærðu nemendur að ígrunda sjálfstætt og vera sjálfum sér 
endurgjöf. Þeir sögðust hafa lært að gagnrýna eigin verk, pæla í hvað þeir 
voru að gera og skoða hvað þyrfti að laga og hverju að breyta. Þeir lærðu að 
gera endurtekningar og bæta alltaf einhverju við og breyta. Hetland og 
félagar (2007, bls. 4-6) segja einmitt að nemendur í myndlistarnámi tileinki 
sér að ígrunda verk sín, spyrja spurninga, útskýra, hugsa um og ræða við aðra 
um verk sín og leggja mat á eigin verk og annarra. Csikszentmihalyi (2013, 
bls. 110-123) segir einnig að sá sem skapar geti þróað með sér hæfni til að 
vera sjálfum sér nauðsynleg endurgjöf á þriðja vinnslustigi sköpunarferlisins, 
skilja slæmar hugmyndir frá góðum og laga gjörðir sínar að því.  

Þeir umræðupunktar sem gefnir eru upp í ígrundunarþætti verkefnanna 
tengjast þeim markmiðum sem verkefnin miða að, en Lindström (2006, bls. 
61-62) telur að nemendur þurfi upplýsandi endurgjöf sem byggist á 
greinagóðum lykilviðmiðum sem snúa bæði að vinnuferli og afrakstri. Á 
sjálfsmatseyðublöðum studdist ég við lykilviðmið sem Lindström setti fram 
um skapandi starf og miðaði við spurningar sem McNiff setti fram til að 
skoðunar á eigin starfi (sjá fylgiskjöl 10-16). Með því að vinna sjálfsmat tóku 
nemendur reynslu sína af teiknináminu til athugunar, líkt og 
starfendarannsakendur, til að auka þekkingu sína og skilning á því og læra af 
því á meðan þeir voru að störfum. Þannig opnuðu þeir fyrir leiðir til að þróa 
starf sitt sem myndlistarnemendur til betri vegar (McNiff og Whitehead, 
2010, bls. 30-41). Þegar nemendur höfðu svarað slíkum spurningum og rætt 
við mig um hugleiðingar sínar virtust þeir vera betur undirbúnir en áður til að 
vinna markvisst að eigin framförum.  
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5.3 Rannsóknin 

Fyrirbærafræði var veigamikill grunnur undir rannsóknaraðferðir mínar og 
nemenda. Báðir aðilar rannsökuðu umhverfi og kringumstæður í gegnum 
skynjun sína og reynslu, báðir reyndu að fága rannsóknaraðferðir sínar til 
þess að ná sem hreinlegastri mynd og báðir voru meðvitaðir um að þeir voru 
þátttakendur í sköpun upplifunar sinnar um leið og þeir urðu fyrir henni. 
Hugur og líkami störfuðu sem ein heild þar sem hugsun var byggð á skynjun 
og reynslu og vinnu í miðil.  

Í þessari rannsókn lærði ég af reynslu líkt og nemendur. Ég prófaði mig 
áfram með að skapa aðstæður fyrir nám í teikningu og æfði mig í að beita 
aðferðum listrannsókna og starfendarannsókna samhliða. Ég ígrundaði 
hvernig gekk og mótaði námsefnið og rannsóknaraðferðir í samræmi við það 
sem ég komst að. Ég var í lærdómsferli sem kennari, myndlistarmaður og 
rannsakandi. Það gat verið snúið í byrjun að vera í öllum hlutverkunum á 
sama tíma; í hlutverki kennara við að ígrunda með nemendum hvernig 
markmiðum verkefnis var náð, í hlutverki rannsakanda við að ígrunda 
hvernig verkefni reyndust og í hlutverki myndlistarmanns við að taka eftir 
efniviði fyrir myndlistarverk. Ég náði smám saman betri tökum á að vinna á 
þennan hátt svo ég aflaði gagna og ígrundaði markvissar eftir því sem á 
rannsóknina leið og nýtti mér betur það sem ég komst að við að móta 
námsaðstæður. Starfsaðferðirnar innhverfðust smám saman í kennsluferlið.  

Hljóðverkið Ferðalag er eitt verkanna á myndlistarsýningunni. Það fjallar 
um hugmyndafræðilegt ferðalag mitt sem kennara, myndlistarmanns og 
rannsakanda í verkefninu og hve flókin og marglaga tengsl eru milli 
fyrirbæranna sem voru til skoðunar á tilheyrandi sviðum. Hér á eftir verður 
leitast við að gera grein fyrir tengslum nokkurra lykilhugtaka á þessum 
sviðum; fyrirbærafræði, starfendarannsóknar, listrannsóknar, sköpunar, 
teikningar, listkennslu og listnáms (sjá mynd 5.5).  
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5.3.1 Rannsókn sem sköpun 

Þorvaldur Þorsteinsson (2008) sagði kennara og listamenn eiga það sammerkt 
að segja ekki öðrum hvað þeir eigi að skilja heldur skapa vettvang fyrir 
upplifun. Eisner (2002, bls. xii) sagði enn fremur að líta mætti á skipulag 
menntandi umhverfis sem fagurfræðilegt verkefni. Líkja má rannsóknarferli 
mínu og nemenda í þessu verkefni við fagurfræðilegt sköpunarferli eins og 
lýst er á mynd 2.1. Rannsókn okkar var ferli sköpunar þar sem hugurinn var 
opinn fyrir upplifun af umhverfinu og unnið var með þá reynslu og þær 
hugmyndir sem kviknuðu í miðil hvort sem það var texti eða teikning. Byggt 
var á  ímyndunarafli, gagnrýninni hugsun og þekkingu á hugmyndum og 
vinnuaðferðum sviðsins sem unnið var innan. Um leið og sköpunarverk varð 
til var bætt í eigin brunn skilnings og þekkingar. Magnús Pálsson (1987, bls. 
21) segir enn fremur að góður listkennari fáist við kennslu á sama hátt og 
með sömu alvöru og listarmaður fæst við list sína. Hann noti sömu atorku, 
hugmyndaauðgi og hæfni til að hrífa aðra og hvetja þá til sköpunar.

Mynd 5.5 Tengsl hugtaka 

fyrirbærafræði 

eigindlegar 
rannsóknir 

starfendarannsóknir 

listrannsóknir 

teikning 

listkennsla 

listnám 

sköpun 
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Samskipti við umhverfi 

Líkt og í sköpunarferli er lykilatriði í starfenda- og listrannsókn, og öðrum 
fyrrbærafræðilegum rannsóknum, að eiga í gagnrýnum samskiptum við 
umhverfi sitt í gegnum skynjun og reynslu, spyrja spurninga og koma auga á 
verkefni sem þarfnast lausna eða fyrirbæri sem þarf að rannsaka 
(Csikszentmihalyi, 2013, bls. 79-147; McNiff og Whitehead, 2010, bls. 30-
105; Sullivan, 2005, 78-220). Verkefnið í þessari rannsókn var að útbúa 
teikninámsefni. Á meðan ég kenndi teikningu, opnaði ég fyrir skynjun mína, 
leitaðist við að vera vakandi fyrir því sem var að gerast og safnaði markvisst 
margskonar gögnum þar um. Þetta var líkt því sem Jón Kalman Stefánsson 
(2005) lýsir sem hlutverki listamanna, sem sé meðal annars að „fanga það 
sem gerðist“. 

Hugmyndir  

 Í sköpunarferli þurfa óleyst verkefni að fá að krauma í undirmeðvitundinni 
um tíma svo ímyndunaraflið fái næði til að mynda tengingar milli hins þekkta 
og hins óþekkta og koma fram með nýjar hugmyndir að lausnum. Einnig þarf 
að þróa og móta hugmyndir í víxlverkun við miðil og skilningur á 
rannsóknarefni fæst í gegnum eiginleika hans. Því er mikilvægt að vanda val 
á miðlum eða rannsóknaraðferðum og að hafa þekkingu á þeim 
(Csikszentmihalyi, 2013, bls. 87-106; Eisner, 1998, bls. 4-8). Bæði í 
starfenda- og listrannsókninni sköpuðust tengingar í undirmeðvitundinni, 
með hjálp ímyndunaraflsins, á milli nýrrar upplifunar og reynslu, gagna sem 
söfnuðust, fræða sem lesin voru og þekkingar á vinnuaðferðum. Tími gat 
liðið áður en álitlegar hugmyndir að leiðum til að bæta kennsluhætti og 
námsefni kviknuðu í undirmeðvitundinni (Tacchi o.fl., 2003, bls. 2-5). Í 
listrannsókninni var greinilegt að álitlegustu hugmyndirnar komu fram þegar 
ég hlustaði á innsæið en skynjun og virkni ímyndunarafls og 
undirmeðvitundar teljast vera undirstaða listrannsóknarferlis fremur en 
kerfisbundin staðreyndaöflun (Sullivan, 2005, bls. 78-220). Ég beitti 
aðferðum starfenda- og listrannsókna til þess að þróa og móta þær hugmyndir 
sem upp komu og aflaði mér þekkingar og skilnings í gegnum þá vinnu. 
Raunhæf leið fyrir mig sem kennara til að skoða eigið starf var að beita 
starfendarannsókn (McNiff og Whitehead, 2010, bls. 30-41) og raunhæf leið 
fyrir mig sem myndlistarmann til að skoða myndlistarkennslu og nám var að 
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beita aðferðum listrannsókna (Götlund o.fl., 2015, bls. 20-22). Á sama hátt 
var það að teikna raunhæf leið fyrir nemendur til að rannsaka sjónrænt 
umhverfi sitt. Í ritgerðinni Augað og andinn sagðist Merleau-Ponty (1989, 
bls. 17-28) sjá með málverkinu. Nemendur sáu þannig með teikningu og ég 
með starfenda- og listrannsókn.  

Í sköpun er mikilvægt að hvíla í ferlinu og hugsa ekki of mikið um 
afrakstur, leika sér heldur með hugmyndir og gera tilraunir í miðil 
(Csikszentmihalyi, 2013, bls. 107-108; Lindström, 2006, bls. 63). Í 
starfendarannsókn er athyglinni á sama hátt beint að þróun eða námi á meðan 
það á sér stað og leitast er við að tileinka sér árangursríkt verklag sem stuðlar 
að stöðugri framþróun. Það úreldist ekki eins og þekking sem skapast getur 
gert. Stöðugt hringferli ígrundunar, áætlunar, framkvæmdar og gagnaöflunar 
er í gangi (sjá mynd 3.1) (Tacchi o.fl., 2003, bls. 2-5). 

Jón Kalman Stefánsson (2005) segir að listamaðurinn eigi stöðugt að efast 
um vinnuaðferðir sínar: „efast um sjálfan sig og um listformið“. Í 
listrannsóknum eru hugmyndir, vinnuaðferðir og verk í vinnslu í sífelldri 
endurskoðun um leið og unnið er og tilraunir eru gerðar í miðil. Mínar fyrstu 
hugmyndir að myndlistarverkum miðuðu um of að því að útskýra 
rannsóknarferlið fyrir áhorfendum og hve gild leið til þekkingarsköpunar 
teikning væri en svo rann upp fyrir mér að hæpið var að ákveða fyrirfram 
hvað verkin áttu að segja eða hvernig þau gætu hentað áhorfendum. 
Sköpunarferlið snerist ekki um að gera öðrum til hæfis heldur að búa eitthvað 
til sem ég átti ekki fyrir og gefa það öðrum þó þeir vilji það kannski ekki. Ég 
var óviss um hvort hugmyndir leiddu mig í rétta átt og hvort þær tengdust 
raunverulegri upplifun af aðstæðum eða því sem ég hélt að ég ætti að komast 
að. Ég varð ekki viss um að upplifunin væri raunveruleg fyrr en ég hætti 
alveg að hugsa um endanlega útkomu og leyfði innsæinu að ráða. Það var 
viss léttir að vinna bara að því sem mig langaði til að vinna að en þegar ég 
hvíldi í sköpunarferlinu á þann hátt komu mikilvægustu hugmyndirnar fram 
sem gáfu mér nýja þekkingu og skilning á verkefninu. Skilningur er einmitt 
álitinn mikilvægara markmið en útskýring í listrannsóknum (Sullivan, 2005, 
78-220). Slíkt hið sama gerðist hjá nemendum þegar þeir hvíldu í sínu 
sköpunarferli.  

Ég teiknaði lithimnu og fannst að snjókoma og flyksur í augum væru 
eitthvað sem ég þyrfti að skoða. Innsæið velti þannig upp hugmyndum sem 
ég gerði svo tilraunir með í miðil (mynd 5.3) en samhliða því jókst skilningur 
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minn smám saman og verkin fengu 
merkingu fyrir mér. Í 
undirmeðvitundinni virtist ég hafa 
unnið með margskonar þekkingu og 
reynslu sem mér fannst vera orðin ein 
flækjubenda og verkið Ferðalag fallar 
um. Hugmyndir komu upp sem bentu 
til þess að hin margslungnu fyrirbæri 
og hugtök virtust hafa einhvern kjarna. 
Kjarninn virtist felast í að sjá. 
Fyrirbærin mættust á skilunum milli 
manns og umhverfis, í skynfærunum, 
lithimnunni. Í gegnum hana leita menn 
upplýsinga eða upplifunar af umhverfi 
og inn um hana streyma upplýsingar 
og upplifun. Í gegnum skynjun eiga 
menn í merkingarbærum samskiptum 
við umhverfi sitt og öðlast á því 
þekkingu og skilning. Það var 
mikilvægt að greiða fyrir þessum 
samskiptum hjá nemendum og það var 
hægt að gera með því að hjálpa þeim 
að ná tökum á teikningu og upplifa 
hana sem gefandi aðgerð þar sem 
hugur, líkami og umhverfi urðu ein heild. Merleau-Ponty var að tala um 
málverk þegar hann sagði: „Augað er það sem hefur verið snortið af 
tilteknum árekstri við heiminn og endurgeldur þessa snertingu í sýnilegri 
mynd í gegnum þau merki sem höndin skilur eftir sig.“ Á sama hátt mætti 
segja að þegar nemendur teikna sjái þeir með teikningu. Námsefnið átti að 
efla nemendur í merkingarbærum samskiptum við umhverfið í gegnum 
sjónskynjun og hreyfingu handar. Þess vegna fékk það titilinn Ég sé með 
teikningu.  

Ígrundun 

Í sköpunarferli er engum hugmyndum tekið sem sjálfgefnum heldur eru þær 
ígrundaðar, í víxlverkun við miðil. Valmöguleikar eru metnir og ákvarðanir 

Mynd 5.6 Tilraunir gerðar í miðil í 
listrannsóknarferli 
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teknar um áframhaldandi framkvæmd út frá reynslu og þekkingu og í samtali 
við aðra á sviðinu sem unnið er innan (Csikszentmihalyi, 2013, bls. 79-106). 
Í starfendarannsókn efast þátttakendur á sama hátt stöðugt um það sem þeir 
eru að gera um leið og það er gert (McNiff og Whitehead, 2010, bls. 34-39).  

Ég ígrundaði hvert skref í mótun námsefnisins bæði með sjálfri mér og í 
samvinnu við nemendur, sem var sérstaklega gagnlegt. Þeir voru mjög 
viljugir að prófa eitthvað alveg nýtt og skrýtið og þeir gáfu mér nærtækar og 
mikilvægar upplýsingar til að byggja ákvarðanir um næstu skref á. Þeir 
staðfestu það sem vel var gert, leiðréttu misskilning og komu með hugmyndir 
að breytingum. Samtal við samkennara var gagnlegt á sama hátt. Það var 
heillandi að vera hleypt inn í hugarheim nemenda þegar þeir veltu fyrir sér 
eigin teikniferli og -námi. Hér er brot úr samtali okkar Þrastar, nemanda í 
byrjendahóp: 

Þröstur: Ég get ekki endilega hugsað það sem ég hef lært, það er bara 
frekar að ég framkvæmi það. Maður er ekkert endilega að pæla í því 
hvað maður er að gera. Eða pæla í því hvað gagnast manni. Já, eða 
hvenær ég lærði þetta eða hvernig ég lærði það skilurðu? Maður er 
bara búinn að læra þetta og þá er þetta bara komið sko.  
Ég: En það er það samt það sem ég er að reyna að rannsaka. 
Þröstur: Hvað ertu að rannsaka? 
Ég: Hvað það er sem hjálpar nemendum að læra teikningu.  
Þröstur: Já, ég get ekki svarað því sko. 

En þó hann hafi efast um hæfni sína til ígrundunar kom á daginn að það sem 
hann hafði til málanna að leggja var sérstaklega gagnlegt eins og sjá má í 
niðurstöðukafla. Hann rýndi af nákvæmni í eigið sköpunar- og teikniferli og 
horfði á það frá mörgum hliðum, leit til baka og hugsaði um hvernig hann 
hugsaði. 

Þótt lýsa megi vinnslustigum sköpunarferlis aðgreint eru þau ekki 
einangruð og fara ekki fram í línulegri röð heldur skarast og endurtaka sig oft 
í víxlverkun hvert við annað áður en ferlinu lýkur, eins og Csikszentmihalyi 
(2013, bls. 79-106) segir. Sama má segja um rannsóknarferli. Ég flakkaði á 
milli þess að taka eftir umhverfi, elta innsæið, prófa nýjar hugmyndir, 
ígrunda og framkvæma í öllu rannsóknarferlinu þar til ég var komin með 
afrakstur sem ég gat sætt mig við. 

Sköpunarverk 

Afrakstur sköpunar er sköpunarverk, eitthvað nýtt og frumlegt sem hefur 
gildi fyrir einstaklinginn og/eða umhverfi hans. Til að öðlast gildi þarf 
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sköpun að fá viðurkenningu frá öðrum á því sviði sem skapað er innan 
(Csikszentmihalyi, 2013, bls. 25-31). Í þessu verkefni eru sköpunarverkin 
rannsóknarskýrsla, myndlistarsýning og námsefni. Þau hafa gildi fyrir sjálfa 
mig sem kennara og myndlistarmann en aðrir sem starfa á sviði 
menntarannsókna og myndlistarkennslu hafa einnig viðurkennt verkin og 
gefið þeim gildi svo þeim verður bætt við þau svið. Rannsóknarskýrslan var 
unnin undir handleiðslu leiðbeinenda minna í meistaraprófsrannsókninni og 
hún fer í Skemmuna. Námsefnið hefur þróast í samvinnu við nemendur mína, 
samkennara og leiðbeinendur auk myndlistarkennara á vegum 
Menntamálastofnunar en stofnunin hefur sýnt því áhuga að gefa námsefnið út 
á vef, lagað að grunnskóla. Myndlistarverkin hafa verið sýnd gestum á 
myndlistarsýningunni og eitt verkanna hefur einnig verið sýnt á listasafni og 
þar með viðurkennt á sviðinu myndlist.  

Í rannsóknarskýrslunni er sýnt fram á að þróun hafði orðið í 
kennsluháttum og að gæði námsefnisins hafi aukist. Í starfendarannsóknum er 
lögð áhersla á að deila með öðrum þeirri þekkingu sem skapast. Það er ekki 
hægt að þróa starf fyrir aðra, heldur verða þeir sem vinna starfið sjálfir að 
vera þátttakendur í slíkri þróun (McNiff og Whitehead, 2010, bls. 8-54). Í 
þessu samhengi má vitna í orð Maxine Greene: „List getur ekki breytt hlutum 
en hún getur breytt fólki sem getur breytt hlutum.“ (Greene, e.d.). Segja má 
að myndlistarverk í listrannsókn séu sett fram á sömu forsendum. Mikilvægt 
er talið að afrasktur þeirra sé lagður fram fyrir aðra. Verkin segja ekki öðrum 
hvað þeir eiga að skilja heldur skapa þau vettvang fyrir upplifun. Verkin á 
sýningunni voru sett upp á víð og dreif um sýningarrýmið, þannig að hægt 
var að fara umhverfis þau, á milli þeirra og inn í þau. Áhorfendur þurftu að 
hreyfa sig, horfa og hlusta til að upplifa.  

5.3.2 Skrif 

Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum, eins og starfenda- og listrannsóknum 
þarf að vera meðvitaður um eigin skynjun. Í áðurnefndri ritgerð, Augað og 
andinn, segir Merleau-Ponty (1989, 17-28) um líkamann og skynjun: „Hann 
skoðar alla hluti en hann getur líka skoðað sjálfan sig og fundið í því sem 
hann sér hina hliðina á mætti eigin sjónskyns. Hann sér sig sjáandi.“ Það má 
segja að í rannsókninni hafi ég séð mig sjáandi. Ég leitaðist við að vera 
meðvituð um eigin skynjun þegar ég greindi upplifun mína af 
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rannsóknarefninu og skrifaði um 
hana. Af þeirri ástæðu fékk 
myndlistarsýningin titilinn Ég sé mig 
sjáandi. Ég lýsti upplifun minni og 
reynslu af því sem var að gerast um 
leið og það gerðist. Verkið Auga 
(mynd 5.7), á myndlistarsýningunni 
vísar til þessa en þar teiknaði ég þær 
flyksur sem ég sá inni í eigin augum 
(sjá sýningarskrá, fylgiskjal 20).  

Skrifin í rannsóknarferlinu voru 
leið til ígrundunar, aukinnar þekkingar, skilnings og merkingarsköpunar og 
tæki til þess að koma afrakstri rannsóknarinnar á framfæri. Ég hafði ákveðnar 
hugmyndir um hver markmið mín væru í teiknikennslu en rannsóknin og 
skrifin um það ferli urðu til þess að ég gerði mér betur grein fyrir eigin 
starfskenningu sem ég gat mótað námsefnið til samræmis við. Í 
starfendarannsókn er stefnt að því að þróa með sér upplýsta fagmennsku og 
eigin starfskenningu (Carr og Kemmis, 2009, bls. 81-83; McNiff og 
Whitehead, 2010, bls. 40-105). Til viðbótar við að þróa eigin starfshætti og 
byggja á þeirri þekkingu sem skapast gengur rannsakandi í starfendarannsókn 
úr skugga um að hann sé í raun að fylgja eigin sannfæringu og vinna í 
samræmi við eigið gildismat. Hann þarf að vera meðvitaður um þær stefnur 
og strauma sem eru í gildi í kringum hann og hvað hann sjálfur stendur fyrir. 
Hann þróar með sér upplýsta fagmennsku og eigin starfskenningu um hvernig 
hægt er að vinna starfið (Mason, 2002, bls. 201; McNiff og Whitehead, 2010, 
bls. 40-105). Meðvitund mín um þær hugmyndir sem ég aðhyllist í 
myndlistarkennslu og hvort námsefnið byggði í raun á þeim jókst við skrifin. 
Ég áttaði mig betur á eðli teikniferlisins og gildi teikninámsins fyrir 
nemendur. Ég komst að niðurstöðu um hvernig mætti þróa námsefnið og 
myndlistarverkin. Ég skildi betur hvers vegna ég hafði kennt á ákveðinn veg 
og hvernig ég vildi kenna og gat stutt það rökum bæði á grundvelli greiningar 
gagna, lesturs fræða og sköpunar myndlistarverka. Í dagbók skrifaði ég: 

... þetta er skemmtileg upplifun ... oft einhver svona aha ... svona er 
þetta einmitt ... já, nú fatta ég þetta, hvað þetta er í raun og veru ... af 
hverju ég hef verið að nota ákveðnar aðferðir og skil betur hvað liggur 
að baki þess að farið var að nota þær ... skil eðli teikningar smám 
saman betur ... mjög fallegt til dæmis þetta sem nemandi sagði: „Ekki 
er allt sem sýnist, það sem maður sér er ekki endilega það sem er.“ 

Mynd 5.7 „Auga“, hluti, á 
sýningunni „Ég sé mig sjáandi“ 
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Hann var að hugsa eins og sannur vísindamaður, eða heimspekingur, 
sem ástundar fyrirbærafræði.  

Ég áttaði mig á því að kjarninn í teiknikennslunni fyrir mér voru skilin milli 
manns og umhverfis; skynjunin sem samskiptin fara í gegnum. Ég vildi að 
áherslan í teiknináminu væri þar, á hinu líkamlega athæfi og um leið því 
innihaldsríka vitsmunastarfi sem í teikningunni fólst. Merleau-Ponty (1989, 
17-28) velti því upp hvort umhverfið kæmi til okkar inn um skynfærin eða 
hvort við sækjum umhverfið í gegnum þau, eins og talað er um í tengslum 
við verkin Lithimna I og II í sýningarskrá: „Við sjáum einungis það sem við 
beinum skynjun okkar að. Hvað væri sjónskynjunin án hreyfingar augnanna? 
Streyma hlutirnir inn í líkamann eða fer andinn úr augum hans og spássérar 
meðal hlutanna?” Merleau-Ponty taldi að manneskjan nálgaðist það sem hún 
sæi með augnatillitinu og opnaði sig gagnvart umhverfinu. Það var það sem 
ég vildi að nemendur lærðu í gegnum teikningu: Að opna sig fyrir umhverfi 
sínu, beina athygli sinni að því, líta það gagnrýnum augum, vera forvitnir um 
það og meðvitaðir um möguleikana sem þar leynast og vera opnir fyrir 
fagurfræðilegri upplifun.  

Ég vildi að nemendur lærðu að teikna eftir fyrirmynd og samkvæmt 
ímyndum sínum í þeim tilgangi að skynjun þeirra dýpkaði en einnig að 
sköpun þeirra efldist. Ég vildi að námsefnið stuðlaði að því að þeir gætu lýst 
þeim raunveruleika sem þeir skynjuðu og sett sjónræna hugsun sína fram í 
tengslum við eigin markmið. Einnig að þeir hefðu aukna möguleika á að 
upplifa hið góða hugarástand flæði.  

Á meðan ég var að skrifa þessa rannsóknarskýrslu áttaði ég mig betur á 
hæfniþáttum í teikningu, kennsluháttum listkennslu og eigin starfskenningu 
og nýtti það í mótun námsefnisins á rannsóknartímanum. Ég áttaði mig einnig 
betur á samspili teikni- og sköpunarferlis nemenda, teiknikennslunnar, 
starfenda- og listrannsóknarinnar og fræðanna á sviði myndlistarkennslu, 
myndlistar og vísindarannsókna.  

Í listrannsókn er lögð áhersla á að ný þekking eða sá skilningur sem 
skapast sé settur fram í texta auk listaverka og settur fram bæði á sviði fræða 
og lista til þátttöku í orðræðunni á báðum sviðum (Hannula, o.fl., 2014, bls. 
xi; Sullivan, 2008, bls. 233-234). Við að fylgjast með eigin sköpunarferli 
kom ég einnig að eigin myndlistarstarfi frá nýju sjónarhorni.   

Ég velti fyrir mér eðli reynslunnar og eðli þekkingarinnar sem varð til og 
mætti segja að þar hafi ég beitt afturfærslu (Björn Þorsteinsson, 2008). 
Sköpun myndlistarverkanna veitti mér aukinn skilning á fyrirbærunum sem 
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ég var að skoða. Ég setti þann skilning fram að hluta til án orða eða hugtaka, 
án annars táknmáls en myndlistarinnar, og þannig fengu þau merkingu fyrir 
mér. Verkið Snjókoma tekur á fagurfræðilegum samskiptum við umhverfið 
og merkingarsköpun í milliliðalausum samskiptum við það í gegnum skynjun 
(sjá mynd 5.3). Ég velti hins vegar fyrir mér hvort slíkt verk eða slík upplifun 
hafi skapað þekkingu. Gat þekking orðið til án orða eða hugtaka, í 
milliliðalausum samskiptum við fyrirbærin? Gat myndin skekkst við að koma 
skilningi og merkingu sem fékkst í gegnum bein samskipti við umhverfið á 
framfæri í gegnum annað táknmál eða texta, með því að nota þau hugtök sem 
búið var að gefa merkingu? Gat einhver merking tapast í þýðingunni svo 
minna af raunveruleika var komið til skila? (Varto, 2014, bls. vii-x). 

5.4 Að lokum 

Listrannsókn og starfendarannsókn snúast í eðli sínu um rannsakandann 
sjálfan sem listamann, rannsakanda og starfanda en málefnin hafa skírskotun 
út fyrir þann vettvang í samtali við aðra í gegnum miðlun niðurstaðna. Þessar 
rannsóknaraðferðir geta verið sjálflægar í þeim skilningi að verið er að 
rannsaka eigið starf og sú þekking og sá skilningur sem skapast snýst í eðli 
sínu um rannsakandann sjálfan. Hann þarf að vera meðvitaður um að hann 
geti verið blindur á það en um leið verið helsti sérfræðingurinn ı́ því vegna 
einstakrar innsýnar í eigin reynslu og hugarheim. Heiðarleg og persónuleg 
tjáning getur auk þess orðið til þess að aðrir nái að setja sig í hans spor 
(Hannula, o.fl., 2014, bls. xi; Sullivan, 2005, bls. 78-79 og 220; Sullivan, 
2008, bls. 233-234).  

Ég lenti í vandræðum með skrif rannsóknarrigerðarinnar því ég er ekki 
vön svo kerfisbundinni vinnu sem slíkt krefst en ég þurfti að undirgangast 
hana til þess að geta sett niðurstöður fram á skiljanlegan hátt fyrir fólk á sviði 
myndlistarkennslu. Þegar ég var að vinna að rannsókninni á mínu sérsviði þá 
fannst mér ég skilja mest og ég gerði nýjar uppgötvanir í gegnum eigin 
reynslu sem ég hafði ekki gert mér grein fyrir við lestur eða framsetningu 
fræðanna. Agaðar rannsóknaraðferðir og ritgerðarsmíð voru samt 
nauðsynlegar, en hvor leið um sig ýtti undir hina líkt og rannsóknar- og 
hraðteikning hjá nemendum. Reynslan af því að glíma við röklega 
framsetningu texta veitti mér líka oft nýjan skilning. Aðferðin sem notuð er í 
rannsókn skiptir máli fyrir rannsakandan sjálfan til að hann geti tengt sig við 
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vinnuferli og unnið að raunverulegri nýjung. Kannski þarf rannsóknarsniðið 
að henta þeim einstaklingi sem vinnur að rannsókninni til viðbótar við að 
henta viðfangsefninu. Þeir þrír meginþættir sem Csikszentmihalyi (2013, bls. 
25-31) sagði að þyrfti að skoða sköpun út frá voru einmitt andleg virkni 
einstaklingsins sem skapar (rannsakandans, kennarans, myndlistarmannsins), 
tök á því tungumáli sem skapað er með (starfenda- og listrannsókn og 
myndlist) og það félagslega gangverk sem ákvarðar gildi sköpunarinnar 
(skólasamfélagsið á listnámsbraut, fræðasamfélagið í HA og 
myndlistarsamfélagið á Akureyri). 

Þar sem ég var í svo mörgum hlutverkum í einu í rannsókninni er 
hugsanlegt að eitthvað hafi lent utan garðs; að ég hafi ekki náð að taka 
nægjanlega vel eftir vegna þess í hve mörg horn var að líta. 
Rannsóknaraðferðirnar hjálpuðu mér samt sem áður að halda einbeitingu og 
taka eftir, líkt og þegar nemendur glímdu við nýjar vinnuaðferðir í 
teikningunni. Einnig var gagnlegt að koma að rannsóknarefninu frá svo 
mörgum hliðum eins og áður er nefnt.  

Eftir á að hyggja hefðu viðtöl við fleiri samkennara eða fleiri viðtöl við 
þann sem ég ræddi við verið æskileg. Rannsóknarefnið er eingöngu skoðað 
frá sjónarhorni mínu, nemenda og eins kennara. Einnig hefði getað verið 
gagnlegt að fleiri kennarar tilraunakenndu námsefnið og gæti það verið næsta 
skref í mótuninni.  
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6. Lokaorð 
Rannsókn þessi fólst í því að svara spurningunni um hvernig ég gæti mótað 
nýtt námsefni í teikningu við raunverulegar aðstæður í samvinnu við 
nemendur. Tilgangur rannsóknarinnar var að efla myndlistarkennslu. Með 
aðferðum starfenda- og listrannsókna fengust niðurstöður sem eru settar fram 
sem rannsóknarskýrslan Ég sé með teikningu: Mótun námsefnis í samvinnu 
við nemendur, sem myndlistarsýningin Ég sé mig sjáandi og sem námsefnið 
Ég sé með teikningu. Um leið og ég þróaði eigin teiknikennslu mótaði ég 
námsefni sem hefur þann tilgang að efla hæfni nemenda í teikningu og 
sköpun; dýpka með þeim skynjun, þekkingu og skilning á umhverfi sínu í 
gegnum sjónræn samskipti við það, efla með þeim teikningu eftir fyrirmynd 
og samkvæmt ímynd til þess að auka hæfni þeirra til að setja sjónræna 
hugsun sína fram í tengslum við eigin markmið og auka líkur á að þeir eigi í 
fagurfærðilegum samskiptum við umhverfi sitt og upplifi gleðina af því að 
skapa.  

Rannsóknarniðurstöður gáfu til kynna hverskonar námsaðstæður 
námsefnið þurfti að búa nemendum svo þeir yrðu virkir og tækju framförum í 
teikni- og sköpunarnáminu og gætu skapað eitthvað nýtt á eigin forsendum 
sem hafði gildi.  

Þegar saman fóru andleg virkni nemenda, vel hugsuð viðfangsefni og 
stuðningur skólasamfélagsins fór nemendum mest fram og líkur á því að þeir 
kæmust í flæði jukust. Nemendur þurftu skýr markmið og ögrandi verkefni 
sem efldu með þeim fjóra hæfniþætti í teikningu sem hverfðust smám saman 
inn í teikniferli þeirra. Hæfniþættirnir eru sjónræn rannsókn á umhverfi, 
tenging sjónrænnar rannsóknar við hreyfingu handar, þekking og skilningur á 
sýnilegu umhverfi og notkun ímyndunarafls. Vekja þurfti áhuga nemenda og 
næra ímyndunarafl þeirra með einhvers konar kveikju. Þeir þurftu 
byrjunarreit til að vinna út frá sem gat falist í að leggja fyrir þá þraut, setja 
þeim fyrir ákveðnar vinnuaðferðir eða miðla til þeirra þekkingu um sjónrænt 
umhverfi eða heim myndlistar. Nemendur þurftu næði til að vinna sjálfstætt 
að verkum sínum, en þó með stuðningi þegar við átti. Þeir þurftu einnig frelsi 
til að útfæra verk sín á eigin forsendum, gera tilaunir og læra af reynslu og 
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þeir þurftu tækifæri til að ígrunda vinnuferli og afrakstur í samtali við 
kennara og aðra nemendur.  

Sýnt var fram á að jafnframt því sem nemendur unnu verkefni 
námsefnisins sem mótaðist dýpkaði sjónskynjun þeirra og athygli, þekking og 
skilningur á sýnilegu umhverfi jókst, Nemendur náðu tökum á að teikna eftir 
fyrirmynd og samkvæmt ímyndum sínum í tengslum við eigin markmið. 
Margir nemendur upplifðu flæði og nánast allir höfðu ánægju af 
teiknináminu. Nemendur lærðu að sjá betur og tjá sig í gegnum teikningu. Í 
samspili sjónskynjunar og hreyfingar handar upplifðu þeir fyrirbærafræðileg 
og fagurfræðileg samskipti við umhverfi sitt.  

Námsefnið ætti að nýtast öðrum myndlistarkennurum sem efniviður til að 
búa eigin nemendum aðstæður sem líklegar eru til náms í teikningu og 
sköpun. Það verður aðgegnilegt í Skemmunni og hefur Menntamálastofnun 
sýnt áhuga á að gefa það út á vef, lagað að grunnskóla.  

Sköpun er þýðingarmikil í menntun, bæði fyrir nemendur sjálfa og 
samfélagið. Ef nemendur tileinka sér það vinnulag og þann hugsunarhátt sem 
fylgir sköpun eru þeir líklegir til að veita umhverfi sínu athygli, taka eftir 
nýjum mynstrum, læra af mistökum, sjá fyrir sér frumlegar lausnir og koma 
með ný svör við því sem upp kann að koma. Til þess að nemendur geti horfst 
í augu við óráðna og óútreiknanlega framtíð af áhuga og sjálfsöryggi og 
aðlagast sífellt breyttum aðstæðum þarf að hlúa að sköpun þeirra. Ýta þarf á 
að nemendur upplifi ánægjuna af því að sýna ögrandi verkefnum áhuga og 
uppgötva eitthvað frumlegt og nýtt frekar en af því að láta skemmta sér án 
eigin virkni. Í gegnum sköpun öðlast nemendur ennfremur tækifæri til að 
kynnast eigin sérstöðu og finna henni farveg, og upplifa fegurð og lífsgleði. 

Meðvitund um þýðingu sköpunar í menntun er að aukast en hún er einn af 
þeim grunnþáttum sem eiga að ganga eins og rauður þráður í gegnum allt 
skólastarf samkvæmt nýrri menntastefnu. Eins og fram kemur í nýlegri frétt á 
vefsíðu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2017) fá nemendur hins 
vegar ekki lágmarks tímafjölda í list- og verkgreinum í íslenskum skólum svo 
betur má ef duga skal. Í fræðilegum inngangi þessarar ritgerðar kemur fram 
að að kennsla í listum eflir sköpun. Við innleiðingu hennar hlýtur vægi 
listgreina að aukast og listgreinakennarar að gegna þar lykilhlutverki. Því er 
mikilvægt er að búa vel að listgreinakennurum, meðal annars með aðgangi að 
námsefni, og er afrakstur þessarar rannsóknar, námsefnið Ég sé með 
teikningu, mitt lóð á vogarskálarnar til þess. Einnig er mikilvægt að efla 
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rannsóknir á listkennslu og getur starfsþróun kennara í gegnum starfenda- og 
listrannsóknir verið leið til þess og til frekari námsefnisgerðar á sviði 
listkennslu. 

Í þessari rannsókn var ég í hlutverki kennara, rannsakanda og 
myndlistarmanns og má líkja rannsóknarferlinu við sköpunarferli. Ég átti í 
gagnrýnum samskiptum við umhverfið í gegnum eigin reynslu og kom auga á 
verkefni sem þarfnaðist lausnar. Með því að hlusta á innsæi mitt urðu til 
hugmyndir að mögulegum lausnum sem ég gerði tilraunir með og beitti til 
þess aðferðum starfenda- og listrannsókna. Ég fylgdist með því sem var að 
gerast í ferlinu og ígrundaði í samstarfi við aðra á sviði 
myndlistarkennslufræða og gerði áætlun um næstu skref. Nýjar hugmyndir 
komu upp og tilraunir voru gerðar með þær. Í ferlinu skapaðist þekking og 
skilningur á teiknikennslu og afraksturinn var sköpunarverk, námsefni, sem 
hefur gildi fyrir mig sjálfa sem kennara, rannsakanda og myndlistarmann og 
fyrir aðra myndlistarkennara sem kunna að nýta sér það og nemendur þeirra. 
Þannig má líta á rannsóknarferlið sem fagurfræðilegt og fyrirbærafræðilegt 
verkefni á sama tíma.  

Ferðalag þetta hefur á stundum reynt á en um leið verið innihaldsríkt og á 
stundum svo ánægjulegt að ég komst í flæði. Það hefur einnig verið 
lærdómsríkt, hefur dýpkað þekkingu mína og skilning á fyrirbærafræði, 
starfendarannsóknum, listrannsóknum, sköpun, teikningu, listkennslu og 
listnámi. Þessar niðurstöður eru nokkurs konar vörður á leið minni í þróun 
námsefnisins Ég sé með teikningu því mótunarferlið heldur áfram í gegnum 
þau vinnubrögð sem ég hef tileinkað mér í rannsóknarferlinu.  
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Stefán Jökulsson. (2012). Ritröð um grunnþætti menntunar: Læsi. Reykjavı́k: 
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Fylgiskjal 1 Námsefnismatseyðublað forrannsóknarhópur  

 
Námsefnismat 1 
Forrannsóknarhópur 

 
Hvað fannst þér um verkefnin? 
Merktu við á punktalínuna 
 
1. Kaffiverkefni 
lærdómsríkt ................................. lítið gagn 
skemmtilegt ................................. leiðinlegt 
létt ................................. erfitt 

 
2. Skýjaverkefni 
lærdómsríkt ................................. lítið gagn 
skemmtilegt ................................. leiðinlegt 
létt ................................. erfitt 

 
3. Setja saman nýja fígúru úr öðrum 
lærdómsríkt ................................. lítið gagn 
skemmtilegt ................................. leiðinlegt 
létt ................................. erfitt 

 
4. Hlutir sem skarast, minnka og dofna í fjarlægð  
lærdómsríkt ................................. lítið gagn 
skemmtilegt ................................. leiðinlegt 
létt ................................. erfitt 

 
5. Eins punkts fjarvídd, eftir ljósriti 
lærdómsríkt ................................. lítið gagn 
skemmtilegt ................................. leiðinlegt 
létt ................................. erfitt 

 
6. Tveggja punkta fjarvídd, eyðibýli 
lærdómsríkt ................................. lítið gagn 
skemmtilegt ................................. leiðinlegt 
létt ................................. erfitt 

 
 
7. Graff á eyðibýli  
lærdómsríkt ................................. lítið gagn 
skemmtilegt ................................. leiðinlegt 
létt ................................. erfitt 
 
8. Teiknað blint, með vinstri hönd á spjaldi 
lærdómsríkt ................................. lítið gagn 
skemmtilegt ................................. leiðinlegt 
létt ................................. erfitt 
 
9. Teiknað eftir frásögn 
lærdómsríkt ................................. lítið gagn 
skemmtilegt ................................. leiðinlegt 
létt ................................. erfitt 

 
10. Draga upp og skyggja andlit (Lord of  
the Rings) 
lærdómsríkt ................................. lítið gagn 
skemmtilegt ................................. leiðinlegt 
létt ................................. erfitt 

 
11. Sjálfsmat 

lærdómsríkt ................................. lítið gagn 
skemmtilegt ................................. leiðinlegt 
létt ................................. erfitt 



 

131 
 
 

Hvaða verkefni voru:  

Skemmtilegust?_______________________________________________________ 

Leiðinlegust?_________________________________________________________ 

Erfiðust?_____________________________________________________________ 

Léttust?______________________________________________________________ 

Lærdómsríkust?_______________________________________________________ 

Mesti óþarfinn? _______________________________________________________ 

Ögrandi?_____________________________________________________________ 

 

Annað sem þú vilt koma á framfæri um kennsluna eða verkefnin eða vinnu þína. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
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Fylgiskjal 2 Námsefnismatseyðublað 1, byrjendahópur 

Námsefnismat 1 
Byrjendahópur 

 
Hvað fannst þér um verkefnin? 
Merktu við á punktalínuna 

 
1. Prófa pappír og teikniáhöld 
lærdómsríkt ...................................... lítið gagn 
skemmtilegt ...................................... leiðinlegt 
létt ...................................... erfitt 

 
2. Eplaverkefni án fyrirmyndar 
lærdómsríkt ...................................... lítið gagn 
skemmtilegt ...................................... leiðinlegt 
létt ...................................... erfitt 

 
3. Fætur uppi á borði, horfa á fyrirmynd,  
sjónræn orð, óslitin lína, hratt, stroka ekki 
lærdómsríkt ...................................... lítið gagn 
skemmtilegt ...................................... leiðinlegt 
létt ...................................... erfitt 

 
4. Skoða teikningar með mismunandi tilgang  
lærdómsríkt ...................................... lítið gagn 
skemmtilegt ...................................... leiðinlegt 
létt ...................................... erfitt 

 
5. Eigin hönd á gler með töflutússi 
lærdómsríkt ...................................... lítið gagn 
skemmtilegt ...................................... leiðinlegt 
létt ...................................... erfitt 

 
6. Framan á fingurgóma, blint, óslitið, frjálst 
lærdómsríkt ...................................... lítið gagn 
skemmtilegt ...................................... leiðinlegt 
létt ...................................... erfitt 
 
7. Vasi andlit, þylja orðin enni, augu ...  
lærdómsríkt ...................................... lítið gagn 
skemmtilegt ...................................... leiðinlegt 
létt ...................................... erfitt 
 
8. Teiknað eftir ljósriti á hvolfi 
lærdómsríkt ...................................... lítið gagn 
skemmtilegt ...................................... leiðinlegt 
létt ...................................... erfitt 
 
9. Líkja eftir mismunandi stílum 
lærdómsríkt ...................................... lítið gagn 
skemmtilegt ...................................... leiðinlegt 
létt ...................................... erfitt 

 

10. Laufblað á gegnsæjan pappír og gráan  
grunn með blýanti og hvítri krít  
lærdómsríkt ...................................... lítið gagn 
skemmtilegt ...................................... leiðinlegt 
létt ...................................... erfitt 

 
11. Draga upp og skyggja andlit (Lord of  
the Rings) 
lærdómsríkt ...................................... lítið gagn 
skemmtilegt ...................................... leiðinlegt 
létt ...................................... erfitt 

12. Neikvæða formið með bleki,  
nemendur módel til skiptis 
lærdómsríkt ......................................... lítið gagn 
skemmtilegt ......................................... leiðinlegt 
létt ......................................... erfitt 

 
13. Gegnsæ grunnform, allar hliðar teiknaðar 
lærdómsríkt ......................................... lítið gagn 
skemmtilegt ......................................... leiðinlegt 
létt ......................................... erfitt 

 
14. Grunnform með lýsingu teiknuð og skyggð 
lærdómsríkt ......................................... lítið gagn 
skemmtilegt ......................................... leiðinlegt 
létt ......................................... erfitt 

 
15. Teiknað með löngu priki, styttra og blýanti 
lærdómsríkt ......................................... lítið gagn 
skemmtilegt ......................................... leiðinlegt 
létt ......................................... erfitt 

 
16. Teiknað frá gráum grunni, strokað upp 
lærdómsríkt ......................................... lítið gagn 
skemmtilegt ......................................... leiðinlegt 
létt ......................................... erfitt 

 
17. Sjálfsmat 
lærdómsríkt ......................................... lítið gagn 
skemmtilegt ......................................... leiðinlegt 
létt ......................................... erfitt 
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Hverju telurðu að ætti að breyta í verkefnum ef námsefnið yrði kennt aftur?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að sleppa þremur verkefnum hver ættu þau að vera? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að velja aðeins þrjú verkefni hver ættu þau að vera? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við verkefnin. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við kennsluna. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við nám þitt.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 3 Námsefnismatseyðublað 2, byrjendahópur  

Námsefnismat 2  
Byrjendahópur 

 
Hvað fannst þér um verkefnin?    
 
1. Ímyndunaraflsverkefni, kaffi 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
2. Ímyndunaraflsverkefni, ský  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
3. Ímyndunaraflsverkefni, tengja tvær úrklippur  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
4. Ímyndunaraflsverkefni, búa til nýja fígúru 
úr öðrum  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
5. Ímyndunaraflsverkefni, stækka í 3-4 skrefum  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
 
6. Ímyndunaraflsverkefni, útlínur á einu,  
annað inni í  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

7. Ímyndunarflsverkefni, breyta hlutföllum  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
8. Ímyndunaraflsverkefni, staður, óvænt fígúra  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
9. Líkja eftir mismunandi stílum  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
10. Laufblað á gegnsæan pappír og gráan  
grunn með blýanti og hvítri  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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11. Draga upp og skyggja andlit (Lord of  
the Rings)  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

12. Neikvæða formið með bleki  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
13. Gegnsæ grunnform, allar hliðar teiknaðar  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 
14. Grunnform með lýsingu teiknuð og skyggð  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
15. Teiknað með löngu priki, styttra og blýanti  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
16. Teiknað frá gráum grunni, strokað upp  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
Hverju ætti að breyta ef einhverju? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Hvað hefur þú helst lært í teikningu? Hvernig getur þú nýtt þér það? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Hvernig finnst þér best að læra að teikna? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að sleppa þremur verkefnum hver ættu þau að vera? Af hverju? 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að velja aðeins þrjú verkefni hver ættu þau að vera? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við námsefnið. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við kennsluna. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við nám þitt.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 4 Námsefnismatseyðublað 3, byrjendahópur 

Námsefnismat 3  
Byrjendahópur 

 
Hvað fannst þér um verkefnin?  

 
1. Teiknað með bleki, náttúruform 
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
2. Módelteikning, mæla hlutföll  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
3. Módelteikning, hratt, blint, óslitin lína, 
vinstri, byrjað innan frá  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
5. Tveggja punkta fjarvídd, eyðibýli  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
 

 
6. Óhefðbundin teikning, hópverkefni  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
7. Teiknað með fingrunum með hvítu á svart, 
fyrirmynd á hvolfi  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
8. Módel mótað með vír  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
9. Stíll annars á eigin fyrirmynd  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
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Hvað hefur þú helst lært í teikningu? Hvernig getur þú nýtt þér það? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Hvernig finnst þér best að læra að teikna? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að sleppa þremur verkefnum hver ættu þau að vera? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að velja aðeins þrjú verkefni hver ættu þau að vera? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við námsefnið. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við kennsluna. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við nám þitt.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 5 Námsefnismatseyðublað 1, fyrri framhaldshópur  

Námsefnismat 1           
Fyrri framhaldshópur 
 

Hvað fannst þér um verkefnin? 
 

1. Lína innan í hryggsúlu, lampaskermar eftir 
 rifbeinskörfu og mjaðmagrind  
lærdómsríkt ...................................... lítið gagn 
skemmtilegt ...................................... leiðinlegt 
létt ...................................... erfitt 
 
2. Svæði beinagrindar með bleiki, útínur  
með krít  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
3. Hauskúpa með löngu priki, styttra og blýanti 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
4. Hauskúpa með blýant í munni 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
5. Með tveimur blýöntum, innan og neðan frá 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
6. Teiknað eftir snertiskyni, hlutur að eigin vali 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
7. Rannsókn, langar stöður 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
8. Leirað, hauskúpa og torsó 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 

9. Hraðteikning, hreyfing með flatri krít  
+ útlínur 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
10. Málað með bleki eftir tónlistarmyndbandi 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
11. Lína í gönguför eftir útlínum beina í  
fótlegg 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
12. Margfaldar endurteknar línur, engin  
ákveðin útlína 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
13. Löng staða skyggð með endurteknum  
línum (hatching)  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
14. Teiknað blint með vinstri 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
15. Sjálfsmat 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
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Hverju telurðu að ætti að breyta í verkefnum ef námsefnið yrði kennt aftur?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að sleppa þremur verkefnum hver ættu þau að vera? Af hverju 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að velja aðeins þrjú verkefni hver ættu þau að vera? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við verkefnin. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við kennsluna. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við nám þitt.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 6 Námsefnismatseyðublað 2, fyrri framhaldshópur  

Námsefnismat 2  
Fyrri framhaldshópur 

 
Hvað fannst þér um verkefnin? 

 
1. Teiknað með löngu priki, styttra og blýanti  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
2. Lína innan í hryggsúlu, rifbeinskarfa og 
mjaðmagrind sem lampaskermar  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
3. Svæði sem beinagrind tekur máluð með bleki  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
4. Hauskúpa leiruð  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
5. Langar standandi stöður  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
 
 
 

6. Lína í gönguför, óslitin lína  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
7. Vöðvar og húð fótleggs eftir ljósriti  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
8. Málað með bleki eftir tónlistarmyndbandi  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
9. Laufblað á gegnsæjan pappír og gráan grunn 
með blýanti og ljósri krít  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
10. Draga upp og skyggja andlit (Lord of the 
Rings)  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
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11. Neikvæða formið með bleki, nemendur 
módel  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 

12. Sjálfsmat  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 
 

______________________________________

 

 

Hvað hefur þú helst lært í teikningu? Hvernig getur þú nýtt þér það? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Hvernig finnst þér best að læra að teikna? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að sleppa þremur verkefnum hver ættu þau að vera? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að velja aðeins þrjú verkefni hver ættu þau að vera? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við námsefnið. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við kennsluna. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við nám þitt.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 7 Námsefnismatseyðublað 3, fyrri framhaldshópur  

Námsefnismat 3  
Fyrri framhaldshópur 
 
Hvað fannst þér um verkefnin? 

 
1. Orka ljóssins, grunnað með blýdufti og 
brjáluðum línum, birta teiknuð með strokleðri  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
2. Eigið andlit eftir snertiskyni  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
3. Eigið andlit eftir spegli  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
4. Rifbeinskarfa og mjaðmagrind eftir ljósriti 
og beinagrind  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 

 
 
 
 
 
5. Fjórar myndir, sama staða sitjandi á palli  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
6. Liggjandi staða  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
 
7. Óhefðbundin teikning, ýmis verk skoðuð og 
unnið í þeim anda, hreyfing gerð sýnileg  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
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Hvað hefur þú helst lært í teikningu? Hvernig getur þú nýtt þér það? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Hvernig finnst þér best að læra að teikna? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að sleppa þremur verkefnum hver ættu þau að vera? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að velja aðeins þrjú verkefni hver ættu þau að vera? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við námsefnið. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við kennsluna. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við nám þitt.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 8 Námsefnismatseyðublað 1, seinni framhaldshópur  

Námsefnismat 1 
Seinni framhaldshópur 
Hvað fannst þér um verkefnin? 
 
 

1. Beinagrind með löngu priki, styttra og blýanti 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
2. Hauskúpa, tveir blýantar límdir saman 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
3. Eftir snertiskyni með bundið fyrir augu 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
4. Eftir snertiskyni, andlit 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
5. Beinagrind og vöðvar í baki, eftir ljósriti 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
6. Torsó, nákvæm skygging 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
7. Liggjandi staða frá höfði eða fótum 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
 

8. Sama staða frá mörgum sjónarhornum í  
sömu mynd (kúbismi)  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
9. Allskonar stöður í sömu mynd, snúa blaði  
(chaos)  
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
10. Lína í gönguför 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
11. Hendur með mismunandi aðferðum 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
12. Allskonar stöður í sömu mynd, snúa blaði (chaos 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
13. Hellamálverk 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
 
14. Teiknað með vinstri hönd 
lærdómsríkt ....................................... lítið gagn 
skemmtilegt ....................................... leiðinlegt 
létt ....................................... erfitt 
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Hverju telurðu að ætti að breyta í verkefnum ef námsefnið yrði kennt aftur?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að sleppa þremur verkefnum hver ættu þau að vera? Af hverju 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að velja aðeins þrjú verkefni hver ættu þau að vera? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við verkefnin. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við kennsluna. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við nám þitt.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 9 Námsefnismatseyðublað 2, seinni framhaldshópur  

Námsefnismat 2 
Seinni framhaldshópur 

 
Hvað fannst þér um verkefnin? 
 

 
1. Teiknað eins og Seurat, flöt krít með áferð á 
plötu undir  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
2. Mismunandi tilgangur, glærur  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
3. Mikið af línum, byrja innan í formi  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
5. Blek og penni, skuggar og útlína, 5 mín 
stöður  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 

 
 
 
 
 
6. Málað í lengri tíma  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
7. Lakverkefni  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
 
8. Módel teiknað á hreyfingu, gengur um og 
sest  
lærdómsríkt      lítið gagn 
skemmtilegt      leiðinlegt 

létt      erfitt 
Hverju telurðu að ætti að breyta ef verkefnið 
yrði kennt aftur? ________________________ 

______________________________________ 
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Hverju telurðu að ætti að breyta í verkefnum ef námsefnið yrði kennt aftur?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að sleppa þremur verkefnum hver ættu þau að vera? Af hverju 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ef þyrfti að velja aðeins þrjú verkefni hver ættu þau að vera? Af hverju? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við verkefnin. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við kennsluna. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við nám þitt.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 10 Sjálfsmatseyðublað 1, forrannsóknarhópur 

Sjálfsmat 1  SJL103   
Forrannsóknarhópur  

 
Nafn: ______________________________________ 
 
 

Horfði ég meira á fyrirmyndina en blaðið?  

já/nei 
 

Notaði ég hagnýt sjónræn orð meðan ég teiknaði?  

já/nei 
 

Aðlagaði ég og leiðrétti án þess að stroka?  

já/nei 
 

Notaði ég það sem ég sá í stað þess sem ég vissi?  

já/nei 
 

Notaði ég neikvæða formið?  

já/nei 
 

Eru línur mínar svipaðar að lengd, þykkt eða tón og hjá gömlu meisturunum?  

já/nei 
 

Náði ég svipaðri hreyfingu í línurnar? Varð það mér eðlilegt?  

já/nei 
 

Eru hraðteikningar mínar lausar og frjálslegar?  

já/nei 
 

Lyfti ég blýantinum í óslitnu línuteikningunum?  

já/nei 
 

Hélt ég aftarlega og laust á blýantinum allan tímann?  

já/nei 
 

Náði ég að búa til jafna áferð og stigvaxandi úr dökku í ljóst á renningnum?  

já/nei 
 

Er grár miðtónn í miðjunni?  

já/nei 
 

Vann ég hægt og vandlega?  

já/nei 
 

Valdi ég mér áherslupunkt eða aðalatriði til að hafa í meiri fókus?  

já/nei 
 

Einfaldaði ég form og teiknaði þau stærstu fyrst?  

já/nei 
 

Valdi ég mér áherslupunkt eða aðalatriði til að hafa í meiri fókus?  

já/nei 
 

Einfaldaði ég form og teiknaði þau stærstu fyrst?  

já/nei 
 

Hélt ég aftarlega og framarlega á blýantinum til skiptis í blómavasaæfingunni?  

já/nei 
 

Má sjá vitnisburð um bæði frjálsa og stjórnandi teikniaðferð í myndinni?  

já/nei 
 

Fann ég muninn á þessum tveimur aðferðum á meðan ég teiknaði?  

já/nei 
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Fylgiskjal 11 Sjálfsmatseyðublað 2, forrannsóknarhópur 

 

Sjálfsmat 2         SJL103  
Forrannsóknarhópur    

Nafn:____________________________ 

 
Horfði ég meira á fyrirmyndina en teikninguna? 
 

 
já........................................................................nei 

Hugsaði ég um sjónræna hluti eins og form og línu 
meðan ég teiknaði? 

 
já........................................................................nei 

Notaði ég það sem ég sá í stað þess sem ég vissi 
þegar ég teiknaði? 

 
já........................................................................nei 

Aðlagaði ég og leiðrétti án þess að stroka? Leyfði ég 
mistökum að vera? 

 
já........................................................................nei 

Teiknaði/málaði ég neikvæða formið og einbeitti mér 
að því eingöngu? 

 
já........................................................................nei 

Pírði ég augun til að sjá betur? 
 

 
já........................................................................nei 

Lokaði ég öðru auganu til að sjá betur? 
 

 
já........................................................................nei 

Notaði ég neikvæða formið til að horfa? 
 

 
já........................................................................nei 

Teiknaði ég óslitna ákveðna línu án þess að lyfta 
blýanti? 

 
já........................................................................nei 

Beitti ég bæði frjálsri og stjórnandi teikniaðferð? 
 

 
já........................................................................nei 

Finn ég muninn á þessum tveimur aðferðum? 
 

 
já........................................................................nei 

Urðu hraðteikningarnar (lítil stjórn) lausar og 
frjálslegar? 

 
já........................................................................nei 

Hélt ég þá aftarlega og laust á teikniáhaldinu? 
 

 
já........................................................................nei 

Náði ég að búa til jafna áferð og stigvaxandi í Lord 
of the Rings verkefni? 

 
já........................................................................nei 

Náði ég svipaðri áferð og hreyfingu í línurnar og 
gamall meistari? 

 
já........................................................................nei 

Kom ég að verkefnunum með opnum huga og 
forvitni? 

 
já........................................................................nei 

Tók ég áhættu eða leitaði nýrra leiða eða sýndi 
frumleika? 

 
já........................................................................nei 

Vann ég úr þeim upplýsingum sem lagðar voru inn?  
já........................................................................nei 

Ígrundaði ég vinnu mína? 
 

 
já........................................................................nei 

Fór mér fram? 
 

 
já........................................................................nei 
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Hvað gerði ég?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Hvað lærði ég?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Hvernig get ég nýtt mér það?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Í hverju stend ég mig best?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Hvað langar mig helst að bæta?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 12 Sjálfsmatseyðublað 1, byrjendahópur 

Sjálfsmat 1  SJL103   
Byrjendahópur     
 
Nafn: ______________________________________ 
 
 

Notaði ég blýantinn sem mælitæki, í útréttri hönd, með annað augað lokað og mældi frá 
blýantsoddi að þumli? 

 

já/nei 
 

Bar ég saman stærðir á mismunandi hlutum viðfangsefnisins og yfirfærði í teikninguna?  

já/nei 
 

Var ég nákvæm/ur í mælingum þegar á þurfti að halda?  

já/nei 
 

Flakkaði ég auðveldlega á milli þess að teikna eftir auganu og mælingum?  

já/nei 
 

Teiknaði ég formin og línurnar eins og ég sá þau? 
 

 

já/nei 

Leiðrétti ég og aðlagaði eftir að hafa borið saman stærðir? 
 

 

já/nei 

Ímyndaði ég mér að grunnform væru gegnsæ og teiknaði ég allar hliðar þeirra?  

já/nei 
 

Líta formin í teikningum mínum út fyrir að vera gegnheil og þrívíð?  

já/nei 
 

Kortlagði ég svæði ljóss og skugga? 
 

 

já/nei 

Leitaði ég eftir fjórum gerðum ljóss og skugga? Birtuhlið, skuggahlið, endurkasti og 
vörpuðum skugga? 

 

já/nei 

Pírði ég augun til að einfalda birtu og skuggaformin og sjá þau betur?  

já/nei 
 

Tók ég eftir og endurskapaði skarpar og mjúkar brúnir? 
 

 

já/nei 

Notaði ég það sem ég sá í stað þess sem ég vissi? 
 

 

já/nei 

Horfði ég meira á fyrirmyndina en blaðið? 
 

 

já/nei 

Byggði ég upp tón smám saman af þolinmæði? 
 

 

já/nei 

Skyggði ég með að minnsta kosti 3 mismunandi tónum? 
 

 

já/nei 
 

Tek ég betur efti ljósi og skugga á fyrirmyndum? Þróaði ég tilfinningu fyrir því?  

já/nei 
 

Dútlaði ég og nostraði ég síðan við það á afslappaðan hátt? 
 

 

já/nei 

Raðaði ég saman hlutum á óvæntan hátt svo úr varð eitthvað nýtt?  

já/nei 
 

Notaði ég gagnlega hugsun á meðan ég teiknaði? 
 

 

já/nei 
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Hvaða verkefni var lærdómsríkast?_________________________________________________________ 

Hvað verkefni var skemmtilegast?__________________________________________________________ 

Hvaða verkefni var minnst gagnlegt?________________________________________________________ 

Hvaða verkefni var leiðinlegast?___________________________________________________________ 

 

Hvað gerði ég?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Hvað lærði ég?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Hvernig get ég nýtt mér það? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Í hverju stend ég mig best?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Hvað langar mig helst að bæta?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 13 Sjálfsmatseyðublað 2, byrjendahópur 

Sjálfsmat 2  SJL103   
Byrjendahópur      

    
Nafn: ______________________________________ 

 

Horfi ég mikið á fyrirmyndina þegar ég teikna?  
já........................................................................nei 

Nota ég það sem ég sé í stað þess sem ég veit þegar 
ég teikna? 

 
já........................................................................nei 

Hugsa ég um form og línur meðan ég teikna? 
 

 
já........................................................................nei 

Nota ég neikvæða formið til að sjá betur? 
 

 
já........................................................................nei 

Er ég kaldari að gera óslitna línu? 

 

 
já........................................................................nei 

Leyfi ég mér að gera mistök í teikningunni og aðlaga 
frekar en að stroka? 

 
já........................................................................nei 

Get ég beitt bæði frjálsri og stjórnandi teikniaðferð?  
já........................................................................nei 

Sé ég og nota skugga og birtuform þegar ég teikna?  
já........................................................................nei 

Get ég skapað mismunandi áferð í línur og form með 
blýanti? 

 
já........................................................................nei 

Hef ég þjálfast í beitingu mismunandi teikniáhalda?  
já........................................................................nei 

Skil ég formin kúlu, kassa og keilu betur? 

 

 
já........................................................................nei 

Get ég fundið sjóndeildarhring og hvarfpunkt í löngu 
herbergi? 

 
já........................................................................nei 

Get ég fundið sjóndeildarhring og hvarfpunkta þegar 
ég horfi á hús frá horni? 

 
já........................................................................nei 

Get ég nýtt mér það til að teikna línur í réttum halla?  
já........................................................................nei 

Get ég nýtt mér mælingar? (bera saman stærðir, meta 
halla og skoða flútt) 

 
já........................................................................nei 

Sá ég fyrir mér leiðir til að skapa nýtt úr öðru? 

 

 
já........................................................................nei 

Kom ég að verkefnunum með opnum huga og 
forvitni? 

 
já........................................................................nei 

Einbeiti ég mér og sýni þrautseigju við 
verkefnavinnu? 

 
já........................................................................nei 

Tók ég áhættu, leitaði nýrra leiða eða ögraði mér?  
já........................................................................nei 

Notaði ég það sem ég heyrði og sá til að bæta verk 
mín? 

 
já........................................................................nei 

Ígrundaði ég vinnu mína? 

 

 
já........................................................................nei 

Hefur mér farið fram? 

 

 
já........................................................................nei 
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Hvað hef ég gert?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Hvað hef ég lært?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Hvernig get ég nýtt mér það?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Í hverju stend ég mig best? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Hvað langar mig helst að bæta? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 14 Sjálfsmatseyðublað 3, byrjendahópur 

Sjálfsmat 2  SJL103   
Byrjendahópur   

       
Nafn: ______________________________________ 
 
 

Horfi ég mikið á fyrirmyndina þegar ég teikna?  
já........................................................................nei 

Nota ég það sem ég sé í stað þess sem ég veit þegar 
ég teikna? 

 
já........................................................................nei 

Hugsa ég um form og línur meðan ég teikna?  
já........................................................................nei 

Nota ég neikvæða formið til að sjá betur?  
já........................................................................nei 

Er ég kaldari að gera óslitna línu?  
já........................................................................nei 

Leyfi ég mér að gera mistök í teikningunni og aðlaga 
frekar en að stroka? 

 
já........................................................................nei 

Get ég beitt bæði frjálsri og stjórnandi teikniaðferð?  
já........................................................................nei 

Sé ég og nota skugga og birtuform þegar ég teikna?  
já........................................................................nei 

Get ég skapað mismunandi áferð í línur og form með 
blýanti? 

 
já........................................................................nei 

Hef ég þjálfast í beitingu mismunandi teikniáhalda?  
já........................................................................nei 

Skil ég formin kúlu, kassa og keilu betur?  
já........................................................................nei 

Get ég fundið sjóndeildarhring og hvarfpunkt í löngu 
herbergi? 

 
já........................................................................nei 

Get ég fundið sjóndeildarhring og hvarfpunkta þegar 
ég horfi á hús frá horni? 

 
já........................................................................nei 

Get ég nýtt mér það til að teikna línur í réttum halla?  
já........................................................................nei 

Get ég nýtt mér mælingar? (bera saman stærðir, meta 
halla og skoða flútt) 

 
já........................................................................nei 

Sá ég fyrir mér leiðir til að skapa nýtt úr öðru?  
já........................................................................nei 

Kom ég að verkefnunum með opnum huga og 
forvitni? 

 
já........................................................................nei 

Einbeiti ég mér og sýni þrautsegju við 
verkefnavinnu? 

 
já........................................................................nei 

Tók ég áhættu, leitaði nýrra leiða eða ögraði mér?  
já........................................................................nei 

Notaði ég það sem ég heyrði og sá til að bæta verk 
mín? 

 
já........................................................................nei 

Ígrundaði ég vinnu mína?  
já........................................................................nei 

Hefur mér farið fram?  
já........................................................................nei 
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Hvað hef ég gert?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Hvað hef ég lært?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Hvernig get ég nýtt mér það?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Í hverju stend ég mig best? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Hvað langar mig helst að bæta? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 15 Sjálfsmatseyðublað, fyrri framhaldshópur 

Sjálfsmat                                                      MYL103                                                   
Fyrri framhaldshópur  

 

Nafn: 
 

 
 

 

Setjið x í viðeigandi reiti 
 

 
Ég hef þroskað sjónskynjun mína 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég get umbeytt þrívíðu formi í tvívíða teikningu 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég kann skil á hlutfallaskiptingu líkamans 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég get teiknað mismunandi líkamsstöðu í réttum hlutföllum 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég get notað mæliaðferðir og hjálparlínur til að leggja mat á stærðarhlutföll 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

  
Ég get notað hjálparaðferðir til að bera saman afstöðu mismunandi líkamshluta og raða saman í 
heildarmynd (flútt)  

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

  
Ég get greint aðalatriði viðfangsefnisins frá aukaatriðum 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég skil hugtökin jafnvægi, hlutföll og hreyfing 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég hef dýpkað skilning minn á þeim samhljómi sem er á milli módelteikningar og beinabyggingar 
mannslíkamanns 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég get í hraðteikningu skynjað, upplifað og túlkað það sem ég sé 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
 
Mér finnst ég ganga til verks með opnum huga 
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ekki   

nokkuð 
 

  

mikið   

mjög mikið  

 
Mér finnst ég nota hugmyndaflugið og er frumleg(ur) í vinnu minni 

 

ekki   

nokkuð 
 

  

mikið   

mjög mikið  

 
Mér finnst ég nota það sem ég heyri og sé til að bæta verk mín 

 

ekki   

nokkuð 
 

  

mikið   

mjög mikið  

 
Mér finnst ég spá í það sem ég geri, meta eigin árangur, ígrunda 

 

ekki   

nokkuð 
 

  

mikið   

mjög mikið  

 
Mér finnst að mér hafi farið fram 

 

ekki   

nokkuð 
 

  

mikið   

mjög mikið  

 
Mér finnst ég hafa gott vald á teikniáhöldum og geta gert með þeim það sem ég ætla mér 
 

ekki   

nokkuð 
 

  

frekar gott   

mjög gott  

 
Mér finnst ég vera óhrædd(ur) við að ögra mér og leita nýrra leiða 

 

ekki   

nokkuð 
 

  

mikið   

mjög mikið  

 
 
 
 

 
Hvað hef ég helst lært í þessum áfanga?  Í hverju stend ég mig best? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Hvað mætti ég bæta?  Hvað langar mig að leggja meiri áherslu á? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 16 Sjálfsmatseyðublað, seinni framhalshópur 

Sjálfsmat                                                     MYL 203                                                  
Seinni framhaldshópur  

 

Nafn: 
 
 
 

 
Setjið x í viðeigandi reiti 

 
 

Ég hef dýpkað skilning minn á hreyfingu, hlutföllum og jafnvægi í mannslíkamanum 
 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég hef aukið verklega færni mína við að teikna mannslíkamann 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég hef þjálfast enn frekar en í MYL 103 í að byggja teikningu mína á rannsóknarvinnu 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

já   

algjörlega  

 
Ég hef dýpkað skilning minn á margbreytileika þeirra forma, hlutfalla og spennu sem líkaminn býr yfir 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég hef dýpkað skilning minn á burðargetu og styrk (spennu) í  beina- og vöðvabyggingu mannslíkamans 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög vel  

 
Ég hef dýpkað skilning minn á þeim samhljómi sem er á milli módelteikningar og beina- og 
vöðvabyggingar 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég hef dýpkað skilning minn á listrænni vinnu, á að upplifa, skynja og túlka það sem ég sé og upplifi 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Mér finnst ég ganga til verks með opnum huga 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég beiti gagnrýnni hugsun í vinnu minni, ígrunda verk mín og met eigin árangur 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég nota hugmyndaflugið og er frumleg(ur) og skapandi í túlkun minni og tjáningu 

 

ekki   

nokkuð 
 

  

mikið   

mjög mikið  

 
Ég nota þær upplýsingar sem ég fæ og það sem ég heyri og sé til að bæta verk mín 

 

ekki   

nokkuð 
 

  

mikið   

mjög mikið  
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Mér finnst ég hafa gott vald á teikniáhöldum og geta gert með þeim það sem ég ætla mér 
 

ekki   

nokkuð 
 

  

frekar gott   

mjög gott  

 
Ég sýni þor, er óhrædd/ur við að gera tilraunir og og ögra mér í vinnu minni 

 

ekki   

nokkuð 
 

  

mikið   

mjög  

 
Mér finnst að mér hafi farið fram 

 

ekki   

nokkuð 
 

  

mikið   

mjög mikið  

 

 

 

 

 
Hvað hef ég helst lært í þessum áfanga?  Í hverju stend ég mig best? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Hvað mætti ég bæta?  Hvað langar mig að leggja meiri áherslu á? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 17 Viðtalsrammi fyrir nemendaviðtöl 

 
Hver er reynsla þín af teiknináminu? 
Hvað gerðir þú í teikniáfanganum? 
Hvað lærðir þú í teikningu og um teikningu? 
Hvernig getur þú nýtt þér það? 
 
Hvernig er gott að læra að teikna?  
Hvað finnst þér nýtast best í teiknináminu? Af hverju? 
Hvað hjálpar þér? Hvernig? 
Hvað er lærdómsríkt? Hvernig og hvers vegna?  
Hefur þér farið fram? Hvað heldurðu að hafi gefið mestar framfarir? 
Hvað er erfitt? Hvernig og hvers vegna? 
Hvað er létt? Hvernig og hvers vegna? 
Hvað er ögrandi? Hvernig og hvers vegna? 
Hvenær uppgötvaðir þú helst eitthvað nýtt? 
 
Hvað fannst þér um verkefnin? 
Telja þau upp, fletta möppu.  
Hjálpar það þér í teiknináminu að:  

- fara með línu í gönguför og spjalla við vin? 
- hreyfa blýant í samfellu við sjónskyn? 
- hreyfa blýant í samfellu við snertiskyn? 
- teikna blint? 
- teikna með priki? 
- vinna sjálfsmat?  
- o.s.frv. 

 
Lýstu því hvað gerist þegar þú ert að teikna?  
Hraðteikningar, rannsókn?  
Hvað ertu að hugsa þegar þú teiknar? 
Hvernig reynsla er að teikna eftir fyrirmynd?  
Hvað finnst þér best að gera til að horfa betur eða rannsaka fyrirmynd?  
Hefur þú lært að horfa öðruvísi? Hvernig? 
Eftir að þú lærðir að horfa betur í teikningu, finnst þér þú horfa öðruvísi á aðra hluti? 
Hvernig og hvað gerði það að verkum? 
Hvernig reynsla er að teikna með ímyndunarafli? 
Hefurðu komist í það hugarástand að gleyma stund og stað þegar þú ert að teikna? Hvernig lýsir það sér? 
 
Hvað fannst þér um kennsluna? 
Hvaða leiðbeiningar voru gagnlegar? Hverjar ekki? 
Hvernig fannst þér innleiðing í verkefni?  
Er gott þegar ég tala á meðan þú ert að vinna eða bara á undan? 
Trufluðu einhverjar leiðbeiningar? 
Bað ég þig einhvern tíma að gera eitthvað sem þér fannst of erfitt? 
Hjálpar það þér í ferlinu að fá útskýringu á tilgangi verkefna? 
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Fylgiskjal 18 Samtalsrammi fyrir rýnifund 

 
 

Hvað fannst ykkur reynast best í teiknináminu, skila mestum framförum eða skilja mest eftir? Hvað nýtist 
áfram?  
Hvað situr eftir, hvað var lærdómsríkast? 

 

Viljið þið prófa fleiri eða færri áhöld? 

 

Hvernig finnst ykkur að byrja á sýnikennslu eða kveikju eða sýna verk eftir listamenn? 

Er gagnlegt að skoða myndefni sem tengist verkefnunum? 
Er gott að skoða verk eftir nemendur sem eru af sama toga? 
En verk eftir aðra listamenn? 

 

Hvað situr eftir, hvað var lærdómsríkast? 

Hvað var gagnslaust? 

 

Sjálfsmat, hjálpaði það til við teikninámið eða ekki? Hvernig? Hvenær er best að hafa það, eftir hvert 

verkefni, verkefnaflokk? Hvernig finnst ykkur viðtalið á eftir virka? 

 
Birta á kúlu sýnikennsla, hvernig fannst ykkur hún?  
Hugsið þið um grunnform þegar þið eruð að teikna hluti? Er það góður grunnur? 

 

Hvernig er að læra með því að gera? 
Hvernig væri að heyra um fjarvíddarreglur og gera svo ekki verkefni um það? 

 
Hvað er það sem kveikir mest í ykkur? Munið þið eftir einhverju í verkefnunum? Hvað kveikti áhugann á 
að fara að vinna? Hvað virkar á ykkur, hver er takkinn? 
Er það að fara út eða skipta um umhverfi eða standa á haus eða? 

 
Er letjandi eða hvetjandi til að byrja á nýju verki þegar þið eruð beðin að gera eitthvað sem þið hafið ekki 
gert áður eins og að líma blýantinn framan á langt prik?  

 
Viljið þið tjá ykkur eitthvað um hreyfing gerð sýnileg verkefnið? 

 
Skiptir máli að mynd verði góð? Af hverju? 
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Fylgiskjal 19 Kynningarbréf til þátttakenda 

 

 
 
 
 

 

Kynningarbréf til þátttakenda 
Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 

Að sjá: Mótun námsefnis í teikningu í samvinnu við nemendur 

 

Ágæti viðtakandi  

 
Ég, undirrituð, er ı́ meistaranámi við menntavísindabraut 
kennaradeildar Háskólans á Akureyri og vinn um þessar mundir að 90 
eininga meistaraprófsrannsókn (MPR0290).  
Leiðsögukennarar eru Rósa Kristín Júlíusdóttir dósent og Rúnar 
Sigþórssson prófessor.  Markmið rannsóknarinnar er að þróa eigin 
teiknikennslu með aðferðum starfenda- og listrannsókna og móta um 
leið og tilraunakenna námsefni í samvinnu við nemendur í 
teikniáföngunum SJL 103, MYL 103 og MYL 203 á haustönn 2013. 
Athyglin beinist að þróun námsefnisins og tilraunakennslunni. 
Rannsakað verður hvernig einstök verkefni og námsefnið í heild mótar 
nám og árangur nemenda í teikningu. Áhersla verður lögð á að móta 
námsefnið við raunverulegar aðstæður í samvinnu við nemendur. 
Tilbúið mun það verða aðgengilegt fyrir grunn- og 
framhaldsskólakennara og mögulega gefið út sem bók.  

Með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni ı́ rannsókninni. 
Þátttaka þín felur í sér að við munum eiga samtal, skriflega og 
munnlega, um ýmislegt er varðar teikninámið eða einstök verkefni. Ég 
mun dreifa matsblöðum nokkrum sinnum yfir önnina þar sem ég bið 
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þig að meta einstök verkefni eða teikninámið í heild og ég mun spjalla 
við þig í tímum um reynslu þína af teiknináminu. Ég kem til með að 
taka formlegri og ítarlegri viðtöl við nokkra nemendur og velja sem 
ólíkasta einstaklinga til þess úr hópi sjálfboðaliða. Nöfnum og 
staðháttum verður breytt í öllum gögnum þannig að ekki verður hægt 
að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga. Fyllsta 
öryggis verður gætt við varðveislu gagna og þér heitið trúnaði og 
nafnleynd. Ég óska einnig eftir samþykki þínu fyrir notkun á 
teikningum sem þú vinnur í áfanganum og ljósmyndum af þér sem 
teknar verða í kennslustundum. 

Ég legg áherslu á að þér er ı́ sjálfsvald sett hvort þú tekur þátt í 
þessu verkefni og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án 
fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu. Kjósir þú að taka ekki þátt eða 
hætta þátttöku mun það ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. Einnig er 
þér heimilt að neita að svara einstökum spurningum ı́ rannsókninni eða 
birta ákveðnar myndir. 
 
Virðingarfyllst  
Björg Eirı́ksdóttir 
 
 
 

Upplýst samþykki 
 

 

Ég undirrituð/aður samþykki að taka þátt ı́ rannsókninni Að sjá: Mótun 

námsefnis í teikningu í samvinnu við nemendur. Ég hef lesið 

framangreinda kynningu á verkefninu og samþykki þá skilmála sem 

þar koma fram. 

 
_________________________ Staður og dagsetning  

 
 

_________________________________ Þátttakandi  
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Fylgiskjal 20 Sýningarskrá myndlistarsýningar 

 
 

 

Ég sé mig sjáandi 
Björg Eiríksdóttir 
Bókasafn Háskólans á Akureyri  

14. janúar - 19. febrúar 2016 
 

 

 

Á síðustu misserum hef ég unnið að meistaraprófsrannsókn á sviði myndlistarkennslu 
við hug- og félagsvísindadeild HA undir leiðsögn Rósu Kristínar Júlíusdóttur og 
Rúnars Sigþórssonar. Um leið og ég hef skoðað eigin teiknikennslu í samvinnu við 
nemendur, með aðferðum starfendarannsókna, hef ég mótað nýtt námsefni í 
teikningu með þann tilgang að efla skynjun nemenda og sköpun. Sýningin hér á 
bókasafninu er afrakstur listrannsóknar sem hefur verið samofin 
starfendarannsókninni og námsefnisgerðinni.  

„Frekar en að sjá málverkið þá horfi ég samkvæmt málverkinu, ég sé með 
málverkinu,“ segir Maurice Merleau-Ponty (1989, 17-28) í ritgerðinni Augað og 
andinn. Í sömu ritgerð segir Merlau-Ponty ennfremur „Augað er það sem hefur verið 
snortið af tilteknum árekstri við heiminn og endurgeldur þessa snertingu í sýnilegri 
mynd í gegnum þau merki sem höndin skilur eftir sig.“ Á sama hátt mætti segja að sá 
sem teiknar sjái með teikningu. Hann á í merkingarbærum samskiptum við umhverfi 
sitt með sjónskynjun sinni og hreyfingu handarinnar. Námsefnið hefur því fengið 
titilinn Ég sé með teikningu. 

Í fyrirbærafræðilegri rannsókn þarf rannsakandinn að vera meðvitaður um 
líkamleika sinn og skynjun. Í áðurnefndri ritgerð segir Merleau-Ponty um líkamann: 
„Hann [líkaminn] skoðar alla hluti en hann getur líka skoðað sjálfan sig og fundið í 
því sem hann sér hina hliðina á mætti eigin sjónskyns. Hann sér sig sjáandi.“ 
Sýningin hefur því fengið titilinn Ég sé mig sjáandi. 
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Í listrannsókn minni hef ég opnað fyrir skynjun mína. Ég horfi á nemendur sjá og 
sjálfa mig sjá. Ég leitast við að lesa milli línanna, greina upplifunina í heild, dýpka 
skilning minn á henni og gefa henni merkingu í gegnum sköpun og beiti við það 
innsæi mínu, ímyndunarafli, ígrundun og miðlum myndlistar.  

 
Ferðalag 
Hljóðupptaka 
Hugmyndafræðilegt ferðalag mitt sem kennari, myndlistamaður og rannsakandi.  

 
Teiknikennsla 
Tússlitur á sellófan  
Leið teiknikennara um kennslustofu á fimm mínútum. Hreyfing hans gerð sýnileg.  

 
Lithimna I 
Útsaumsþráður í tjull  
Ytra byrði lithimnu augans. Ég get ekki átt samskipti við umhverfið án þeirrar 
reynslu sem ég afla mér í gegnum skynjun líkamans. Hvoru megin við lithimnu 
augans er ég þegar ég sé? Þegar ég horfi á umhverfið breytist það um leið og ég sé 
það. Þegar ég horfi á það verð ég einhvers vísari um sjálfa mig. Ég öðlast þekkingu á 
eigin tengslum við umhverfið og hæfileika mínum til að skynja það.  

 
Lithimna II 
Blýantur á silkibómull og útsaumsþráður í tjull  
Innra byrði lithimnu augans. Ég get ekki átt samskipti við umhverfið án þeirrar 
reynslu sem ég afla mér í gegnum skynjun líkamans. Hvoru megin við lithimnu 
augans er ég þegar ég sé? Þegar ég horfi á umhverfið breytist það um leið og ég sé 
það. Þegar ég horfi á það verð ég einhvers vísari um sjálfa mig. Ég öðlast þekkingu á 
eigin tengslum við umhverfið og hæfileika mínum til að skynja það. 
 

Lithimna III 
Blýantur á pappír og ljósrit 
Lithimna augans, innra og ytra byrði. 
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Auga 
Blýantur og grafítduft á pappír 
Stundum sjást litlar gegnsæjar flyksur, form eða formleysur fyrir augunum, 
sérstaklega ef horft er upp í himininn. Það lítur út fyrir að flyksurnar séu á himninum 
en svo fljóta þær burt um leið og horft er. Ég las að þetta væru blóðkorn eða 
úrgangsvefir sem eru á leið út úr auganu og flækjast fyrir sjónlínunni milli keilna og 
augasteins. Ég leitaðist við að teikna þessar flyksur. Það var ekki sérstaklega auðvelt 
því um leið og ég hreyfði augun til að horfa fylgdu flyksurnar með. Það var samt 
mjög sérstök upplifun að gera sér grein fyrir að ég væri að horfa inn í eigin augu og 
finna fyrir líkamleika þeirra  með eigin líkama (augum). 
 

Snjókoma  
Myndupptaka 
Ef við leyfum okkur það getum við hrifist af umhverfi okkar og upplifað það á 
djúpan hátt beint í gegnum skynjunina. Þar býr ákveðin merking og við þurfum ekki 
að hafa hugsað upp hugtök til að verða hennar vör (Ingi Björn Guðnason, 2011). 
Segja mætti  að ég hafi hrifist á þennan hátt í mikilli snjókomu uppi á fjöllum. 
Hreyfing snjókornanna hafði áhrif á mig á þann hátt sem erfitt er að koma orðum að. 
Ákveðin víxlverkun varð milli mín og umhverfisins, milli sjáandans og hins séða. 
Merleau-Ponty velti fyrir sér hvort umhverfið kæmi til okkar inn um skynfærin eða 
hvort við sækjum umhverfið í gegnum skynfærin. „Við sjáum einungis það sem við 
beinum skynjun okkar að. Hvað væri sjónskynjunin án hreyfingar augnanna? 
Streyma hlutirnir inn í líkamann eða fer andinn úr augum hans og spássérar meðal 
hlutanna?” Merleau-Ponty taldi að manneskjan nálgaðist það sem hún sæi með 
augnatillitinu og opnaði sig gagnvart umhverfinu. Samkvæmt þessu hefur vitund mín 
farið upp í snjókomuna með hreyfingu augnanna, náð í teikninguna sem snjókornin 
mynduðu og opnað henni leið inn í líkamann. Ég hef sótt mér þessa sjónrænu 
upplifun með líkamanum sem Merleau-Ponty segir órjúfanlegan hluta af umhverfinu. 
Snjókoman talaði við mig, heimurinn talaði við sjálfan sig. 
 
 
Heimildir 
 

Merleau-Ponty, M. (1989). L'OEil et l'Espirit – Augað og andinn. Textabrot úr ritgerð útg. hjá Gallimard 
1964, úr ítalskri útgáfu SE SRL Milano 1989, bls. 17-28.  

 

Ingi Björn Guðnason. (2011, 9. nóvember). Maurice Merleau-Ponty. [Viðtal við Björn Þorsteinsson]. 
RÚV, Vı́ðsjá. 
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Fylgiskjal 1 Námsefnið Ég sé með teikningu 

 
 
Formáli 
 
Námsefni þetta er byggt á meistaraprófsrannsókn sem ég vann á 
árunum 2012-2017. Ég skoðaði eigin teiknikennslu og þróaði 
námsefnið í samvinnu við nemendur á listnámsbraut í 
framhaldsskóla. Ég lagði námsefni fyrir nemendur sem ég hafði 
viðað að mér og nýtti það skipulag kennslu sem ég hafði mótað 
síðan ég byrjaði að kenna teikningu árið 2003. Þá og fylgdist ég 
náið með námi þeirra og eigin kennslu á meðan við vorum að 
störfum með aðferðum starfenda- og listrannsókna. Nemendur 
ígrunduðu teikniferli sitt og nám og gerðu því skil á matsblöðum 
og í viðtölum. Ég ígrundaði starf okkar í gegnum dagbókarskrif og 
samskipti við nemendur og samkennara frá sjónarmiði kennara, 
rannsakanda og myndlistarmanns. Ég lagaði námsefnið að 
fenginni reynslu, lagði það fyrir aftur, aflaði nýrra gagna, vann úr 
þeim og þannig koll af kolli. Námsefnið var þannig í stöðugri 
mótun á meðan á rannsókninni stóð. Á sama tíma leitaði ég víða 
fanga í myndlistarkennslufræðum, teikninámsefni og heimi 
myndlistar. Niðurstöður rannsóknarinnar voru settar fram í þrennu 
lagi: sem rannsóknarskýrsla sem finna má í Skemmunni, 
myndlistarsýning sem haldin var í byrjun árs 2016 og þetta 
námsefni.  

Teikning gerir flóknar, líkamlegar og vitrænar kröfur til 
teiknara. Hann á í milliliðalausum samskiptum við umhverfi sitt í 
gegnum sjónskynjun og færir sjónræna hugsun sína í efni með 
hreyfingu handarinnar með þar til gerðum efnum, áhöldum og 
aðferðum. Hann endurskapar það sem hann sér og tjáir það á 
sjónrænu tungumáli. Hann þjálfar sjónræna hugsun sína og 
líkamlegt atferli til þekkingar og skilnings. Afraksturinn verður 
vitnisburður um ferli sköpunar sem skráð er á ákveðnum tíma, 
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safn lína sem tákna og lýsa því sem augu teiknarans sjá, líkami 
hans finnur og hugur hans veit (Maslen og Southern, 2011, bls. 
20). 

Markmið námsefnisins er að efla skynjun nemenda og 
sköpun. Það á að hjálpa nemendum að ná tökum á teikningu svo 
þeir geti teiknað eftir fyrirmyndum og samkvæmt ímyndum sínum 
og geti lýst þeim raunveruleika sem þeir skynja og sett eigin 
sjónræna hugsun fram á frumlegan hátt í tengslum við eigin 
markmið.  

„Frekar en að sjá málverkið þá horfi ég samkvæmt 
málverkinu, ég sé með málverkinu“ segir Maurice Merleau-Ponty 
(1989) í ritgerðinni Augað og andinn. Í sömu ritgerð segir hann 
einnig: „Augað er það sem hefur verið snortið af tilteknum árekstri 
við heiminn og endurgeldur þessa snertingu í sýnilegri mynd í 
gegnum þau merki sem höndin skilur eftir sig.“ Á sama hátt mætti 
segja að sá sem teiknar sjái með teikningu. Hann á í 
merkingarbærum samskiptum við umhverfi sitt með sjónskynjun 
sinni og hreyfingu handarinnar. Námsefnið hefur því fengið 
titilinn Ég sé með teikningu. 
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Inngangur 

Námsefnið inniheldur efnivið sem kennari getur nýtt sér til að búa 
nemendum aðstæður til náms í teikningu og sköpun.  

Fjórir hæfniþættir í teikningu eru aðgreindir í námsefninu; 
sjónræn rannsókn á umhverfi, tenging sjónskynjunar og hreyfingar 
handar, þekking og skilningur á sýnilegu umhverfi og notkun 
ímyndunarafls. Hver kafli námsefnisins tekur fyrst og fremst á einum 
af hæfniþáttunum þó aðrir komi þar einnig fyrir. Í fyrsta kafla 
námsefnisin, Skynjun, er miðað við að efla sjónræna rannsókn á 
umhverfinu, í öðrum kafla, sem heitir Hreyfing, er unnið með tengingu 
sjónrænnar rannsóknar við hreyfingu handar, í þriðja og fjórða kafla 
námsefnisins er leitað þekkingar og skilning á sýnilegu umhverfi en 
þeir kallast Birta og Dýpt. Í fimmta kafla námsefnisins sem ber heitið 
Ímyndun, er viðfangsefnið notkun ímyndunaraflsins í teikningu. Hvert 
verkefni námsefnisins er byggt upp af fimm þáttum:  

• Markmiðum, þar sem tiltekið er að hverju er stefnt með 
verkefninu. 

• Innleiðingu, þar sem sjálfstæð vinna nemenda er undirbúin og 
sett af stað með miðlun þekkingar um vinnuaðferðir og verk 
listamanna. Í nokkrum verkefnum er þessi þáttur óþarfur og 
honum sleppt.  

• Aðföngum, þar sem tiltekið er hvaða fyrirmyndir, efni og áhöld 
henta í verkefnið. Oftast er möguleiki á að nota eitthvað annað 
en tilgreint er. Nánar er fjallað um aðföng aftar í inngangi. 

• Aðferð, þar sem sjálfstæðri vinnu nemenda er lýst. Þessi þáttur 
er þungamiðja verkefnanna. Mynddæmi eru gefin af 
nemendum að störfum eða verkum þeirra sem urðu til í 
þróunarferli námsefnisins. Þau eru ætluð til aukins skilnings 
kennara á aðferðinni sem beitt er en ekki sem innleiðing fyrir 
nemendur.  
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• Ígrundun, þar sem spurningar eru settar fram sem nýtast til 
ígrundunar á viðfangsefni hvers verkefnis. Hægt er að styðjast 
við þær til að koma af stað samræðum í tengslum við 
viðfangsefni viðkomandi verkefnisins en ekki stýra þeim til 
enda. Aðferðum til ígrundunar er lýst aftar í þessum 
inngangskafla og getur kennari valið úr þeim og nýtt eftir 
hentugleikum í verkefnavinnunni.  

Framsetning námsefnisins miðast við kennara með 
myndlistargrunn. Það er ekki hugsað sem uppskrift sem þarf að fara 
eftir út í æsar heldur sem safn hugmynda sem velja má úr og setja 
saman eftir þörfum nemenda og kennara hverju sinni. Ekki er ætlast til 
að verkefnin séu unnin í þeirri röð sem þau koma fyrir heldur að eitt og 
eitt verkefni sé valið úr köflunum fimm til skiptis í þeirri röð sem henta 
þykir. Gagnlegt er þó að hafa í huga að efla með nemendum alla fjóra 
hæfniþættina sem hverfast svo smám saman inn í teikniferli þeirra.  

Ígrundunaraðferðir 
Hér er nokkrum aðferðum til ígrundunar lýst en kennari getur valið úr 
þeim og tengt við verkefnavinnu nemenda eftir þörfum. Spurningarnar 
úr ígrundunarþætti verkefnanna má nýta í öllum aðferðunum. Gert er 
ráð fyrir að ígrundun nemenda á vinnuferli og afrakstri, sé órjúfanlegur 
hluti teiknináms þeirra og fari fram einstaklingslega eða í samvinnu 
við kennara og aðra nemendur. Þegar nemendur velta fyrir sér hvað sé 
góð frammistaða, hverju ætti að viðhalda og hvað mætti bæta aukast 
líkur á framförum og þekking og skilningur á teikni og sköpunarferli 
dýpkar.  

Samtal við vinnuna 

Kennari ræðir við hvern nemanda á meðan hann vinnur. Um leið og 
eitthvað birtist á teiknifletinum eða lokið hefur verið við teikningu má 
hefja ígrundun, spyrja spurninga úr ígrundunarþætti verkefnis eða 
vekja athygli á mikilvægum eða áhugaverðum hlutum sem eiga sér 
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stað á teiknifletinum. Til að ýta undir slíka ígrundun á meðan unnið er 
nýtast eftirfarandi vinnubrögð: 

• Að teikna með útrétta hönd svo nemendur sjái hvað er að gerast 
um leið og unnið er. 

• Að stíga skref aftur á bak og velta fyrir sér 
því sem komið er í samvinnu við kennara 
eða sjálfstætt.  

• Að breiða jafn óðum úr teikningum þegar 
margar eru unnar í sömu kennslustund svo 
nemendur geti virt fyrir sér eigin 
teikningar og annara um leið og þeir 
teikna nýjar og spjallað um þær eftir 
þörfum.  

• Gera stutt hlé á vinnunni öðru hvoru 
og/eða í lok verkefnavinnu til að skoða teikningarnar með 
hverjum nemanda fyrir sig og jafnvel þeim sem næst standa. 

Yfirferð með hópi 

Yfirferð er ákveðin 
aðferð til ígrundunar í 
myndlistarkennslu. 
Þegar nemendur hafa 
lokið við eitt eða fleiri 
verk eða verkefni er 
afrakstur allra í hópi 
hengdur upp á vegg 
eða trönur eða lagður á 
gólf, þannig að hver og einn og hafi góða yfirsýn yfir verkin. Hópnum 
er gefinn tími til að ræða saman um hvert verk ásamt kennara. Verkin 
eru hluti af samræðunni og ramma þær inn. Bæði er rætt um vinnuferli 
og afrakstur, nemendur lýsa því hvað þeir sjá í verkunum, benda á 
styrkleika og gefa ráð af virðingu og tillitsemi, athuga hvort þeir komi 
auga á tengingu við verk annara og styðja skoðanir sínar rökum. 

Mynd 0.1 
Ígrundað í miðri 
kennslustund  

Mynd 0.2 Yfirferð í lok kennslustundar  
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Kennari getur hnykkt á lykilhugtökum í tengslum við viðfangsefnin. 
Yfirferð krefst vinveitts umhverfis, samkenndar og jafnréttis. Ábyrgðin 
á því að læra verður sameiginleg þar sem allir taka þátt. Kennari er 
vakandi fyrir hvert samræðan leiðir hópinn, hún þarf að vera lýsandi 
og verkefnamiðuð og miða að því að benda á mögulegar breytingar til 
hins betra og hún þarf að fjalla um það sem nemendur langar að ná 
fram í ákveðnum verkum en ekki um hvernig verk ættu að vera. 
Ígrundunin fer fram af umhyggjusemi fremur en gagnrýnum dómum 
og hún fjallar um innihald verksins fremur en notagildi þess og leitað 
er leiða til að bæta verk fremur en að meta gæði þeirra miðað við 
önnur. Leiðir til lausna finnast með samvinnu hópsins fremur en fyrir 
fram gefinni hugmyndafræði miðils eða listgreinar. Þó þátttakendur 
séu að leita svara frá þeim sem gerðu verkin getur umræðan færst frá 
verkunum og fræðileg rökræða skapast sem tengist aðeins lauslega því 
sem settu hana af stað (Soep, 2004, bls. 679-680).  
Eftirfarandi aðferðir nýtast til að koma samræðum af stað í yfirferð: 

• Kennari spyr nemendur spurninga í tengslum við viðfangsefni, 
til dæmis úr ígrundunarþætti verkefnanna, varðandi vinnuferli 
og/eða afrakstur eða annað sem hann tekur eftir. Nemendur tjá 
sig að vild inn á milli.  

• Hver nemandi tiltekur eitt atriði sem honum fannst ganga vel 
og annað sem hann hefði viljað gera öðruvísi í eigin teikningu. 
Aðrir tjá sig inn á milli að vild. 

• Hver nemandi tiltekur eitt atriði sem honum fannst ganga vel í 
verki næsta nemanda og svo koll af kolli. 

• Hver nemandi (eða tveir saman) ákveða eitt eða tvö atriði sem 
þeir vilja segja um hverja teikningu hinna. Síðan er ein teikning 
tekin fyrir í einu og nemendur segja allir frá því sem þeir 
ákváðu eða öðru sem kemur upp. Eftir það er orðið laust þar til 
næsta teikning er tekin fyrir. Verja þarf góðum tíma í þessa 
aðferð, hálfri eða einni kennslustund hið minnsta.  
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Yfirferð með hverjum nemanda 

Í lok ákveðinnar 
vinnulotu eða í lok 
annar verja kennari og 
nemandi 20-30 
mínútum til að skoða 
og ræða saman um 
allar teikningar sem 
unnar hafa verið. 
Leitast er við að fá yfirsýn yfir það nám sem hefur farið fram, velta 
fyrir sér eftirfarandi atriðum og styðja þau rökum. 

• Hvar er ákveðin leikni eða hæfni sýnileg? 
• Hvar má sjá framfarir og í hverju felast þær? 
• Hvar eru sérkenni í teiknistíl sýnileg? 
• Hvað mætti bæta og hvernig? 
• Hvað vakti mestan áhuga? 
• Hvað vill nemandinn þróa áfram? 
• Hver gætu næstu skref orðið? 

Sjálfsmat 

Nemendur vinna sjálfsmat. Sjálfsmatseyðublöð eru í fylgiskjölum 1-5. 
Hvert eyðublað miðast við markmið eins kafla þar sem markmið hans 
eru til skoðunar ásamt vinnuferli nemenda. Eyðublöðin eru til 
viðmiðunar en kennari þarf að velja spurningar af þeim eftir því hvað 
hann hefur verið unnið með nemendum. Eftir að nemendur hafa unnið 
sjálfsmatið skriflega ræðir kennari einslega við hvern og einn um það 
sem þar kemur fram eða annað sem kemur upp í samræðum í um það 
bil 15-20 mínútur.  

Upphenging 

Nemendur og kennari velja í sameiningu hvaða verk skuli hengd upp á 
vegg með tilliti til markmiða verkefnis, framfara eða annars gildis sem 

Mynd 0.3 Yfirferð yfir afrakstur annar  
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hefur komið í ljós í tengslum við vinnuferlið eða afraksturinn. Aðrir 
nemendur geta aðstoðað við valið. Teikningarnar eru sýnilegar á vegg í 
nokkra daga eða vikur þannig að nemendum gefst kostur á að meta 
gildi eigin verka og annarra úr fjarlægð í tíma og rúmi. Sem flestum 
teikningum er gefin slík viðurkenning, veggpláss er vel nýtt og verkum 
skipt út reglulega.  

Aðföng 

Þegar teiknað er eftir fyrirmynd er mikilvægt 
að hafa þær sem fjölbreytilegastar, að stærð, 
lögun eða áferð. Misjafnt er hvaða 
fyrirmyndir henta og fer það eftir þeim 
aðferðum sem er beitt hverju sinni. Í sumum 
verkefnum nýtast fyrirmyndir sem líkjast 
grunnformum best, eins og epli, bækur eða 
kaffikrúsir, í öðrum er ákjósanlegt að þær 
hafi útlit sem ekki er hægt að vita fyrir fram, 
eins og rifnir skór, innvols í appelsínu eða 
krumpaður bréfpoki. Æskilegt er, ef kostur 
er, að velja fyrirmyndir sem vekja áhuga 
nemenda, til dæmis skordýr, uppstoppuð dýr 
eða frægar persónur til dæmis. Í þættinum 
aðföng í hverju verkefni er gefið upp hvaða 
fyrirmyndir henta í verkefnið en kennari getur samt sem áður valið 
aðrar ef honum sýnist svo. Þegar mannslíkami er teiknaður er 
ákjósanlegt að hafa lifandi módel en biðja má nemendur að sitja fyrir 
til skiptis eða nýta tvívíðar fyrirmyndir.  
  
Þar sem máli skiptir hvaða efni og áhöld eru notuð vegna þeirrar 
aðferðar sem verið er að beita í verkefni er það tekið fram í þættinum 
aðföng. Kennari getur þó oftast valið önnur efni og áhöld eftir 
hentugleikum. Þekkingu á efnum og áhöldum og beitingu þeirra er 
miðlað í einstaka verkefnum en kennara er ætlað að flétta slíku inn í 

Mynd 0.4 Teiknað með 
bleki, gouache-lit og 
þurrkrít á stóran 
maskínupappír að 
frumkvæði nemanda 
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verkefnavinnuna þar sem það á við. Æskilegt er að bjóða nemendum 
sem oftast að velja efni og áhöld til að vinna með í tengslum við eigin 
áhuga og markmið en einnig að hvetja þá til að prófa margt. Glíman 
við ný efni eða áhöld eykur á einbeitingu og fjölbreytilega 
teiknireynslu sem getur ýtt undir framfarir.   
 
Æskilegt er að eftirfarandi aðföng séu tiltæk: 
 
Þurr efni 

• Blýantar, 2H-8B 
• Grafít-stautar, HB-8B 
• Grafít-duft 
• Viðarkol 
• Þurrkrít 
• Olíukrít 
• Trélitir 

Blaut efni 
• Blek 
• Gouache-litir 
• Akríl-litir 
• Vatnslitir 
• Kaffi 

Áhöld 
• Prik, 0,5 sm  þykk, 30 og 80 sm löng  
• Breiðir penslar, 7-12 sm  
• Vatnslitapenslar með oddi, 0,8-1,2 sm 
• Áhöld fyrir leir 

Pappír 
• Hvítur pappír, A4-A1,120 - 200 gr.  
• Grár og svartur pappír, 120 - 200 gr.  
• Pappír í margskonar litum 
• Pappír með margskonar áferð, pastelpappír, gegnsær, grófur, 

fínn, þunnur, þykkur 
• Maskínupappír  
• Skissubækur með gormum og hörðum spjöldum 
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Annað 
• Vír  
• Plastleir 
• Málningarlímband 
• Þrívíð grunnform úr gegnsæju plasti 
• Trönur  
• Masonítplata á trönur og pinnar til að festa pappír á það 
• Klukka með niðurteljara 
• Borðlampar með hreyfanlegum hálsi 
• Vinnuljós með 200 w. peru og dreifðri birtu 
• Spjöld, A3, 0,5 sm þykk 
• Myndvarpi  
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Kafli 1 
Skynjun 
 
Meginmarkmið kaflans eru að  

• auka þekkingu og skilning á sjónrænni hugsun þegar teiknað er 
eftir fyrirmynd.  

• auka næmi fyrir sjónrænum eiginleikum fyrirmynda. 
• draga úr áhrifum fyrri vitneskju um fyrirmynd á teikniferli.  
• nýta upplýsingar sem aflað er með sjónskynjun til að teikna 

eftir fyrirmynd. 

 
Verkefni 1.1  
Án fyrirmyndar 
 
Markmið verkefnisins er að 

• gera sér grein fyrir mikilvægi sjónskynjunar í teikningu eftir 
fyrirmynd.  

 
Aðföng 

• Engin fyrirmynd er notuð. 
 

Aðferð 
• Nemendur koma sér 

þannig fyrir að þeir 
sjái ekki teikningar 
hvers annars.  

• Þegar allir eru 
tilbúnir eru þeir 
beðnir að teikna 
epli.  

• Nemendur teikna í um það bil 4 mínútur.  
• Hópurinn skoðar teikningarnar og ígrundar. Þær þurfa að snúa 

eins og þegar þær voru teiknaðar.  
 

Mynd 1.1 Epli teiknuð án fyrirmynda  
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Ígrundun 
Þegar sá sem teiknar hefur ekki raunverulega fyrirmynd af epli verður 
hann að nota táknmyndina sem býr í minninu. Þegar reynt er að teikna 
samkvæmt henni kemur í ljós hve takmörkuðum upplýsingum hún býr 
yfir. Sama eða svipað sjónarhorn kemur fram og lítill sem enginn 
breytileiki í lögun, áferð og leik ljóssins. Hægt er að afla mun meiri og 
nákvæmari upplýsinga um einstaka útlitseignleika með 
sjónskynjuninni. Til þess að geta teiknað nákvæma eftirmynd epli þarf 
fyrirmynd til að rannsaka. 
Hvers vegna eru þessar myndir svo líkar hver annarri? Hvers vegna 
snúa eplin öll eins, hafa svipaða lögun, eru með stöngul og oft eitt 
laufblað? Hvers vegna teiknar enginn hálft eða skemmt, epli eða frá 
öðru sjónarhorni? Sjáið þið oft laufblöð á eplum? 
Hvaðan kemur myndin sem þið teiknuðuð?  
Myndi teikningin hafa orðið öðruvísi ef fyrirmynd hefði verið til 
staðar? Hvernig? 
 
 
Verkefni 1.2 
Samkvæmt lýsingu 
 
Markmið verkefnisins er að 

• dýpka skilning á sjónrænni hugsun.  

Aðföng  
• Fyrirmyndir eru smáhlutir eins og skeljar, könglar, ritföng, 

tvinni eða taflmenn. Gagnlegt getur verið að bjóða einnig upp á 
hluti sem ekki hafa þekkt form svo sem bút af trjágrein, 
steinvölu, uppvafinn bandspotta eða afmyndað hnoðleður.  

Aðferð  
• Tveir og tveir nemendur vinna saman. 
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• Annar þeirra velur 
sér hlut án þess að 
hinn sjái, tekur sér 
stöðu fyrir aftan 
hann og og lýsir 
hlutnum án þess að 
nefna hann með 
nafni. Hann lýsir 
línum og formum 
eins nákvæmlega og 
hann getur með 
sjónrænum orðum 
eins og stutt, langt, 
hallandi, lárétt, 
bogadregið, beint, 
ferkantað, hringlaga, 
ofan við og neðan 
við. 

• Hinn stendur við 
trönur eða situr við 
borð, hlustar af 
athygli og teiknar 
samkvæmt  
lýsingunni. 

• Sá sem lýsir má 
horfa á það sem sá sem teiknar gerir og bregðast við því.  

• Þegar teikningin er tilbúin skoða báðir aðilar hana og ígrunda. 
• Nemendurnir skipta um hlutverk svo hvor um sig teikni og lýsi 

tvisvar.  
 

Ígrundun 
Var þetta erfitt? Hvort var erfiðara að vera sá sem teiknar eða lýsir? 
Hvers vegna? 
Hve vel yfirfærðust upplýsingar um fyrirmynd í gegnum frásögnina?  
Er til nægur orðaforði yfir sjónræna eiginleika til að ná nákvæmri 
eftirmynd af fyrirmynd? 

Mynd 1.3 Fyrirmynd og afrakstur 
verkefnisins 1.2 

Mynd 1.2 Teiknað samkvæmt lýsingu 
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Hefði verið auðveldara fyrir teiknarann að líkja eftir fyrirmyndinni 
með því að horfa á hana? Hvers vegna?  
 
 
Verkefni 1.3  
Óþekkt fyrirmynd 
 
Markmið verkefnisins er að 

• beina athyglinni að sjónrænum eiginleikum fyrirmynda. 
• þjálfa sjónræna hugsun í teikniferli. 
• komast hjá því að teikna samkvæmt fyrri þekkingu á 

fyrirmynd. 
 
Innleiðing  
Í huga okkar búa táknmyndir af hlutum sem byggja á því sem við 
vitum um þá og það er í eðli okkar að laga það sem við sjáum að 
þessum táknmyndum. Þegar við horfum framan á fingurgóma til 
dæmis eru útlínur fingranna stuttar og öll lengd fingranna er ekki 
sýnileg í raun og veru en af því að við vitum af henni þá finnst okkur 
við sjá hana. Í teikningu höfum við tilhneigingu til að vilja leiðrétta 
það sem við sjáum og teikna langa fingur sem gefur bjagaðan 
afrakstur. Til þess að teikna sannfærandi eftirmynd af fyrirmynd er 
lykilatriði að hundsa táknmyndina í huganum en horfa vel og teikna 
það sem sjónskynjunin segir, jafnvel þó það virðist ólíklegt, líkt og 
maður hafi aldrei séð fingur áður en til þess þarf ákveðið hugrekki og 
þjálfun.  

Gagnlegt getur verið að þjálfa sig í að teikna samkvæmt 
sjónskynjun með því að  nota fyrirmyndir sem maður veit ekki fyrir 
fram hvernig „eiga“ að líta út. Þá er einungis hægt að styðjast við það 
sem augun sjá því engin táknmynd er fyrir í huganum til að skipta sér 
af teikniferlinu og afraksturinn verður oft mjög nákvæm lýsing. Í þessu 
verkefni eru slíkar fyrirmyndir notaðar.  
 
 
 
 



 

 187 

Aðföng 
• Fyrirmyndir geta verið línur í lófa, beyglað bréf, blettótt tuska, 

mosi á steini, innviðir rifinnar appelsínu, framandi vél, 
sprungin gangstéttarhella, sveskja eða ókennilegt verkfæri. 

• Í öðru lagi er hægt að nota teikningar listamanna sem eru 
þannig að ef þeim er snúið á hvolf sést ekki hvert myndefnið er. 
Hér má sjá nokkur dæmi um slíkar myndir: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%B3%C3%BEekkt-
fyrirmynd-til-a%C3%B0-teikna-%C3%A1-
hvolfi/?eq=%C3%A1%20hvolf&etslf=8451 

• Í þriðja lagi má nota ljósmyndir sem er búið er að stilla skerpu 
þannig að einungis svartir og hvítir fletir eru eftir og snúa þeim 
á hvolf. 

• Þurr teikniáhöld að vild. 
• Pappír, að minnsta kosti af stærðinni A3. 

 
Aðferð  

• Nemendum eru gefnar að 
minnsta kosti 15 mínútur til 
að  líkja eftir þeim línum og 
formum sem þeir sjá í 
fyrirmyndinni. 

• Ef teiknað er eftir fyrirmynd 
á hvolfi má ekki snúa henni 
við fyrr búið er að teikna allt.  
 

• Ef teiknað er eftir ljósmynd 
með hámarks skerpu má 
teikna með því að bera hvítan 
gouache-lit á svartan grunn.  

 
Ígrundun  
Hvernig gekk að líkja eftir 
fyrirmyndinni? Var það erfiðara eða léttara en að teikna eftir þekktri 
fyrirmynd? Hverjir eru kostir þess eða gallar að vita ekkert um 
fyrirmyndina sem teiknuð er? 

Mynd 1.5 Teiknað með fingrunum 
og gouache-lit samkvæmt 
fyrirmynd á hvolfi. T.h. snýr 
teikningin eins og þegar hún var 
teiknuð og þá er erfitt að sjá hvað 
er á henni. T.v. er búið er að snúa 
henni við og apinn kemur í ljós 

https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%B3%C3%BEekkt-fyrirmynd-til-a%C3%B0-teikna-%C3%A1-hvolfi/?eq=%C3%A1%20hvolf&etslf=8451
https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%B3%C3%BEekkt-fyrirmynd-til-a%C3%B0-teikna-%C3%A1-hvolfi/?eq=%C3%A1%20hvolf&etslf=8451
https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%B3%C3%BEekkt-fyrirmynd-til-a%C3%B0-teikna-%C3%A1-hvolfi/?eq=%C3%A1%20hvolf&etslf=8451
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Er teikningin sannfærandi eftirmynd af fyrirmynd? Ef svo, kom það á 
óvart?  
Um hvað hugsaðir þú á meðan teiknað var? Um línur og form, eða 
ekki neitt?  
 
 
Verkefni 1.4 
Smágerð fyrirmynd 
 
Markmið verkefnisins eru að 

• komast hjá því að teikna samkvæmt 
fyrri þekkingu á fyrirmynd. 

• auka þekkingu á fyrirmynd. 

Innleiðing 
Sá sem teiknar eftir fyrirmynd skoðar hana 
vel og eykur þekkingu sína á henni. Maria 
Sibylla Merian var myndlistarkona sem 
teiknaði umhverfi sitt af mikilli nákvæmni. 
Hún var fyrst manna til að taka eftir tengslum 
lirfu, púpu og fiðrildis og uppgötvaði 
myndbreytingu þessara lífvera, sjá mynd 1.6. 
Vísindamenn hafa í gegnum tíðina rannsakað 
viðfangsefni sín með því að teikna þau og 
leitast þannig við að dýpka þekkingu sína og 
skilning á þeim. Hér má sjá ýmis dæmi þess: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/sj%C3%B3nr%C3%A6n-
ranns%C3%B3kn/ 
 
Aðföng 

• Fyrirmyndir eru mjög smáir hlutir eins og dauðar flugur, 
kóngulær, fiðrildi, poppkorn, hnetur, haframjöl eða rúsínur. 

• Stækkunargler. 
• Vel yddaðir blýantar, HB-2B. 
• Pappír með lítilli áferð, að minnsta kosti af stærðinni A3. 

 
 
 

Mynd 1.6 Maria 
Sibilla Merian, 
„Myndbreyting 
fiðrildis“, 1705, æting 
(sjá fylgiskjal 8) 

https://www.pinterest.com/bjorg9/sj%C3%B3nr%C3%A6n-ranns%C3%B3kn/
https://www.pinterest.com/bjorg9/sj%C3%B3nr%C3%A6n-ranns%C3%B3kn/
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Aðferð  
• Horfa á  fyrirmyndir í gegnum stækkunargler og teikna þær í 

margfaldri stærð.  
 

 

Ígrundun 
Hugsaðirðu um línur og form þegar þú varst að teikna eða um hvað þú 
varst að teikna? Komstu að einhverju um fyrirmynd sem þú vissir ekki 
áður? Kom eitthvað á óvart? Hvað? 
Skiptir máli að hafa áhugaverða fyrirmynd? Er hægt að gera 
áhugaverða teikningu af hversdagslegum hlut? Er hægt að gera 
óáhugaverða teikningu af áhugaverðum hlut? 
 
 
Verkefni 1.5  
Þrívíð form verða tvívíð, útlínur 
 
Markmið verkefnisins eru að  

• horfa á þrívíðar fyrirmyndir eins og þær væru tvívíðar. 
• túlka útlínur þrívíðar fyrirmyndir á tvívíðan teikniflöt.  

 
Innleiðing 
Gagnlegt getur verið horfa á þrívíða fyrirmynd eins og hún sé tvívíð 
þegar teiknað er á tvívíðan teikniflöt. Í því felst kannski ákveðin 
þversögn. 

Mynd 1.7 Horft í gegnum stækkunargler og teiknað eftir smágerðri 
fyrirmynd  
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Til þess að þjálfa sig í því að skoða þrívíða fyrirmynd sem 
tvívíða er hægt að að ímynda sér að maður sé að teikna á glerplötu 
fyrir framan hana og þetta er hægt að prófa í raun og veru.  
 
Aðföng 1. hluti 

• Fyrirmyndin er eigin hönd hvers nemanda. 
• Glerplötur.  
• Töflutússlit.  

 
Aðferð 1. hluti 

• Nemendur setja 
eigin hönd undir 
glerplötu og beina 
fingurgómum upp á 
við. 

• Nemendur teikna 
útlínur formsins á 
glerið með 
töflutússlit. 

 
 
Ígrundun 1. hluti 
Sýnir teikningin á tvívíðum fleti glerplötunnar þrívídd á sannfærandi 
hátt? Var erfitt að ná fram tilfinningu fyrir þrívíðu formi handarinnar? 
Hvers vegna? 
 
Aðföng 2. hluti 

• Blýantar, HB-4B. 
 
Aðferð 2. hluti 

• Nemendur staðsetja eigin hönd nálægt teiknifleti og snúa 
fingurgómum að sér þannig að þeir þurfi ekki að snúa höfðnu 
milli þess sem þeir horfa á fyrirmynd og draga línu.  

Mynd 1.8 Eigin hönd undir gleri, teiknuð 
með töflutússlit 
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• Nemendur píra 
augun og teikna 
rólega útlínur 
handarinnar. Þeir 
ímynda sér að 
þeir séu að draga 
útlínur 
skuggamyndar 
hennar eða að 
teikniflöturinn sé 
gler sem liggi yfir 
henni og sjá hana 
fyrir sér eins og hún væri tvívíð.  

• Nemendur afla sér sjónrænna upplýsinga um halla, lengd, 
lögun og skörun lína og reyna að hugsa ekki um að þeir séu að 
teikna hönd. Þeir einbeita sér að því að teikna það sem augun 
sjá þó það virðist „ótrúlegt“, (sjá innleiðingu í verkefni 1.3). 

• Nemendur teikna í 5-10 mínútur, breyta stöðu handarinnar og 
teikna aðra mynd. 

 
• Nemendur prófa að teikna hratt, blint og með óslitinni línu, sjá 

verkefni 2.2 - 2.4.  
 

• Nemendur prófa að teikna aðrar fyrirmyndir með sömu aðferð. 
 

 
Ígrundun 2. hluti 
Hvernig gekk að túlka þetta flókna þrívíða form á tvívíðan flöt? Ef það 
gekk vel, kom það á óvart? 
Hvaða teikning gefur þrívídd fyrirmyndarinnar best til kynna? Hvernig 
stendur á því?  
Fannst ykkur einhverjar línur of „ótrúlegar“ til að draga þær? Þurftuð 
þið að „leiðrétta“? Hvernig gekk að treysta á sjónskynjun í 
teikniferlinu? 
 
 

Mynd 1.9 Teiknað framan á fingurgóma, blint, 
óslitið og rannsakandi  
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Verkefni 1.6 
Spenna í formi 
 
Markmið verkefnisins er að 

• beina athygli að formum mannslíkamans og spennunni í þeim.  
• túlka útlínur þrívíðrar fyrirmyndar á tvívíðan teikniflöt. 

Innleiðing  
Picasso rannsakaði form 
nautsins í myndröðinni 
Bull Series. Hann 
greindi kjarnann í þeim 
smám saman betur 
fram. Hann túlkaði 
einnig spennuna í þeim. 
Ef hliðar forma eru 
ósamhverfar takast þær 
á og spenna skapast. Í 
hverju formi líkama 
mannsins kemur slík 
spenna fram. Matisse 
sagði að hægt væri að 
túlka þrívíð form 
mannslíkamans með því að draga um þau einungis tvær útlínur. 
Formið í lærinu á klippimyndinni Blue nude er dæmi um slíka spennu, 
(sjá mynd 1.10). https://www.pinterest.com/bjorg9/spennan-
%C3%AD-forminu/ 
 
Í þessu verkefni er hvert form líkamans einfaldað og spennan í því 
túlkuð.   
 
Aðföng  

• Fyrirmyndin er módel. 
• Kol eða blýantar, 2B-8B.  
• Trönur. 
• Pappír, að minnsta kosti af stærðinni A1. 

 
 
 
 

Mynd 1.10 T.v. Picasso, „Bull Series“1945-1946, 
litografía, t.h. Matisse, „Blue nude“ 1952, 
klippimynd (sjá fylgiskjal 8) 

https://www.pinterest.com/bjorg9/spennan-%C3%AD-forminu/
https://www.pinterest.com/bjorg9/spennan-%C3%AD-forminu/
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Aðferð  
• Kveikt er á tónlist í með hægum en 

ákveðnum takti eins og reggie til 
dæmis. 

• Nemendur standa við trönur, halda 
aftarlega og laust á teikniáhaldi og 
það langt frá að þeir geti hreyft 
höndina frjálst. 

• Nemendur túlka meginlögun og 
spennu í hverju formi með einni 
útlínu sitt hvoru megin, ákveðið og 
reyna að gera það í takt við 
tónlistina.  

• Nemendur ímynda sér að formin 
séu tvívíð líkt og klippimynd 
Matisses Blue Nude.  

• Nemendur verja fjórum mínútum í 
hverja teikningu í nokkur skipti, 
síðan þremur og gera 10-20 
teikningar. 
 

Ígrundun  
Hvar er meginlögun formanna vel lýst? 
Hvar kemur spenna vel fram? Hvar er 
þrívíddin í formi sýnilegust?  
Var erfiðara eða auðveldara að vinna hratt? Hvers vegna?  
 
 

Verkefni 1.7  
Svæði formsins 
 
Markmið verkefnisins er að  

• horfa á fyrirmynd sem tvívítt svæði. 
• túlka þrívíða fyrirmynd sem tvívítt svæði á teikniflöt. 

 
Aðföng 1. hluti 

• Hendur nemenda. 
• Myndvarpi eða annað sterkt ljós. 

Mynd 1.11 Hvert form 
líkamans teiknað með 
tveimur útlínum í takt við 
tónlist 
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Aðferð 1. hluti 

• Nemendur staðsetja hendur sínar í flóknum stöðum yfir 
myndvarpa eða framan við sterkt ljós og skoða tvívíða 
skuggamyndir þeirra. 

• Nemendur geta prófað að setja pappír undir skuggamyndirnar 
og teikna útlínur þeirra. 

Aðföng 2. hluti 
• Fyrirmynd getur verið beinagrind, stóll, gúmmítré, ávextir og 

grænmeti, leirtau eða annað. 
• Blek og breiður pensill.  
• Þurrkrít eða olíukrít. 

 
Aðferð 2. hluti 

• Nemendur 
skoða 
fyrirmyndina 
eins og 
skuggamynd 
og þekja 
svæðið sem 
hún tekur yfir í 
rýminu. Þeir 
geta ímyndað 
sér að hún hafi 
þotið í gegnum 
hurð eða vegg 
líkt og 
teiknimyndapersóna og svæðið sem verið er að þekja sé gatið 
sem hún skilur eftir sig.  
 

• Nemendur prófa að mála umhverfi fyrirmyndarinnar, (hurðina 
eða vegginn í tilfelli teiknimyndafígúrunnar) eða neikvæða 
formið, (sjá verkefni 1.7). 

 

Mynd 1.12 Fyrirmynd og umhverfi beinagrindar 
málað sem tvívítt svæði með bleki og stórum 
pensli. Útlínur beina teiknaðar ofan á 



 

 195 

• Nemendur prófa að teikna útlínur formanna, beinanna í 
beinagrindinni til dæmis, ofan á þurra blekteikninguna með 
olíu- eða þurrkrít. Þeir fylgja því sem augun sjá þó það lendi 
innan eða utan við svæði blekteikningarinnar.  

 
 
Tilbrigði við verkefni 1.7 
Hellamálverk 
 
Innleiðing  
Nemendur horfa á upphaf 
kvikmyndarinnar English Patient 
eftir Anthony Minghella þar sem 
verið er að mála fígúrur með bleki. 
Nemendur eru beðnir að geta sér til 
um af hverju sé verið að draga upp 
mynd og hvað fígúran aðhefst áður 
en þeim er sagt að um sundmenn á 
veggjum Sundmannannahellisins í 
Líbíueyðimörkinni sé að ræða, (sjá 
mynd 1.13). Fleiri myndir úr 
hellinum má sjá hér: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/hellam%C3%A1lverk/ 
 
Aðföng 

• Fyrirmyndin er módel eða nemendur til skiptis. 
• Pappír í jarðlitum sem minnir á hellisveggi.  
• Blek og mjúkur pensill með oddi eða grafít-duft (einnig mætti 

nota blautt efni í blóðlit eða blöndu af mold og olíu). 
• Vatn og diskur. 

  
Aðferð 

• Nemendur ímynda sér að þeir séu í sporum manna fyrir 8000 
árum og séu að mála hellisveggi.  

• Ef pensill er notaður halda nemendur aftarlega og laust á 
honum, þrýsta honum á teikniflötinn þar sem breiðari svæði eru 
túlkuð og draga hann laust yfir mjórri svæði. Ef grafít-duft er 
notað bera nemendur það á með fingrum.  

Mynd 1.13 Myndir úr 
Sundmannahellinum í  
Líbiueyðimörkinni, 8000 f.Kr. (sjá 
fylgiskjal 8) 
 

https://www.pinterest.com/bjorg9/hellam%C3%A1lverk/
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• Nemendur 
byrja innan í 
formi og þekja 
svæðið sem 
formið tekur 
yfir en gera 
ekki útlínur. 
Þeir huga að 
stefnu og 
spennu í hverju formi. 
 

 
Verkefni 1.8  
Neikvæða formið 
 
Markmið verkefnisins er að 

• beina athyglinni að og túlka neikvæða formið.   
• skoða samspilið milli fyrirmyndar og þess sem umlykur hana.  

Innleiðing 
Neikvæða formið er það form sem maður tekur ekki eftir og er 
einhvern veginn ekki neitt í mynd. Það er svæðið sem umlykur 
myndefnið eða bakgrunnurinn eins og himininn umhverfis ský, sjórinn 
í kringum eyju eða svæðið á milli trjágreina. Í verki Eschers (mynd 
1.15) er ekkert neikvætt form. Hér má sjá myndir þar sem neikvæða 

Mynd 1.15 T.v. er neikvæða formið himininn. Í mynd M.C. Echers, t.h., 
„Tveir fuglar“ frá 1938 er ekkert neikvætt form (sjá fylgiskjal 8).  
 

Mynd 1.14 Málað með bleki á brúnan pappír 
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formið er greinilegt, þar sem ekki er augljóst hvað er jákvætt og hvað 
er neikvætt og þar sem ekkert neikvætt form sést: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/neikv%C3%A6%C3%B0a-
formi%C3%B0/ 
 
Ef neikvæða formið lokast inni af þeim jákvæðu er talað um „læst 
form“. Læst form er til dæmis formið innan í handfangi bolla eða 
formið milli búks og handleggs sem tyllt er á mjöðm. 

Stundum er auðveldara að taka eftir sjónrænum eiginleikum 
fyrirmynda með því að horfa á neikvæða formið sem umlykur þau af 
sömu ástæðu og þegar teiknað er eftir óþekktum fyrirmyndum 
(verkefni 1.3). Teiknarinn hefur ekki fyrir fram þekkingu á neikvæða 
forminu, veit ekki hvernig það „á“ að líta út svo engin táknmynd af því 
er til staðar í huganum til að trufla teikniferlið. Neikvæða og jákvæða 
formið deila hins vegar landamærum, útlínan er á mörkum þeirra, svo 
það skiptir ekki máli hvora verið er að teikna, þá sem túlkar læsta 
formið innan við hald á bolla eða þá sem túlkar haldið.  

 
Í teikningu þarf bæði að gefa formi fyrirmyndarinnar og bakgrunnsins 
gaum, bæði því jákvæða og því neikvæða og gera úr þeim samþætta 
heild. Hvort formið hefur áhrif á og styður við hitt. Neikvæða formið 
skiptir máli fyrir heildarmyndina líkt og þagnir milli tóna í tónlist. Það 
er til staðar og teiknarinn þarf að vera meðvitaður um hvernig hann 
notar það.  

Aðföng 2. hluti 
• Fyrirmyndin getur verið módel, nemendur til skiptis, stólar, 

plöntur eða aðrir stórir hlutir eða ljósmyndir af fólki í mikilli 
hreyfingu, til dæmis 
íþróttamönnum. 

• Notuð eru efni og áhöld 
sem auðvelt er að þekja 
með eins og blek eða annað 
blautt efni og mjúkir, 
breiðir penslar, mjúkir 
blýantar, 4B-8B, kol eða 
krít. 

Mynd 1.16 Neikvæða formið 
umhverfis fyrirmynd og læst form 
máluð með bleki 

https://www.pinterest.com/bjorg9/neikv%C3%A6%C3%B0a-formi%C3%B0/
https://www.pinterest.com/bjorg9/neikv%C3%A6%C3%B0a-formi%C3%B0/
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Aðferð 
• Nemendur þekja neikvæða formið umhverfis fyrirmynd eins og 

það sé tvívítt og skilja það jákvæða eftir eða form 
fyrirmyndarinnar. 

• Nemendur ímynda sér að fyrirmyndin hafi þotið í gegnum hurð 
eða vegg líkt og teiknimyndapersóna og verið sé að þekja 
hurðina eða vegginn. 

• Nemendur leita eftir læstum formum og túlka þau. 
 
Ígrundun 
Hvernig gekk að koma auga á neikvæðu formin? Var það ólíkt að líkja 
eftir því eða hinu jákvæða? Á hvern hátt? Var það gagnlegt á einhvern 
hátt? Útskýrðu? 
Varð auðveldara að horfa á og túlka neikvæða formið með æfingunni?  
Er hægt að sjá á teikningunni hvort verið var að túlka jákvæða eða 
neikvæða formið?  
Lýsir teikningin jákvæða forminu? Kemur raunsönn mynd af því fram?  
Sástu og túlkaðirðu læst form? Hvar? 
Hvað einkennir þessar teikningar?  
 
 
Tilbrigði eitt við verkefni 1.8 
Milli laufblaða 
 
Aðföng 

• Fyrirmyndir eru blöð af plöntum utan eða innan dyra. 
• Blýantar, 4B-8B, kol, krít, 

blek eða önnur blaut efni. 
• Ljós pappír.  
• Dökkir renningar.  

Aðferð 
• Nemendur ná í 5-10 

laufblöð sem þeim finnast 
áhugaverð í laginu og raða 
þeim þétt saman á ljóst 

Mynd 1.17 Neikvæða formið umhverfis 
laufblöð teiknuð og þakin 
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undirlag þannig að læst form myndist. 
• Nemendur ramma myndina af jákvæðum og neikvæðum 

formum.  
• Nemendur draga útlínur neikvæðu formanna á annan pappír og 

þekja þau.  

Ígrundun 
Var erfitt/létt að horfa á neikvæðu formin þegar útlínur voru teiknaðar? 
Varð það auðveldara með æfingunni? 
Komu áhugaverð form fram? Hvar? Hvaða form eru jákvæð og hvaða 
form eru neikvæð á teikningunni?  
Skiptir máli hvar dökku formin raðast í myndfletinum? En þau ljósu?  
Skiptir neikvæða formið máli í mynd? Útskýrðu. 
 
Tilbrigði tvö við verkefni 1.8 
Læst form 
 
Aðföng 

• Fyrirmyndin getur verið módel, nemendur til skiptis, bollar, 
könnur, stólar, snúruflækjur, inniblóm eða annað þar sem læst 
form eru greinileg. 

• Blýantar, 4B-8B, kol, krít, blek eða önnur blaut efni. 
 
Aðferð 

• Nemendur nýta læst form 
sem byggingarefni 
óhlutbundinnar teikningar. 
Þeir þekja eitt neikvætt 
form í einu, snúa svo 
pappírnum eða færa 
teikniáhaldið að vild og 
túlka næsta læsta form. 

• Nemendur endurtaka þetta 
eins oft og þurfa þykir til 
að skapa áhugaverða 
mynd.  

Mynd 1.18 Nokkur læst form 
mannslíkamans þakin með koli og 
raðað á myndflöt óháð hvert öðru 
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Ígrundun 
Hvaða form eru jákvæð á teikningunni? Hvaða form eru neikvæð? 
Varð áhugaverð mynd til? Hvað gerði það að verkum? 
 
 
Verkefni 1.9  
Mælingar 
 
Markmið verkefnisins er að 

• auka þekkingu og skilning á aðferðum til að meta stærðir, 
hlutföll og lárétta og lóðrétta afstöðu lína og forma í fyrirmynd. 

• auka leikni nemenda í að beita mæliaðferðum þegar þeir teikna 
eftir fyrirmynd. 

Innleiðing 
Til eru ákveðnar mæliaðferðir sem auðvelda teiknurum að meta 
sjónræna eiginleika fyrirmynda eins og stærð, hlutföll og tengsl 
myndhluta og yfirfæra þá á teikniflöt. Í fyrstu getur virst flókið að 
tileinka sér þessar aðferðir en þegar teiknari hefur náð tökum á þeim 
auðvelda þær yfirfærsluna verulega. Hægt er að mæla mjög 
nákvæmlega með augunum en stundum þarf að hjálpa þeim að gera sér 
grein fyrir ákveðnum atriðum og koma í veg fyrir að fyrri þekking eða 
táknmyndir úr huganum trufli. Með endurtekinni beitingu 
mæliaðferðanna þjálfast samvinna augna, hugar og handar og 
auðveldara verður að meta sjónræna eiginleika án aðferðanna, þær 
hverfast inn í teikniferlið. Mjög vanir teiknarar þurfa samt sem áður að 
grípa til mæliaðferðanna af þegar þeir túlka flóknar fyrirmyndir. 
 
Í þessu verkefni eru mæliaðferðirnar kenndar og beiting þeirra þjálfuð. 
 
Sýnikennsla 
Nemendur prófa að beita mæliaðferðunum á meðan sýnikennsla er í 
gangi, án þess að teikna. Þeir þurfa að nota langan blýant eða 30 sm 
langt prik, 5 mm í þvermál. 
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Að meta stærð  

• Ákveðið form á 
fyrirmynd er 
valið til að nota 
sem 
mælieiningu, til 
dæmis höfuð á 
mannslíkama.  

• Haldið er priki 
(eða blýanti) í 
útréttri hönd, þvert á 
sjónlínu, olnboga og úlnlið er 
læst og öðru auganu er lokað. Efri endi 
priksins er látinn bera við efstu brún 
formsins (höfuðsins) sem á að mæla og 
þumalfingursnögl látin bera við neðstu 
brún þess (höku), sjá mynd 1.19. 

• Prikendinn er færður að neðstu brún formsins og skoðað hvað á 
fyrirmyndinni þumalfingursnöglin ber þá við. Prikendinn er 
færður á þann stað og svo koll af kolli að neðstu brún 
fyrirmyndar. Þannig er hægt að telja hvað fyrirmyndin er 
margar mælieiningar (mörg höfuð til dæmis) og sjá hver 
hlutföllin eru á milli mælieiningarinnar og fyrirmyndarinnar 
allrar. Það sem mælt var (höfuðið) er síðan teiknað á blaðið og 
aðrir líkamshlutar í samræmi við það, sjá mynd 1.20. 

• Hægt er að bera hvaða stað á fyrirmyndinni sem er við 
mælieininguna og athuga hvort hann er minni, stærri eða 
jafnstór eða hve margar komast þar fyrir. Í tilfelli 
mannslíkamans má til dæmis skoða hvað handleggur er mörg 
höfuð að lengd eða hve mörg höfuð komast fyrir yfir brjóstið.  

Að meta afstöðu 

• Haldið er laust í annan endann á priki (eða blýanti) og því er 
leyft að hanga þannig að það myndi lóðlínu. Höndin er höfð 
útrétt, olnbogi og úlnliður læstur og annað augað lokað.  

Mynd 1.19 Nemandi 
metur stærðarhlutföll 

Mynd 1.20 Höfuð 
notað sem 
mælieining 
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• Lóðlínan er staðsett yfir fyrirmynd og 
skoðað hvaða hlutar hennar bera við hana 
(flútta). Ef verið er að skoða mannslíkama 
til dæmis og lóðlínan ber við útlínu 
vangans er hægt að sjá hvað annað á 
líkamanum er á sömu lóðlínu, beint fyrri 
neðan hana eða ofan. 

• Á sama hátt er hægt að mynda lárétta línu 
með prikinu yfir fyrirmyndinni og skoða 
hvað ber við hana, (flúttar).  

Að meta halla 

• Priki er haldið í útréttri hönd, þvert á 
sjónlínu með annað augað lokað og látið 
bera við hallandi útlínu á fyrirmynd. Ef 
verið er að teikna mannslíkama í sitjandi stöðu til dæmis má 
láta prikið bera við útlínu á læri. Prikinu er haldið kyrru í sama 
halla og olnboga og úlnlið er læst. 

• Prikið er fært í rólegheitum yfir á teikniflötinn og þá sést í 
hvaða halla skuli teikna útlínuna á lærinu. Það er nokkurs konar 
hallamál. 

• Einnig getur verið gagnlegt að 
staðsetja prikið í lóðréttri eða láréttri 
stöðu yfir fyrirmynd og skoða hve 
mikið ákveðnar línur halla miðað við 
það. Skoðað er hvernig þríhyrningur 
myndast við ofan eða neðan við 
prikið sé því haldið lárétt eða til 
hliðar við það er það lafir í lóðréttri 
stöðu.  

 
Aðföng 

• Fyrirmyndin er módel, nemendur til skiptis, stólar, hús eða 
aðrar fyrirmyndir. 

• Prik um 30 sm að lengd og 5 mm í þvermál eða langir blýantar.  

Mynd 1.21 
Nemandi metur 
hvað flúttar 
lóðrétt 

Mynd 1.22 Nemandi að 
meta halla 
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• Trönur og maskínupappír nálægt raunstærð ef verið er að teikna 
mannslíkamann. 

 
Aðferð 

• Nemendur teikna eftir fyrirmynd og nota mæliaðferðirnar. Þeir 
meta stærðir, hlutföll, halla og afstöðu lína og forma og kennari 
fylgist náið með og leiðbeinir hverjum og einum um beitingu 
aðferðanna. 

• Nemendur verja löngum tíma í verkefnið allt að 160 mínútum, 
með hléum. 

• Þetta verkefni þarf að endurtaka margsinnis til að ná fullum 
tökum á aðferðunum og auðvitað má beita þeim eftir þörfum í 
öðrum verkefnum. 

Ígrundun  
Hvernig gekk að mæla og bera saman stærðir? Hvernig gekk að skoða 
afstöðu lína og forma? Hvernig gekk að skoða halla? Hvernig gekk að 
yfirfæra þessar upplýsingar á teikniflötinn?  
Hvað var erfitt/auðvelt við að beita aðferðunum? 
Hjálpuðu aðferðirnar til að sjá fyrirmynd betur? Útskýrðu? 
Sýnir teikningin sannfærandi hlutföll? Hvað gerir það að verkum? Er 
jafnvægi í teikningunni? Hvað gerir það að verkum? Sýnir teikningin 
hreyfingu á sannfærandi hátt (ef fyrirmyndin var mannslíkami)? Hvað 
gerir það að verkum? 
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Kafli 2 
Hreyfing  
 
Meginmarkmið kaflans eru að  

• auka þekkingu og skilning nemenda á hve líkamlegt athæfi 
teikning er. 

• stilla saman skynjun og hreyfingu handar nemenda og styrkja 
tengsl og traust þar á milli. 

• draga úr áhrifum meðvitaðrar hugsunar á teikniferli nemenda 
þegar þeir teikna eftir fyrirmynd. 

• auka leikni nemenda í að yfirfæra skynjaðar upplýsingar í 
sýnilegar þegar þeir teikna eftir fyrirmynd. 

• auka þekkingu og skilning nemenda á mismunandi línuskrift. 
• auka leikni nemenda í að teikna fjölbreytilegar línur. 
• bæta við línutungumál nemenda með mismunandi nálgun að 

teikniferlinu. 
 

Verkefni 2.1.  
Samkvæmt snertiskyni 
 
Markmið verkefnisins er að 

• stilla saman báðar hendur og skapa tengingu og traust á milli 
þeirra.  

• gera upplýsingar sem aflað er í gegnum snertiskynið sýnilegar á 
teiknifleti.  

• túlka mismunandi áferð með hreyfingu handar.  
• finna fyrir hreyfingu handar í teikniferli. 

 
Aðföng 

• Fyrirmyndir eru hlutir með margskonar áferð og eins og 
burstar, paprika eða aðrir ávextir eða grænmeti skorin í tvennt, 
tuskudýr, könglar eða skeljar. Gagnlegt er að nota fyrirmyndir 
sem ekki er hægt að vita formið á fyrir fram eins og gamla 
beyglaða skó, ónýta tuskudúkku, bút af trjágrein, óvenjuleg 
verkfæri eða fléttuvaxna grjótvölu. 
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• Borðar til að binda um augu ef vill. 
• Blýantar, HB-2B.  
• Pappír án áferðar. 

 
Aðferð 

• Nemendur draga hlut úr 
poka með lokuð augun eða 
bundið fyrir þau. Ef þeir 
eru með bundið fyrir augun 
hafa þeir hlutinn uppi á 
borði annars undir því.  

• Samtímis þreifa nemendur 
á hlutnum með annarri 
höndinni og bregðast við 
því sem þeir finna með 
teikniáhaldinu í hinni 
höndinni. Þeir hreyfa 
teikniáhaldið í samræmi 
við þá áferð sem þeir taka 
eftir. Þeir geta teiknað 
laust, fast, ýtt, dregið, snúið, kámað, slengt, krafsað eða pikkað 
og reyna að gera áferðina sýnilega með margskonar línum, 
þykkum, fínum, ljósum, dökkum, skörpum eða mjúkum.  

• Nemendur geta ímyndað sér að þeir séu blindir og þurfi að nota 
fingurna til að gera sér 
grein fyrir formi og áferð 
eða að þeir séu með augu í 
fingrunum. Þessu má líkja 
við að hlusta á tónlist í 
gegnum heyrnartól og 
syngja með þegar maður er 
ekki viss um hvort maður 
haldi laglínunni. 

• Nemendur teikna í um það 
bil fimm mínútur, bera 
saman hlut og teikningu, 

Mynd 2.1 Hlutur teiknaður 
samkvæmt snertiskyni 

Mynd 2.2 Teiknað samkvæmt 
snetiskyni með trjágrein og 
kuðungung sem fyrirmynd 
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ígrunda og endurtaka með aðra fyrirmynd.  
 
 

Tilbrigði við verkefni 2.1 
Eigið andlit samkvæmt snertiskyni 
 
Aðföng 

• Blýantar, H2-B8, þurrkrít, olíukrít, kol, vaxlitir, kúlupennar og 
tússpennar. 

• Pappír, A3-A2, án áferðar. 
• Trönur. 

 
Aðferð 

• Nemendur festa pappír á trönur, 
staðsetja höndina sem teiknar á 
þann stað þar sem munnurinn ætti 
að vera, loka augunum og teikna 
eigið andlit samkvæmt 
snertiskyni.  

• Nemendur þreifa sig áfram um 
andlitið og allt höfuðið með 
annarri höndinni og lýsa þeirri 
áferð sem þeir finna á mjúkri húð, 
léttu hári, blautum tönnum eða 
skörpum skeggbroddum, með 
teikniáhaldinu. 

• Nemendur teikna í um það bil 5 
mínútur, skoða teikningu, ígrunda, 
velja ný efni og áhöld sem þeir 
telja sig vanta og teikna aftur. 

• Nemendur þurfa að leggja á 
minnið hvar teikniáhöldin liggja 
svo ekki þurfi að opna augun þegar 
skipt er um. 

• Endurtaka nokkrum sinnum. Áhugaverður afrakstur getur orðið 
af því að vinna teikningarnar hverja ofan á aðra. 

Mynd 2.3 Andlit teiknað 
samkvæmt snertiskyni, 
mismunandi efni og áhöld  
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Ígrundun 
Lýsa teikningarnar yfirborðsáferð? Lýsa teikningarnar formi? 
Hvaða teikning eða hluti úr teikningu gefur áferð greinilegast til 
kynna? Hvers vegna? 
Hver voru næmustu viðbrögðin við snertingunni?  
Hvernig var gott að hreyfa teikniáhaldið til að túlka það sem 
snertiskynið fann hverju sinni? Hvaða teikniáhöld hentuðu best til 
að lýsa hverri áferð fyrir sig? 
Hverju var erfitt að lýsa? Hvernig var það leyst? Hverju var létt að 
lýsa? Hvers vegna? 
Bættist í línutungumálið við endurtekninguna? Hvað? 

 
 

Verkefni 2.2  
Teiknað blint, með órofa línu og vinstri hönd 
 
Markmið verkefnisins er að 

• stytta bilið milli sjónskynjunar og hreyfingar handar og halda 
órofa tengslum þar á milli. 

• útiloka / minnka möguleikann á að velta fyrir sér afrakstri. 
• nemendur kynnist því hvernig eðli línu getur breyst við 

mismunandi nálgun að teikniferlinu. 
• nemendur kynnist mismunandi eðliseiginleikum blind-, órofa- 

og vinstri handar teikninga. 
 

Innleiðing  
Ef langur tími líður milli þess að augun sjá fyrirmynd og höndin 
hreyfir teikniáhaldið geta upplýsingar tapast eða breyst á leiðinni. Best 
væri ef þetta gerðist á sama tíma en það er yfirleitt ekki hægt í 
teikningu, nema þegar dregið er upp í gegnum gegnsæjan teikniflöt 
eins og glerið í verkefni 1.5. Það er hægt að horfa og teikna á sama 
tíma án þess að draga upp en þá sleppir teiknarinn því að horfa 
teikniflötinn, horfir einungis á fyrirmyndina. Þetta er kallað að teikna 
blint. Teiknarinn getur ekki metið það sem er að gerast á pappírnum 
svo það er ómögulegt fyrir hann að teikna samkvæmt minni, eina 
leiðin er að treysta á eigin sjónskynjun og hreyfa teikniáhaldið í 
samræmi við hana. Enginn tími líður á milli þess að horft er og lína 
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dregin. Líkur á að upplýsingar um fyrirmynd tapist eða breytist á 
leiðinni minnka. Auk þess styrkjast tengslin milli augna og handa sem 
eru svo mikilvæg í teikningu eftir fyrirmynd. Í blindteikningu verða 
línurnar óútreiknanlegar en ríkar af lífi og tilfinningu því sá sem 
teiknar er frjáls frá þeim takmörkunum sem eigin kröfur um „rétta” 
mynd setja honum. 

Þegar órofa lína er teiknuð, viðstöðulaust án þess að lyfta 
teikniáhaldinu frá teiknifletinum þarf að ákveða hvernig hreyfa skuli 
höndina á meðan verið er að horfa. Möguleikinn á að hika og velta 
fyrir sér afrakstri minnkar svo tengslin milli sjónskynjunar og 
hreyfingar handar viðhaldast. Þannig næst oft að líkja á sannfærandi 
hátt eftir því sem augun sjá í raun. Línurnar verða auk þess leikandi og 
kraftmiklar.  
 Hægri höndin, vinstri hjá örvhentum, er vanari að gera það sem 
meðvituð hugsun ætlast til eins og að hreyfa höndina samkvæmt fyrri 
þekkingu í stað þess sem sjónskynjunin segir. Vinstri höndin getur átt 
auðveldara með að hlýða sjónskynjun.Þó erfitt sé að stjórna vinstri 
hönd lýsa slíkar teikningar oft því sem augun sjá í raun og veru, jafn 
vel ef ekki betur en hægri handar teikningar því líkaminn er ótruflaður 
við hinna líkamlegu athöfn sem í teikningunni felst. Línurnar verða 
auk þess mjög lifandi og fjölbreytilegar.  
 
Í þessu verkefni er teiknað blint, með órofa línu og vinstri hönd.  
Hér má sjá dæmi um blindteikningar annars vegar og órofa línu hins 
vegar: https://www.pinterest.com/bjorg9/teikna%C3%B0-blint/ 
https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%B3rofa-l%C3%ADna/  
Óþarfi að sýna nemendum þessi dæmi fyrir fram en gagnlegt getur 
verið að gera það um leið og fyrstu teikningar eru ígrundaðar og áður 
en þær síðustu eru teiknaðar. 
 
Aðföng 

• Fyrirmyndin getur verið módel, nemendur til skiptis, 
blómvöndur, nokkrir hlutir í uppstillingu eða annað. 

• Blýantar, 2B-6B eða önnur þurr teikniáhöld. 
• Trönur. 
• Pappír, að minnsta kosti af stærðinni A3. 

https://www.pinterest.com/bjorg9/teikna%C3%B0-blint/
https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%B3rofa-l%C3%ADna/
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Aðferð  

• Nemendur 
hengja 
pappír hægra 
megin á 
trönur, 
(vinstra 
megin ef þeir 
eru 
örvhentir), í 
olnbogahæð. 
Þeir standa 
við hægri 
hlið trananna það framarlega að þeir sjái ekki á teikniflötinn. 
Hægt er að sitja hægra megin við borð á sama hátt. Nemendur 
halda laust og aftarlega á teikniáhaldi með vinstri hönd, (hægri 
hjá örvhentum).  

• Nemendur hreyfa augun hægt, rólega og stöðugt eftir útlínum 
fyrirmyndarinnar og bregðast við með 
teikniáhaldinu á nákvæmlega sama 
tíma án þess að líta á teikniflötinn. Þeir 
draga órofa línu án þess að lyfta 
teikniáhaldinu upp af pappírnum. Ferlið 
að horfa-teikna-horfa-teikna-horfa-
teikna er órofið og samfellt. 

• Nemendur geta ímyndað sér að augun 
hreyfi teikniáhaldið. 

• Nemendur verja tveimur til fimm 
mínútum í að klára allar útlínur sem 
þeir sjá, skoða svo teikninguna og 
ígrunda. 

• Skipt er um fyrirmynd eða hún færð til 
og verkefnið endurtekið nokkrum 
sinnum.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 2.4 Teiknað blint og 
óslitið með vinstri hönd við  
trönur 

Mynd 2.5 Teiknað 
blint með vinstri 
hönd og þurrkrít með 
módel sem fyrirmynd  
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• Nemendur geta prófað að teikna óslitið 
án þess að gera það blint. Þeir horfa á 
teikniflötinn öðru hvoru. Þeir koma 
fyrirmynd og teikningu þannig fyrir að 
lítið bil sé á milli þeirra svo hægt sé að 
horfa á hvoru tveggja án þess að snúa 
höfðinu eða líkamanum. 

 
• Nemendur geta prófað að teikna blint 

með hægri hönd, (vinstri hjá 
örvhentum). 

 
• Nemendur geta prófað að teikna með 

hvítu kerti á hvítan pappír í stað þess 
að teikna blint. Þeir sjá þá ekki hvað 
verið er að teikna fyrr en málað er yfir með bleki. 

 
• Nemendur geta prófað að taka teikniáhaldið upp eftir að hluti af 

fyrirmynd hefur verið teiknaður og líta á teikninguna. Raða 
teikniáhaldinu svo þar sem þeir vilja byrja næst og halda svo 
áfram að teikna blint og óslitið. Þeir endurtaka þetta þar til allar 
útlínur hafa verið teiknaðar. 

 
Ígrundun 
Var erfitt að neita sér um að kíkja á teikningu? Hvers vegna?  
Treystu augun höndinni? Treysti höndin augunum? Skapaðist tenging 
á milli?  
Finnast línur í teikningunni sem lýsa fyrirmynd á sannfærandi hátt þó 
heildarmyndin sé skrýtin? Hvaða línur lýsa næmu viðbragði við því 
sem augun sáu? Hvar voru tengsl augna og handa hvað mest?  
Hvernig er hægt að stytta bilið milli sjónskynjunar og hreyfingar 
handar án þess að teikna blint?  
 
Hvað einkennir línurnar í blindteikningu?  
Hvaða eiginleikar einkenna línur sem dregnar eru óslitið? 
Hvaða eiginleikar einkenna línur sem dregnar eru með vinstri hönd? 

Mynd 2.6 Teiknað 
óslitið með hægri, ekki 
blint, með filtpenna 
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Hvað er líkt og ólíkt með línunum í 
þessum teikningum og þeim sem gerðar 
voru í verkefni 1.4 eða 1.9? 
Hvers vegna eru þessar teikningar svo 
lifandi, kraftmiklar og gæddar slíkri 
tilfinningu?  
Hvers vegna eru þær það síður þegar 
fylgst er með teiknifletinum í teikniferlinu, 
teiknað er með hægri hönd og rofinni 
línu?  
Getur teikning verið áhugaverð, óháð því 
hvort hún líkist fyrirmynd?  
 
Varð þögn í stofunni? Hvers vegna? Er 
erfitt að tala á meðan verið er að einbeita sér að sjónrænum þáttum í 
teikningu? Hvers vegna? 
 
 
Verkefni 2.3  
Lína í gönguför 
 
Markmið verkefnisins er að 

• stytta bilið milli sjónskynjunar og hreyfingar handar og efla 
tengslin þar á milli. 

• minnka möguleika á að velta fyrir sér afrakstri. 
• nemendur kynnist eðliseiginleikum órofa línu. 

 
Innleiðing 
Picasso dróg órofa línu þegar hann teiknaði með ljósi (sjá mynd 2.7). 
Á myndbandinu sem hér má sjá teiknar Diego Sierro án þess að lyfta 
teikniáhaldinu upp af pappírnum:  
https://www.youtube.com/watch?v=wvY93pA6BV8  
Fleiri teikningar með órofa línu má sá hér: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%B3rofa-l%C3%ADna/ 
 

Mynd 2.7 Pablo Picasso 
1949, ljósteikning, ljósmynd 
Gjon Mili (sjá fylgiskjal 8) 

https://www.youtube.com/watch?v=wvY93pA6BV8
https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%B3rofa-l%C3%ADna/
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Paul Klee sagði einu sinni að það að teikna væri líkt og að fara með 
línu í gönguför. Í þessu verkefni er unnið út frá orðum hans og ferðast 
með línu um kennslustofuna án þess að hika eða lyfta teikniáhaldi.  
 
Aðföng 

• Blýantar, HB-8B eða önnur þurr teikniáhöld. 
• Spjald af stærðinni A3. 
• Pappír, A3-A1 eða lengja þar sem nokkur A3 blöð eru límd 

saman eða maskínupappír sniðinn í viðlíka lengju. 
 

Aðferð 
• Nemendur ákveða stað í rýminu til að byrja ferðalag augans og 

setja teikniáhaldið niður á pappírinn.  
• Þeir hreyfa augun rólega um rýmið að vild og teikniáhaldið á 

pappírnum í samræmi við það á sama tíma með órofa línu.  
• Nemendur byrja og enda ferðalag augans á sama stað, fara til 

dæmis um veggi stofunnar í augnhæð allan hringinn eða frá 
gólfi, upp vegg, um loft, niður vegg og aftur eftir gólfi eða fara 
ýmsar krókaleiðir um rýmið.  

• Nemendur velja úr eftirfarandi möguleikum til að bera sig að 
svo þeir geti snúið sér og horft eftir því sem ferðalaginu vindur 
fram:  

• Festa pappír á spjald af stærðinni A3 og halda á því 
standandi eða sitjandi í stól sem hægt er að snúa. 

Mynd 2.8 Lýsingar á ferðalagi augans um kennslustofu  
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• Leggja A2-A1 pappír á borð sem hægt er að ganga í 
kringum. 

• Leggja pappírs-renning á borð sem hægt er að ganga í 
kringum, byrja að teikna á öðrum enda renningsins og 
færa sig smám saman eftir honum eftir því sem 
teikningunni vindur fram, líkt og verið sé að taka 
panorama-ljósmynd. 

• Nemendur staldra við á áhugaverðum stöðum og skoða þá 
nánar. 
 

• Nemendur prófa að fara með línu í ferðalag um aðra staði í 
umhverfinu, innan húss eða utan. 

Ígrundun 
Er teikningin skráning á ferðalagi augans? 
Segir teikningin einhvern sannleika um fyrirmyndina? Þarf hún að gera 
það? 
Komstu að einhverju nýju um kennslustofuna? 
Hvað einkennir línurnar? Gefa þær það til kynna sem þú vildir? 
Hvernig er heildarmyndin, er alls staðar jafnmikið að gerast? Eru stærri 
auð svæði og minni þar sem meira er að gerast? Hvað er gott fyrir 
heildarmynd? Hvers vegna? 
 

 
Verkefni 2.4 
Hratt  
 
Markmið verkefnisins er að 

• stytta bilið og efla tengslin milli sjónskynjunar og hreyfingar 
handar. 

• minnka möguleikann á að velta fyrir sér afrakstri á meðan 
teiknað er. 

• nemendur kynnist kraftmikilli línuskrift hraðteikninga.  
 
Aðföng 

• Fyrirmyndin getur verið módel eða nemendur til skiptis eða 
annað. 
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• Klukka með niðurteljara. 
• Þurr eða blaut teikniáhöld að vild. 
• Pappír af stærðinni A4-A3 í miklu magni, má vera 

umbúðapappír eða maskínupappír eða annað. 

Innleiðing 
Í teikniferli er mikilvægt að vera óhræddur við að gera tilraunir. Þegar 
teiknað er eftir fyrirmynd er óhjákvæmilegt að skekkjur komi upp og 
maður geri mistök. Sumt vill maður stroka út og leiðrétta en oftast er 
best láta það eiga sig og teikna áfram. Þá gefst meiri tími til að einbeita 
sér að því að horfa og teikna auk þess sem mistökin eða skekkjurnar 
tefa teikningunni aukið líf. Á mynd 2.8 má sjá margar útlínur sem gefa 
til kynna að Degas hefur leitað að stöðu handleggsins með 
endurteknum línum og hann hefur leyft þeim að vera sem gefur 
teikninunni gildi. Þegar teiknað er hratt verða línurnar oft kraftmiklar 
og ákveðnar. 

Í hraðteikningu gefst enginn tími til að stoppa og velta fyrir sér 
því sem er komið á pappírinn og hvort það passar við fyrri þekkingu á 
fyrirmynd. Tímanum er ekki eytt í að stroka út og leiðrétta heldur að 
horfa og teikna. Teiknarinn verður oft mjög einbeittur og getur jafnvel 
ekki talað á meðan. Þessi skilyrði ýta undir að teiknarinn hvíli í 
teikniferlinu, að horfa og hreyfa 
teikniáhald sem eykur líkur á að 
hann geti líkt eftir því sem augun sjá 
á sannfærandi hátt. Teiknarinn 
verður að treysta því sem augun sjá 
og bregðast strax við með 
teikniáhaldinu án þess að velta fyrir 
sér afrakstrinum. Þegar teiknað er 
hratt styrkjast tengslin milli 
sjónskynjunar og hreyfingar handar. 
Þetta hljómar kannski eins og 
þversögn en væntingar um útkomu 
geta truflað teikniferlið.  

Hver og einn hreyfir líkama 
sinn á persónulegan hátt og þegar 
teiknað er frjálst og óhindrað eins 
og í hraðteikningu, kemur stíll 
teiknarans oft vel fram. 

Mynd 2.9 Edgar Degas 1885, 
pastel á pappír (sjá fylgiskjal 8) 
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Í þessu verkefni er stuttur tími gefinn til að klára að teikna allar útlínur 
fyrirmyndar svo teikna þarf hratt. 
 
Hér eru nokkur dæmi um teikningar sem unnar eru hratt: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/hra%C3%B0teikningar/.  
 
Aðferð 

• Nemendur standa við há 
borð eða trönur svo þeir geti 
hreyft allan handlegginn 
frjálst og halda aftarlega og 
laust á teikniáhaldi. Þeir 
styðja höndinni ekki við 
teikniflötinn á meðan þeir 
teikna, (í mesta lagi litla 
fingri) og hafa bunka af 
pappír tiltækan. 

• Nemendum er gefinn stuttur 
tími í hverja teikningu, 4 
mínútur í nokkur skipti til að 
byrja með síðan 3. Þeir eru 
látnir vita þegar tíminn er hálfnaður og gagnlegt getur verið að 
telja niður síðustu sekúndurnar. 

• Nemendur teikna allar útlínur fyrirmyndarinnar og reyna að ná 
niður eins miklum upplýsingum um fyrirmynd og þeir geta á 
þessum stutta tíma. Þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af 
hlutföllum eða 
nákvæmni heldur 
einbeita sér að 
því að túlka jafn 
óðum og þeir 
horfa, 
vinnuaðferðin 
skiptir meira máli 
en afraksturinn. 

• Nemendur eyða 
ekki dýrmætum 

Mynd 2.10 Teiknað með hægri 
hönd á einni mínútu, t.v. og vinstri 
hönd á á tveimur mínútum t.h. 
 

Mynd 2.11 Eigin skór teiknaðir á tíu mínútum 
t.v. og einni mínútu t.h. 
 

https://www.pinterest.com/bjorg9/hra%C3%B0teikningar/
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tíma í að stroka út en ef þeir vilja leiðrétta teikna þeir ofan í eða 
til hliðar við þær línur sem fyrir eru.  

• Nemendur gera 15-20 teikningar. Fyrirmynd er færð til eða 
breytt í hvert skipti sem byrjað er á nýrri teikningu 
 

• Kennari getur prófað að gefa nýjan tíma fyrir hverja teikningu 
og láta nemendur ekki vita fyrr en þeir byrja á henni til að auka 
á einbeitingu. Til dæmis 3 mínútur, 1, 4, ½, 2, ½, 1, 3 og svo 
framvegis.  

 
Ígrundun 
Hvernig gekk að túlka fyrirmyndina á þessum stutta tíma? Var það 
erfitt? Hvernig var verkefnið leyst? Náði höndin að skrá allt sem augun 
sáu?  
Varð auðveldara að yfirfæra upplýsingar eftir því sem leið á?  
Hvíldirðu í teikniferlinu? Var mikið talað á meðan verkefnið var 
unnið? Hvers vegna? 
 
Sýndu einhverjar teikningar sannfærandi eftirmynd af fyrirmynd? Kom 
það á óvart?  
Hvað einkennir teikningarnar? 
Hvað er líkt og ólíkt með þeim og teikningum sem unnar eru á löngum 
tíma? 
Sýna teikningarnar meginatriðin í fyrirmynd?  
Er hægt að gera góða teikningu á stuttum tíma? Hvað er góð teikning? 
 
Er hægt að nýta eitthvað úr þessari aðferð í rannsóknarteikningar unnar 
á löngum tíma? Hvað og hvernig?  
 
Kemur ólíkur stíll nemenda fram? Sýna teikningarnar persónulega 
skrift teiknarans? 
Kemur fjölbreyttari stíll fram en í teikningum sem taka langan tíma?  
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Tilbrigði eitt við verkefni 2.4  
Mikið  
 
Aðföng 

• Fyrirmyndin þarf að innihalda 
mikið af sjónrænum 
upplýsingum eins og uppstilling 
með mjög mörgum hlutum í eða 
hillur eða horn í herbergi fullt af 
dóti og drasli.  

• Blýantar, HB-2B.  
 

Aðferð 
• Nemendur koma sér fyrir þannig 

að þeir sjái fyrirmyndina vel. 
• Þeir teikna í 4-5 mínútur og skrá 

eins mikið af upplýsingum um 
fyrirmynd og þeir mögulega geta, 
helst útlínur allra þeirra hluta sem 
þeir sjá.  

 
 
Tilbrigði tvö við verkefni 2.4 
Myndband 
 
Aðföng 

• Fyrirmyndin er tónlistarmyndband við lag Orien Lavie Her 
Morning Elegance 
https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY eða önnur 
tónlistarmyndbönd eða kvikmyndir. 

• Blek og mjúkur pensill eða önnur efni og áhöld.  
• Vatn og diskur. 
• Maskínupappír rifinn í um það bil 30 sm breiðar lengjur eða 

annar pappír að minnsta kosti af stærðinni A2.  
 
Aðferð 

• Nemendur horfa á myndbandið frá upphafi til enda.  

Mynd 2.12 Hillur og hlutirnir 
í þeim teiknað hratt  

https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY
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• Myndbandið er 
spilað aftur frá 
byrjun og sett á pásu 
þar sem nemendum 
finnst áhugaverð 
mynd sjást. Þeir 
teikna hana, fremst á 
renninginn og fá til 
þess um það bil þrjár 
mínútur. 

• Myndbandið er sett 
aftur af stað, stöðvað 
og önnur mynd er 
teiknuð við hlið 
hinnar og þetta er endurtekið 10-15 sinnum.  

• Renningurinn er færður til hliðar smám saman þar til hann 
líkist kvikmyndafilmu eða myndasögu. Ef pappír af stærðinni 
A2 er notaður staðsetja nemendur teikningarnar á honum að 
vild. 

 
 
Verkefni 2.5  
Fyrirmynd á hreyfingu 
 
Markmið verkefnisins er að 

• stytta bilið og efla tengslin milli sjónskynjunar og hreyfingar 
handar. 

• útiloka möguleikann á að velta fyrir sér afrakstri á meðan 
teiknað er. 

• auka á einbeitingu og reyna verulega á samfellu í teikniferli. 
 
Innleiðing 
Skoða myndbrotið „bird scene“ úr þáttunum Davincis Deamons eftir 
David S. Goyer þar sem sett er á svið hvernig Leonardo da Vinci 
teiknar fugla á flugi af mikilli einbeitingu. Teikningarnar sem sjást eru 
úr skissubókum hans. https://www.pinterest.com/bjorg9/fyrirmynd-
%C3%A1-hreyfingu/ 
 
 

 
 
Mynd 2.13 Teiknað 
eftir 
tónlistarmyndbandi 
með bleki á 
maskínupappír 
 

https://www.pinterest.com/bjorg9/fyrirmynd-%C3%A1-hreyfingu/
https://www.pinterest.com/bjorg9/fyrirmynd-%C3%A1-hreyfingu/
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Aðföng 
• Fyrirmyndin er á hreyfingu eins og fólk á fjölförnum stað, 

umferðargata, íþrótta- eða dansæfing, húsdýr úti á túni, endur á 
tjörn, módel sem gengur um í rólegheitum eða nemendur sem 
ganga um til skiptis.  

• Ef farið er á vettvang má nota skissubók með gormum og 
harðri kápu eða tylla pappír á spjald af stærðinni A3.  

 

Aðferð 
• Nemendur horfa af athygli og teikna eins mikið af því sem 

augun sjá og þeir geta, aðalatriði fyrst. Þeir draga upp megin 
hreyfingu forma eða valdar útlínur. 

• Þeir geta teiknað um leið og þeir horfa og/eða lagt línu eða 
form á minnið í augnablik og teikna svo umsvifalaust. 

• Viðeigandi getur verið að spila verkið Canto Ostinato eftir Ten 
Holt þar sem tónlistin flæðir viðstöðulaust. 

 
Verkefni 2.6  
Framlengd hönd    
 
Markmið verkefnisins er að 

• finna fyrir hreyfingu handarinnar í teikniferlinu. 
• efla tengslin milli sjónskynjunar og hreyfingar handar. 
• nemendur kynnist mismunandi beitingu teikniáhalds og 

áhrifum hennar á afrakstur. 

Mynd 2.14 Teiknað eftir fyrirmynd á hreyfingu 
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• nemendur öðlist leikni í að skapa dýpt og lifandi áferð með 
lagskiptri teikningu.  

 
Innleiðing 
Við erum vön að nota blýant til að skrifa með en við þurfum ekki að 
halda á honum á sama hátt þegar við teiknum. Beiting teikniáhalds 
hefur áhrif á hvernig línur verða til. Hreyfingin getur verið frá öxl, 
olnboga eða úlnlið og mis hröð, hægt er að teikna með munninum eða 
tánum og mismunandi fast. Hver aðferð gefur línunni ákveðna 
eiginleika og ólíkan afrakstur.  

Sannfærandi teikning eftir fyrirmynd snýst ekki um 
fínhreyfingar eða stjórn á teikniáhaldi fyrst og fremst heldur um að 
stilla saman sjónskynjun og hreyfingu handar. Þegar teiknarinn þarf að 
reyna á sig líkamlega til að stjórna teikniáhaldi, finnur hann fyrir 
hreyfingunni í höndinni og þarf að einbeita sér sérstaklega að því að 
láta hana fylgja sjónskynjun svo tengslin milli sjónskynjunar og 
hreyfingar handar styrkjast. Auk þess getur hann síður velt fyrir sér 
afrakstri því hann er of upptekinn við að hreyfa áhaldið sem ýtir enn 
frekar undir að hvíld í teikniferlinu sem ýtir undir að hann geti líkt eftir 
því sem augun sjá sannfærandi hátt án afskipta fyrri þekkingar.  

Héri Dürers og fíll Rembrandts eru dæmi um ólíkar leiðir í 
beitingu teikniáhalds. Dürer lýsir hverju smáatriði í feldi hérans 
nákvæmlega. Hann beitir teikniáhaldinu af mikilli þolinmæði og 
nákvæmni og teiknar til dæmis hvert veiðihár. Teikning Rembrandts er 
ekki eins nákvæm, línurnar eru frjálslegar og leikandi. Þó aðferðirnar 
séu ólíkar segja báðar teikningarnar ákveðinn sannleika um 

Mynd 2.15 T.v. Rembrandt, 1637, „Fíll“, svartkrít og kol á pappír, 
t.h. Albrecht Dürer, 1502, „Ungur héri“, vatns- og gouachelitur og á 
pappír (sjá fylgiskjal 8) 
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fyrirmyndina, Dürer lýsir mjúkum feldi hérans mjög vel en lýsing 
Rembrandts á hrukkóttri húð fílsins er einnig afar sannfærandi. 

 
Í þessu verkefni er teiknaranum gert erfitt fyrir að ná stjórn á 
teikniáhaldi og því er beitt á mismunandi hátt. Hér má sjá Matisse 
teikna á veggi kapellu í Feneyjum: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/framlengd-h%C3%B6nd/ 
 
Aðföng 

• Fyrirmyndin getur verið laukur, pera, uppstoppað dýr, 
inniblóm, hauskúpa, módel, beinagrind eða annað. 

• Blýantar, 6B-8B, límdir með límbandi fremst á 80 sm löng prik 
sem eru 5 mm í þvermál. 

• Blýantar, 2B, festir á 30 sm löng prik sem eru 5 mm í þvermál.  
• Blýantar, HB. 
• Trönur eða spjald sem reist er upp við stólbak, af stærðinni A3 

eða stærra. 
• Pappír, A3 eða stærri á spjöld, A2, á trönur. 
• Ljósrit af fíl Rembrands og héra Dürers. 

Aðferð  
• Nemendur festa pappír á trönur 

eða spjald reist upp við stólbak. 
Þeir gera fjórar 4-5 mínútna 
teikningar og breyta um 
fyrirmynd eða hreyfa hana til í 
hvert skipti. 

1. Nemendur halda aftast á 
80 sm priki með útréttan 
handlegg þannig að 
oddur blýantsins rétt 
snerti pappírinn. Þeir 
leitast við að hreyfa 
teikniáhaldið í samræmi 
við það sem augun sjá 
og geta dregið, ýtt, 
pikkað eða endurtekið 
línur. 

2. Nemendur teikna á sama 

Mynd 2.16 Teiknað með blýanti 
sem er festur á 30 sm langt prik 
við trönur og spjald  
 

https://www.pinterest.com/bjorg9/framlengd-h%C3%B6nd/


 

 223 

hátt með 30 sm prikinu. 
3. Nú teikna nemendur með HB blýantinum og halda 

aftast á honum. 
4. Að síðustu teikna þeir með HB blýantinum en halda 

aftast á honum. 
• Nemendur skoða allar teikningarnar í einu og ígrunda, sjá 

ígrundunarþátt. 

 
• Nemendur endurtaka allt ferlið í sömu röð nema nú er sama 

fyrirmyndin teiknuð í hvert skipti og á sama pappír, ofan í 
sömu teikningu. Þegar skipt er um áhald eru trönur eða spjald 
fært nær teiknaranum  og sömu fyrirmyndina sem þarf að 
standa á sama stað á gólfinu svo sjónarhornið á fyrirmynd 
breytist ekki.  

• Í fyrsta teiknilagi er meginformið staðsett og áferð sköpuð. 
Með hverju lagi er skerpt meira á eins og verið sé að skrúfa upp 
fókus á myndavél. Þegar teiknað er með síðasta áhaldinu er gott 
að velja hluta af teikningunni til að vinna nákvæmlega.  

 
Ígrundun  
Eftir að fjórar fyrstu teikningarnar hafa verið unnar: 
Hvernig gekk að líkja eftir fyrirmynd með löngu áhöldunum? Hvernig 
leystuð þið þessa þraut? Funduð þið fyrir hreyfingu handarinnar í 
teikniferlinu?  
Er hægt að líkja eftir fyrirmynd með svo litla stjórn á teikniáhaldi? Ef 
svo, kom það á óvart? 

Mynd 2.17 Teiknað með blýanti sem festur er á 80 sm prik t.v., 30 sm fyrir miðju og öllum áhöldunum 
t.h. 
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Hvað einkennir teikningarnar? Hvað einkennir línurnar sem unnar eru 
með lengsta áhaldinu? En því stysta? Er hægt að sjá á teikningunum 
hvaða áhaldi var beitt?  
Hvaða teikning líkist teikningu Dürers mest, en Rembrandts?  
 
Er hægt að líta á hverja af fyrstu fjórum teikningunum sem fullkláruð 
verk eða einungis sem grunn til að halda áfram með?  
Getur gildi teikningarinnar falist í línuskrift eingöngu?  
 
Eftir að lagskipt teikning hefur verið unnin: 
Hvað einkennir teikningarnar? Skapast dýpt eða lifandi áferð? Hvar? 
Leggur hver aðferð eitthvað af mörkum til heildarmyndarinnar? Hvað? 
Er fjölbreytileiki línanna áhugaverður fyrir augað? Hvers vegna? 
Teiknum við hluti eða myndir? Er teikning af hlut það sama og 
hluturinn? 
Getur verið gott að hafa fyrirmyndin sem kveikju að teikningu sem 
hefur gildi í sjálfri sér?  
 
Þarf öll teikningin að vera jafn skörp? Hvers vegna?  
Sér áhorfandinn alla hluta teikningar jafn skýrt? Hvað vekur áhuga 
hans? Hverju tekur hann eftir fyrst? Hvað vill hann skoða lengi? 
 
Hvað var líkt og ólíkt við að standa mislangt frá teiknifletinum? Er gott 
að teikna langt frá til að fá yfirsýn yfir heildarmyndina eða er nóg að 
bakka öðru hvoru? 
 
 
Verkefni 2.7  
Stílbrigði 
 
Markmið verkefnisins er að  

• nemendur kynnist ólíkum efnum, áhöldum og aðferðum í 
teikningu. 

• nemendur kynnist ólíkum teiknistíl nokkurra myndlistarmanna. 
• auka hæfni nemenda í að beita teikniáhöldum á mismunandi 

hátt og fá fram mismunandi áhrif. 
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Innleiðing  
Stíll er línuskrift teiknarans. Hann kemur fram í því hvernig hann lýsir 
því sem hann sér eða skilur. Engir tveir skynja umhverfi sitt á sama 
hátt og það er persónuleg ákvörðun hvers teiknara hvað hann velur að 
teikna eða leggja áherslu á. Einnig hvaða efni, áhöld og aðferðir hann 
velur að nota. Stíll hvers og eins er því einstakur og í samræmi við 
persónueiginleika hans og markmið. Hægt er að lýsa stíl sem 
nákvæmum, lausum, hikandi eða djörfum til dæmis. Teikning segir oft 
meira um hugarfar teiknarans og skilning en viðfangsefnið sjálft. Á 
mynd 2.15 má til dæmis sjá dæmi um ólíkan stíl hjá Dürer og 
Rembrandt. 

Gagnlegt getur verið setja sig í í spor mismunandi teiknara og 
líkja eftir því hvernig þeir teikna. Þannig kynnist maður ólíkum efnum, 
áhöldum, aðferðum, línuskrift og sjónarhorni og fær tilfinningu fyrir 
stíl teiknaranna. Reynsla af mismunandi beitingu ólíkra efna og áhalda 
auðveldar manni að velja efni og aðferðir í tengslum við þau áhrif sem 
maður stefnir að. Út frá henni getur maður þróað eigin stíl. Samt sem 
áður getur verið erfitt að ákveða nákvæmlega fyrir fram hvernig stíl 
maður vill öðlast en áhugavert að fylgjast með honum birtast og þróast. 
Einhverjum kann að finnast að það megi ekki „herma“ en maður 
verður hvort sem er alltaf fyrir áhrifum frá öðrum og það er engin 
hætta á að maður öðlist ekki sinn eigin stíl samt sem áður. Séreinkenni 
hvers teiknara brjótast alltaf fram líkt og gróður í gegnum malbik, 
jafnvel þó hann sé að líkja eftir öðrum. 

Hvert efni og áhald hefur sína sérstöku eiginleika sem hafa 
áhrif á útkomu. Til dæmis gefa pennar eða harðir blýantar ákveðnar, 
harðar línur en kol, þurrkrít og fljótandi miðlar skapa mýkri og 
hverfulli áhrif. Aðferðir við að beita efnunum og áhöldunum skipta 
einnig miklu máli eins og kemur fram í verkefnum 2.1-2.5. 

Í þessu verkefni er líkt eftir stíl nokkurra listamanna með því að 
nota svipuð efni og áhöld og þeir hafa gert og beita þeim á svipaðan 
hátt. 
 
Aðföng  

• Myndir af teikningum nokkurra listamanna með ólíkan stíl. Hér 
má sjá þau dæmi sem sagt er frá hér fyrir neðan en hægt er að 
nota mörg önnur: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/st%C3%ADlbrig%C3%B0i/
?eq=st%C3%ADl&etslf=5478 

https://www.pinterest.com/bjorg9/st%C3%ADlbrig%C3%B0i/?eq=st%C3%ADl&etslf=5478
https://www.pinterest.com/bjorg9/st%C3%ADlbrig%C3%B0i/?eq=st%C3%ADl&etslf=5478
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• Efni og áhöld sem líkust því sem notað var í hverju stíldæmi.  

Sýnikennsla 
Sýna nemendum þau efni, áhöld og aðferðir sem nota má í hverju 
stíldæmi.  
 

Gemma Anderson, portrett 
Velja hluta úr mynd. Halda framarlega á fínum penna og teikna hægt, 
rólega og nokkurn veginn óslitið. 
 
Edgar Degas, Kona á bar 
Hér er grannt kol notað eða mjúkur blýantur, 6B-8B. Teikniáhaldið er 
hreyft hratt, fast, ákveðið og endurtekið. Það áhaldið er dregið í átt að 
teiknaranum og/eða fram og til baka. 
 
Albrecht Dürer, Héri  
Fyrirmyndin er höfð í svart/hvítu. Hluti úr mynd er valinn því aðferðin 
tekur langan tíma. Undirlag er málað með þynntu bleki. Efra lag má 
teikna með HB blýanti þar sem hreyfing handarinnar er hæg og henni 
stjórnað af nákvæmni við að draga fínlegar sveigðar línur endurtekið.  
 
Renee French, Kanína 
Hér má bera grafít- eða koladuft á grófan pappír með tusku, strokvöndli 
eða fingrum. Fleiri lögum er bætt við þar sem dökkir fletir eru. Hnoðleður 
en notað til að fá fram birtu. Ávallt er dreift vel úr efninu til að deyfa skil 
með strokvöndli, tusku eða fingrum.  
 
Keith Haring, teikning 
Þessi teikning er yfir meter á breidd og er unnin með bleki og stórum 
pensli en einnig er hægt er að líkja eftir stílnum með breiðum flötum 
tússlit og hægum, ákveðnum, stjórnuðum hreyfingum. 
  
Victor Hugo, Drættir 
Hér má nota blek eða kaffi og stóran mjúkan pensill. Haldið er aftarlega 
og laust á penslinum, bleytt vel í honum og hann hreyfður hægt og rólega 
með takmarkaðri stjórn. Blekinu er leyft að flæða yfir teikniflötinn. Leyfa 
bleki að renna til og nota vel af vatni. Sums staðar má skvetta svolítið og 
sums staðar þerra með pappír. 
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Kathe Kollwitz, sjálfsmynd 
Hér má beita koli flötu á pappír með áferð og hreyfa það um mjúklega og 
laust. Sum staðar má dreifa úr kolinu með fingrum eða strokvöndli, nota 
endann á kolinu til að skerpa á sums staðar og nota hnoðleður til að 
þurrka upp birtu sums staðar.  
 
Picasso, Konuhöfuð 
Halda laust og aftarlega á fínum penna 
og teikna órofna línu, hratt og ákveðið. 
 
Georgio Morandi, Kyrra 
Velja hluta úr mynd. Stuttar, 
snöggar, endurteknar, 
stjórnaðar, útreiknaðar 
hreyfingar með fínum penna 
eða túss á sléttan pappír. Þar 
sem er dökkt eru farnar margar 
umferðir með örlítið breiðari 
línum, þar sem er ljóst eru fáar 
og grennri línur. 
 
Julie Merethu 
Velja hluta úr mynd. Neðra lag 
teiknað með hörðum blýanti, t.d. 
H2 eða mjög fínum tússpenna og reglustriku, rólega og útreiknað. Mála 
yfir með grófum en grönnum pensli og bleki og nota þurrka mestu 
bleytuna úr og hreyfa hann laust og létt.   
 
Rembrandt, Tvær konur að kenna barni að ganga 
Halda laust og aftarlega á mjúkum blýanti og teikna með lausum, 
flæðandi strokum, mjög hratt.  
 
Rembrandt, Liggjandi ljón   
Hér má nota tvær stærðir af penslum og blek, óblandað í útlínum, þynnt í 
svæðum. Fáar, ákveðnar en léttar og flæðandi pensilstrokur, dregnar hratt.  
 
 
Van Gogh, Síprustré  
Halda laust og frekar aftarlega á penslum í tveimur stærðum með oddi, 
mála með flæðandi, stöðugum, hröðum, hringhreyfingum. Ýta bæði 

Mynd 2.18 Líkt eftir stíl Picassos, t.v., 
Rembrandts fyrir miðju og Sesshu Toyos t.h. 
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mismunandi fast á pensil og nota mismunandi vel þynnt blek. endurtaka 
oft þar sem dökkir tónar eru. 

 
Aðferð 

• Nemendur velja tvö til þrjú stíldæmi, að minnsta kosti eitt 
þeirra ólíkt þeirra eigin stíl. Þeir líkja eftir einum listamanni í 
einu með viðeigandi efnum, áhöldum og aðferðum.  

• Nemendur einbeita sér að því að líkja eftir því hvernig 
listamaðurinn hefur hreyft teikniáhaldið fremur en myndefninu. 
Þeir byrja á einni og einni línu og teikna þar til þeir hafa lært 
hreyfinguna og fengið tilfinningu fyrir stílnum. Til þess gæti 
þurft nokkrar 
teikningar. 
 

• Nemendur 
prófa að líkja 
eftir stíl 
listamanns en 
nota eigin 
þrívíða 
fyrirmynd. 

Ígrundun  
Skipta efni og áhöld máli fyrir útkomu? Að hvaða leiti?  
Hafa teikningarnar ólík áhrif? Hver eru þau? 
Í hvaða teikningum var unnið hratt með litla stjórn á teikniáhaldi og 
hvar hægar með meiri stjórn? 
Er nauðsynlegt að hafa vald á mismunandi aðferðum í teikningu? 
Hvers vegna, hvers vegna ekki? 
Kynntistu nýjum listamanni? Hverjum? Hvað einkennir stíl hans? 
Lærðirðu eitthvað nýtt um áður þekktan listamann? Hvað? 
Hefði þér dottið í hug að vinna á þennan hátt án fyrirmyndarinnar?  
Er gott að halda sig við eigin stíl eða prófa aðra? Hvers vegna? 
Kemur þinn eigin stíll fram í teikningunum? Breytist hann?  
 
 
 
 
 

Mynd 2.19 Líkt eftir stíl Morandis með eigin 
fyrirmynd  
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Tilbrigði við verkefni 2.7 
Í annars sporum 
 
Aðferð 

• Nemendur velja sér 
einhverja persónu og 
teikna eins og þeir væru 
hún. Þeir ímynda sér 
hvaða efni og áhöld hún 
myndi nota og hvaða 
aðferðum hún myndi 
beita. 

• Þeir gætu til dæmis 
ákveðið að vera barn, 
frumbyggi í Ástralíu, 
Picasso, Egypti til forna, 
maður úr framtíðinni, 
Björk, frægur 
tískuhönnuður, köttur, 
dansari, líffræðingur, efnafræðingur eða hver sem er annar en 
þeir sjálfir.  

 
 
 
 

Mynd 2.20 Björg Eiríksdóttir, 2011, 
hreindýrablóð og kol á pappír. 
Teiknað með trjágrein í sporum 
töfralæknis frá forsögulegum tíma  
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Kafli 3 
Birta 
 
Meginmarkmið kaflans er að 

• auka þekkingu og skilning nemenda á því hvernig ljós leikur 
fyrirmyndir. 

• efla eftirtekt nemenda eftir birtu- og skuggaformum í 
umhverfinu. 

• auka leikni nemenda í að móta þrívíð form fyrirmynda með 
birtu- og skugga á tvívíðum teiknifleti. 

 
 
Verkefni 3.1 
Skuggar móta form 
 
Meginmarkmið verkefnisins er að 

• auka þekkingu og skilning nemenda á hegðun ljóssins á  
grunnformum. 

• efla eftirtekt nemenda eftir mismunandi birtutónum í 
fyrirmynd.  

• auka leikni nemenda í túlkun mismunandi tóna birtu- og 
skuggaforma með skörpum og mjúkum skilum. 

 
Aðföng fyrir innleiðingu 

• Grunnform úr hvítu frauðplasti, (kúla, keila, sívalningur og 
kassi) eða hvítmálaðir hlutir sem hafa slíka lögun eins og epli, 
pappahólkur eða bók.  

• Hvítt undirlag, pappír eða borð.  
• Hreyfanlegur borðlampi. 
• Myndvarpi. 

 
Innleiðing 
Oftast horfum við á hluti til að bera kennsl á þá og veitum 
margbreytilegum formum birtu- og skugga sem leika um yfirborð 
þeirra litla athygli. Þegar teiknað er eftir fyrirmynd er mikilvægt að 
taka eftir þessum formum, rétt eins og heildarforminu því þau gefa 
lögun hennar til kynna. Skuggaformið undir nefinu á sjálfsmynd 
Gustaves Courbets á mynd 3.1, virðast kannski merkingarlaust og 
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minnir lítið á nef en það er mikilvægt til að 
sýna lögun þess. Mikilvægt er að rannsaka 
margbreytilega lögun birtu- og 
skuggaforma frá fyrstu hendi og erfitt að 
geta sér til um lögun þeirra fyrir fram. Ljós 
fellur undantekningarlaust rökrétt á hluti, á 
þeim hluta yfirborðs þeirra sem að því snúa 
er birta og þeim hluta sem snýr frá er 
skuggi. Þekking á hegðun ljóssins getur 
hjálpað teiknara að greina birtu- og 
skuggaform þó hún komi aldrei í staðinn 
fyrir að horfa vel. 
 
Grunnformin eru byggingarefni flestra 
hluta og því er hægt að yfirfæra þekkingu á 
því hvernig ljósið hegðar sér gagnvart þeim 
á flestar fyrirmyndir.  
 
Hvítt grunnform er sett á hvítt undirlag og lampaljósi er beint að því í 
um það bil 25 sm fjarlægð.  
Þrír þættir eru ávallt til staðar þegar ljós fellur á þrívíðan hlut, 
birtuhlið, skuggahlið og kastskuggi (skugginn hluturinn varpar á 
undirlagið). Birtan er mest næst ljósuppsprettunni og skugginn er 
dekkstur þar sem ljósið nær ekki til, þar á milli geta verið margir gráir 
tónar. Ef vel er að gáð sést að undirlagið kastar birtu á skuggahliðina 
næst því. Það er kallað endurkastbirta. Hún er ekki eins ljós og 
sterkasta birtan og ekki eins dökk og mesti skugginn. Auðveldara getur 
verið að greina þessa þætti með því að píra augun.  
 
Ljósgjafinn er hreyfður til og sömu þættir skoðaðir. 
 
Á kúlu og keilu má sjá mjúk skil milli birtu og skugga þar sem 
yfirborð formsins er bogið og snýr smám saman í átt frá ljósinu. Skörp 
skil eru hins vegar á horni kassa á skörp þar sem yfirborð formsins 
breytist snögglega. Brúnir kastskugga eru einnig skarpar.  
 

Mynd 3.1 Gustave 
Courbet, 1848-1849, 
sjálfsmynd, olía á striga 
(sjá fylgiskjal 8) 
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Mismunandi stemning fæst með því að beina ljósinu að forminu úr 
mismunandi áttum.  
Stemning breytist einnig með ólíkum ljósgjöfum. Hún verður mjúk í 
dreifðri birtu, til dæmis utandyra þegar ekki er sólskin en skörp í 
kastbirtu, frá myndvarpa til dæmis. Túlkun birtu og skugga í teikningu 
hefur því mikil áhrif á útkomu.  
 
Teikna má skörp skil ljóss og skugga með skarpri brún á koli eða vel 
ydduðum blýanti og mjúk skil með því að beita teikniáhaldinu laust á 
hlið og/eða dreifa úr efninu með strokvöndli, bréfi eða fingrum. Mjúkir 
blýantar, merktir B, gefa dökka tóna en harðir, merktir H ljósa. HB 
blýantar gefa miðtón en með þeim er bæði hægt að teikna ljósa og 
dökka tóna.  
 
Í þessu verkefni er lögun þrívíðra 
grunnforma túlkuð með því að kortleggja 
birtu og skuggasvæði.  
 
Á mynd 3.3 má sjá hvernig Michelangelo 
mótar fjölbreytileg form mannslíkamans 
með öllum tónaskalanum frá mjög dökku 
yfir í mjög ljóst. Í mestu birtunni skilur 
hann pappírinn eftir auðan. Hér má sjá 
fleiri dæmi um túlkun birtu og skugga og 
getur verið gagnlegt að sýna nemendum 
áður en þeir teikna aðrar fyrirmyndir en 
grunnformin: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/skuggar-
m%C3%B3ta-form/ 
 

Mynd 3.3 Michelangelo, 
1510, Libyan Sibyl, 
rauðkrít á pappír (sjá 
fylgiskjal 8) 
 

Mynd 3.2 Sama úr hvaða átt lampaljósið má greina birtu, skugga, endurkastbirtu, 
kastskugga og mjúk og skörp skil  

https://www.pinterest.com/bjorg9/skuggar-m%C3%B3ta-form/
https://www.pinterest.com/bjorg9/skuggar-m%C3%B3ta-form/
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Aðföng  
• Fyrirmyndir eru grunnform úr hvítu frauðplasti, (kúla, keila, 

sívalningur og kassi) eða hvítmálaðir hlutir eins og epli, kanna 
og bók.  

• Hvítt undirlag, pappír eða borð. 
• Hreyfanlegur borðlampi eða annað ljós sem kemur úr einni átt. 
• Blýantar HB, kol eða önnur teikniáhöld. 
• Strokvöndull, strokleður eða hnoðleður, ef vill. 
• Hvítur eða mjög ljós pappír að minnsta kosti af stærðinni A3. 
•  

 
Aðferð 

• Nemendur setja hvítt 
grunnform á hvítan flöt og 
stilla ljósgjafann þannig að 
birtuhlið, skuggahlið og 
kastskuggi sjáist vel sem og 
skörp og mjúk skil. Þeir 
teikna útlínur formsins og 
kastskuggans laust og létt og 
meta stærðir og hlutföll.  

• Nemendur píra augun þegar 
þeir horfa á fyrirmynd og 
geta ímyndað sér að þeir séu 
að taka svart hvíta ljósmynd 
af fyrirmyndinni. 

• Þeir byrja á að kortleggja laust og létt helstu skuggaform, 
dekkstu tónana fyrst og vinna smám saman í átt að þeim ljósu. 
Þeir skilja pappírinn eftir auðan þar sem mest birta er. Þeir 
kortleggja birtu- og skuggafleti smám saman nákvæmar og gefa 
þeim viðeigandi tóna og teikna fleiri lög. Þeir túlka skörp og 
mjúk skil og endurkastbirtu.  

• Nemendur stíga til baka öðru hvoru og bera saman meginform 
birtu- og skuggasvæða fyrirmyndar og teikningar. 

• Nemendur skipta um grunnform og endurtaka ef vill.  
• Nemendur verja að minnsta kosti 40 mínútum í að teikna hvert 

form. 
 

Mynd 3.4 Birtu- og skuggafletir á 
sítrónu kortlagðir   
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• Nemendur prófa að teikna aðrar fyrirmyndir með sömu aðferð. 
Ef þær eru litlar, eins og ávöxtur, grænmeti eða skel má nota 
borðlampa ef þær eru stórar eins og módel eða gúmmítré má 
nota vinnuljós og svo má teikna utan dyra í sól. 

Ígrundun 
Hvernig gekk að greina og túlka birtu og skuggaform?  
Hvað breytist við að píra augun þegar horft er á fyrirmynd eða 
teikningu? Hvað breytist þegar horft er á teikninguna langt frá? 
Lýsir teikningin ljósi? Lýsir hún lögun? 
Er teikningin sannfærandi túlkun á þrívíðu formi fyrirmyndarinnar? 
Hvers vegna, hvers vegna ekki? 
Hvar eru skörp skil, mjúk skil og endurkastbirta? Hvernig gekk að 
túlka þau atriði?  
Hvernig gekk að beita teikniáhaldi?  
Var breiður tónaskali notaður? 
Kemurðu auga á endurkastbirtu, mjúk eða skörp skil milli birtu og 
skugga eða kastskugga á hlutum í umhverfinu? 
 
 
Tilbrigði við verkefni 3.1 
Birtutónar í andliti 
 
Aðföng 

• Fyrirmyndin er ljósmynd af 
andliti þar birtutónar koma 
fram, mjög dökkir, nokkrir 
gráir og mjög bjartir, mjúk og 
skörp skil milli þeirra og 
kastskuggar. Til dæmis mætti 
nota þekkt andlit úr 
kvikmyndum, tónlist eða 
stjórnmálum og nota 
myndvinnsluforrit til að 
aðlaga ljósmynd að þessum 
skilyrðum. Einnig geta nemendur tekið ljósmyndir af hver 
öðrum og stýrt lýsingunni. 

• Ljósaborð. 
• Blýantar, HB-2B. 

Mynd 3.5  Útlínur andlits 
dregnar upp á ljósaborði og 
birtu- og skuggafletir túlkaðir  
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Aðferð 
• Nemendur draga útlínur meginforma upp á ljósaborði. 
• Þeir kortleggja birtu- og skuggafleti og gefa þeim viðeigandi 

tóna og túlka mjúk og skörp skil.  
 
 
Verkefni 3.2  
Endurteknar skyggingalínur  
 
Markmið verkefnisins er að  

• túlka birtu og skugga með endurteknum línum. 

Innleiðing  
Hér má sjá dæmi um hvernig endurteknar samhliða línur eru notaðar til 
þess að túlka birtutóna: https://www.pinterest.com/bjorg9/endurteknar-
l%C3%ADnur-%C3%AD-skugga/. Í ætingu Henry Moore má sjá hve 
meðvitaður hann var um þrívítt form fyrirmyndanna enda var hann 
högglistamaður. Hann lagði áherslu á mótun formanna með svæðum í 
birtu- og skugga fremur en með útlínum. Ljósa tóna fékk hann með því 
að draga línurnar laust og gisið en dökka fastar, þéttar og í fleiri lögum. 
Hann breytti stefnu línanna lítillega í hverju lagi. Það mætti segja að 
þessi aðferð til að móta form sé einkennandi fyrir vel þjálfaða teiknara.  
 
Í þessu verkefni eru birtu- og skuggafletir túlkaðir með endurteknum 
línum. Tilfinning fyrir því í hvaða stefnu er best að draga línurnar 
kemur með æfingunni og best er að nota eigið innsæi til að ákveða 
hver hún er. Til dæmis má fylgja þrívíðri yfirborðslögun formsins en 
það er ekki nauðsynlegt.  
 
Aðföng 

• Fyrirmyndin getur verið módel, krumpaður bréfpoki, 
rekaviðardrumbur, bein, ávextir, leirtau eða annað.  

• Borðlampi fyrir minni fyrirmyndir og vinnuljós fyrir stærri. 

 
 
 
 
 

https://www.pinterest.com/bjorg9/endurteknar-l%C3%ADnur-%C3%AD-skugga/
https://www.pinterest.com/bjorg9/endurteknar-l%C3%ADnur-%C3%AD-skugga/
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Aðferð 
• Nemendur teikna útlínur 

fyrirmyndar létt og laust í byrjun en 
túlka svo birtu og skuggafleti með 
endurteknum línum, laust gisið og 
létt til að mynda ljósa tóna en 
fastar, þéttar og í fleiri umferðum 
til að mynda dökka. Nemendur 
bæta umferðum við smám saman 
og í hverri þeirra breyta þeir stefnu 
línanna lítillega.  

• Nemendur geta ímyndað sér að þeir 
séu að móta úr leir og þrýsta 
skuggaformum aftur með því að ýta 
fastar á teikniáhaldið. 

• Þar sem útlínur skuggaformanna 
eru skarpar teikna nemendur þétt að 
brún þeirra en þar sem þær eru 
mjúkar fara þeir yfir þær sums staðar.  
 

• Nemendur geta einnig túlkað tón neikvæðra forma og unnið 
jafnhliða í bakgrunni og fyrirmynd. Þeir geta notað strokleður 
eða hnoðleður ef þeir vilja.  

 
• Nemendur verja um 40 mínútum í verkefnið. 

Ígrundun  
Hvernig gekk að beita aðferðinni? Uppgötvaðirðu eitthvað nýtt? Er líf í 
skuggaflötunum? 
Sýnir teikningin birtu og skugga á sannfærandi hátt?  
Sýnir þrívítt form fyrirmyndanna á sannfærandi hátt?  
Fórstu einhvern tíma yfir útlínur formanna? Getur svolítil ónákvæmni 
gert teikninguna aðgengilega fyrir augað? 
Getur teikningin haft gildi í sjálfu sér fyrir utan samlíkingu við 
fyrirmynd? Í hverju er það fólgið?  
Hvað er líkt og ólíkt með þessari teikningu og teikningum úr verkefni 
3.1? 
 
 

Mynd 3.7 Teiknað með 
endurteknum útlínum og 
skyggingalínum, lag ofan á 
lag 
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Verkefni 3.3 
Útlína og skuggaform, hratt 
 
Markmið verkefnisins er að 

• greina og túlka útlínur og skuggaform. 
• efla tengslin milli sjónskynjunar og hreyfingar handar. 

 
Aðföng 

• Fyrirmynd getur verið módel, stórir vasar eða könnur, 
uppstoppuð dýr, ávextir, grænmeti eða annað. 

• Borðlampi fyrir minni fyrirmyndir og vinnuljós eða myndvarpi 
fyrir stærri. 

• Fínn tússpenni. 
• Blek og mjúkur pensill með oddi að minnsta kosti 5 mm 

breiður. 
• Vatn og diskur. 

 
Aðferð 

• Skoðaðar eru myndir með útlínum og skuggaformum: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%BAtl%C3%ADna-og-
skuggi/ 

• Lýst er á fyrirmynd þannig að greinileg skuggaform myndist. 
• Nemendur standa við há borð eða trönur svo þeir geti hreyft 

allan handlegginn frjálst og halda aftarlega og laust á 
teikniáhaldi. Þeir styðja höndinni ekki við teikniflötinn á meðan 
þeir teikna, (í mesta lagi litla fingri) og hafa bunka af pappír 
tiltækan. 

• Nemendur fá 2 mínútur til að teikna allar útlínur fyrirmyndar 
með tússpenna og 2 mínútur til að mála skuggaform með bleki. 
Þeir reyna að ná niður eins miklum upplýsingum um fyrirmynd 
og þeir geta á þessum stutta tíma og þurfa ekki að hafa 
áhyggjur af hlutföllum eða nákvæmni heldur einbeita sér að því 
að túlka jafn óðum og þeir horfa 

• Ef nemendur vilja leiðrétta teikna þeir ofan í eða til hliðar við 
þær línur og form sem fyrir eru. Skuggafletir þurfa ekki að vera 
innan við útlínur sem komnar eru á pappírinn heldur er málað 
samkvæmt sjónskynjun. Nemendur nota vel af bleki og vatni 
og leyfa efninu að flæða frjálst. 

https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%BAtl%C3%ADna-og-skuggi/
https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%BAtl%C3%ADna-og-skuggi/
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• Skipt er um fyrirmynd eða hún færð til, ljósið er stillt og 

verkefnið endurtekið nokkrum sinnum.  
 

• Nemendur prófa að teikna útlínuna óslitið, með vinstri, blint 
eða allt þetta í einu. 
 

• Nemendur prófa að mála skuggana fyrst og útlínur svo. 

 
• Nemendur prófa að teikna smám saman á styttri tíma alveg 

niður í 1 mínútu fyrir útlínur og 1 fyrir skuggaform.  
 

• Nemendur geta prófað að teikna útlínur þriggja mismunandi 
fyrirmynda á þrjú blöð, leggja þau til hliðar, taka fram fyrsta 
blaðið og mála skuggana á þeirri fyrirmynd og svo koll af kolli.  

Ígrundun 
Sýna útlínur sannfærandi mynd af fyrirmynd? Hvar? 
Sýna teikningarnar birtu? Hvar er hún greinilegust og hvers vegna? 
Hvað einkennir þessar teikningar?  
Hvað greinir þær frá teikningum sem unnar eru á lengri tíma?  
Er hægt að gera jafn góða teikningu á stuttum tíma og löngum? Hvað 
þarf til að gera góða teikningu? 
 
 
 
 

Mynd 3.8 Útlínur teiknaðar með tússlit eða fínum pensli og bleki og skuggar með mjúkum 
pensli og bleki  
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Tilbrigði við verkefni 3.3 
Teiknað á gólfi 
 
Aðföng 

• Maskínupappír eða annar pappír að minnsta kosti af stærðinni 
A1. 

• Gott getur verið að leggja masónítplötu á gólf og pinna 
pappírinn á eða leggja pappírinn beint og tilla niður með 
límbandi. 

• Prik, 80 sm langt og um 5 mm í þvermál. 
• Blýantar, B2-B8 eða kol.  
• Bútar af svampi eða vatti. 
• Límband. 
• Blek. 
• Vatn og djúpur diskur.  

 
Aðferð 

• Nemendur 
líma blýanta 
eða kol á 
annan 
endann á 
prikinu og 
svamp eða 
vatt á hinn.  
Þeir leggja 
teikniflötinn 
á gólfið í 
kringum 
fyrirmynd 
eða í U fyrir framan hana og staðsetja disk og ílát með bleki og 
vatni við hliðina. Þeir standa við teikniflötinn og halda aftast á 
prikinu í útréttri hönd. 

• Nemendur teikna útlínur fyrirmyndar með kolinu eða 
blýantinum og fá til þess 2 mínútur. Þeir leitast við að hreyfa 
teikniáhaldið í samræmi við það sem augun sjá og geta dregið, 
ýtt, pikkað eða endurtekið línur. Þeir snúa svo prikinu við og 
dýfa svampinum eða vattinu í blekið og mála skuggana á 2 
mínútum. Þetta er endurtekið nokkrum sinnum.  

Mynd 3.9 Teiknað með kolum límdum á endann á 80 sm 
prikum, standandi með teikniflötinn á gólfi. Bakgrunnur 
t.v. þakinn eftir á 
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Verkefni 3.4  
Draga fram birtu 
 
Markmið verkefnisins er að 

• greina og túlka birtuform og draga þau fram úr undirlagi. 
 
Innleiðing 
Þó við séum vön að teikna skugga og skilja 
birtu eftir skipta bæði birtu- og skuggaform 
jafn miklu máli fyrir heildarmynd. Frank 
Auerbach teiknar hvorki útlínur eða skugga á 
mynd 3.7 heldur notar hann strokleður til að 
draga birtuformin fram úr pappír sem hann 
hefur þakið með kolum. Birtuformin gera það 
að verkum að andlitið kemur í ljós. Fleiri verk 
þar sem birtan er dregin fram á svipaðan hátt 
má sjá hér: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/verkefni-
34-draga-fram-birtu/ 
 
Birtu- og skuggaformin hljóta lifandi áferð ef 
þessari aðferð er beitt og er það gert í þessu 
verkefni. 
 
Aðföng 

• Fyrirmyndin getur verið laukur, pera, skel, trjábútur, eigin 
hendur, eigið andlit eftir spegli eða módel.  

• Borðlampi fyrir smærri fyrirmyndir, vinnuljós fyrir stærri. 
• Spegill, ef eigið andlit er fyrirmyndin. 
• Einnig má fara út í sólskini og hafa til dæmis grjót, trjástofna 

eða byggingar sem fyrirmyndir eða fara út í myrkri og nota ljós 
frá ljósastaur. 

• Grafít-duft eða svarf sem fæst með því að pússa grafítstaut eða 
kol með sandpappír. 

• Kol eða grafít-stautur. 
• Hvítt undirlag, pappír eða borð. 
• Strokleður eða hnoðleður. 
• Ljós pappír að minnsta kosti af stærðinni A3. 

 

Mynd 3.10 Frank 
Auerbach, Estella, kol 
á pappír (sjá fylgiskjal 
8) 
 

https://www.pinterest.com/bjorg9/verkefni-34-draga-fram-birtu/
https://www.pinterest.com/bjorg9/verkefni-34-draga-fram-birtu/
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Aðferð 
• Nemendur dreyfa grafít- eða kola-dufti yfir pappírinn með 

bréfi.   
• Fyrirmynd er sett á hvítt undirlag og lýst á hana þannig að 

greinileg birtuform myndist. Hentugt getur verið að vera í 
dimmu rými. 

• Nemendur píra augun til þess að greina birtufleti og teikna þá 
stærstu og ljósustu fyrst með strokleðri eða hnoðleðri. Þeir 
vinna stórt því teikniáhaldið er ónákvæmt (hægt að skera 
strokleður til með dúkahníf eða móta hnoðleður í odd fyrir 
smæstu fleti). Þeir teikna alla birtufleti sem þeir greina. 

• Nemendur bæta grafít- eða koladufti við þar sem þurfa þykir og 
skerpa á völdum útlínum eða skuggum með grafíkstaut eða koli 
og huga að mjúkum og skörpum brúnum. Síðan þurrka þeir upp 
og til skiptis og kortleggja form og tóna birtu- og skugga smám 
saman nákvæmar. Þeir geta ímyndað sér að þeir séu að skrúfa 
upp dimmertakka í myrku herbergi og fyrirmyndin birtist smám 
saman eða að þeir séu að ýta myrkrinu burt.  

• Ónákvæmni og „slys“ fylgja óhjákvæmilega þessari aðferð og 
gagnlegt getur verið að leyfa þeim að vera til að skapa líf.  

• Nemendur verja að minnsta kosti 40 mínútum í verkefnið. 
 

Mynd 3.11 Teiknað með strokleðri á pappír grunnaðan 
með grafítdufti 
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Ígrundun 
Hvernig gekk að greina og túlka birtuformin? Var það líkt eða ólíkt því 
að vinna með skugga eða útlínur? Á hvaða hátt? 
Hvað einkennir teikningarnar? Hvað er líkt og ólíkt með þeim og 
teikningunum í verkefni 1.3 þar sem skuggaform voru teiknuð?  
Lýstu áferðinni í birtuflötunum? Skapaðist raunsönn birta? Túlkar 
teikningin þrívítt form fyrirmyndarinnar? 
Hvar er ljósasti og dekksti tónninn? Er mikill munur?  
Urðu einhver „slys“ eða mistök? Skemma þau fyrir áhrifum eða hjálpa 
þau til? Geta þau verið áhugaverð fyrir áhorfandann? 
Hvað einkennir þessar teikningar? Hverskonar stemning skapast?  
Skiptir máli hvaða efni var notað eða pappír? Hvaða áhrif hefur það? 
Skiptir máli hvaða aðferð var notuð? Hvaða áhrif hefur hún? Skiptir 
máli hvaða fyrirmynd var notuð? Hvaða áhrif hefur hún? 
 
Hvað finnst þér mikilvægast í teikningu, útlína, skuggi eða birta? 
Hvers vegna? 
 
 
Tilbrigði við verkefni 3.4 
Teikniflötur í miðtón 
 
Innleiðing 
Hér má sjá nokkur dæmi um að pappír sé notaður fyrir miðtón, dökkt 
efni í dekkri tóna og ljóst í bjartari: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/grunnur-%C3%AD-
mi%C3%B0t%C3%B3n/ 
 
Í þessu verkefni er þeirri aðferð beitt til að túlka birtu. 
 
Aðföng 

• Blýantar, HB-6B, grafít-stautur eða kol. 
• Hvítur trélitur eða þurrkrít. 
• Pappír í miðtón, grár eða brúnn. Einnig er hægt að nota hvítan 

pappír sem búið er að mála með þunnu lagi af gráum eða 
brúnum lit og nota til þess, vatnslit, vel þynntan akríllit eða 
kaffi. 

 
 

https://www.pinterest.com/bjorg9/grunnur-%C3%AD-mi%C3%B0t%C3%B3n/
https://www.pinterest.com/bjorg9/grunnur-%C3%AD-mi%C3%B0t%C3%B3n/
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Aðferð 
• Nemendur setja 

fyrirmyndina á 
ljósan flöt og lýsa 
á hana þannig að 
vel megi greina 
birtu- og 
skuggaform í 
nokkrum tónum.  

• Nemendur teikna 
útlínur formsins 
og kastskuggans 
laust og létt og 
meta stærðir og 
hlutföll. Þeir þekja 
skuggafleti með dökka efninu, birtufleti með hvíta efninu og 
skilja pappírinn eftir fyrir miðtón. 

 
Verkefni 3.5 
Birtuform, hratt 
 
Markmið verkefnisins eru að 

• greina og túlka birtuform. 
• efla tengslin milli sjónskynjunar og hreyfingar handar. 

 
Aðföng 

• Fyrirmynd getur verið módel eða frekar stórir vasar, flöskur, 
könnur eða uppstoppuð dýr. 

• Hvítt efni, krít, trélitur, guoache- eða akríllitur. 
• Diskur fyrir blautt efni.  
• Svartur eða annar dökkur pappír. 
• Vinnuljós eða myndvarpi.  

Aðferð 
• Lýst er á fyrirmynd þannig að greinileg birtuform myndist. 
• Nemendur standa við há borð með hvítan lit á diski (ef blautt 

efni er notað) og bunka af pappír tiltækan. Nemendur styðja 

Mynd 3.12 Teiknað með blýanti og hvítri þurrkrít á 
gráan pappír með ljós frá hlið og ofan frá  
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höndinni ekki við teikniflötinn á meðan 
þeir teikna, (í mesta lagi litla fingri). 

• Nemendur þekja birtuform og reyna að 
líkja eins vel eftir þeim og þeir geta á 
þessum stutta tíma. Ef blautt efni er 
notað er það borið á með pensli eða 
fingrum.  

• Nemendur fá 3 mínútur fyrir hverja 
teikningu. Skipt er um fyrirmynd eða 
hún færð til, ljósið er stillt og önnur 
teikning unnin á sama hátt. Þetta er 
endurtekið 10-15 sinnum. 
 

• Nemendur geta prófað að teikna með 
vinstri hönd og á styttri tíma.  

Ígrundun 
Hvernig gekk að taka eftir birtuformum og túlka 
þau? Er það öðruvísi en taka eftir og túlka skuggaform? 
Hvernig gekk að bera litinn á með fingrunum? Var það truflandi eða 
hjálpaði það til við að einbeita sér í teikniferlinu? 
Sýna teikningarnar birtu? Hvar er hún greinilegust og hvers vegna? 
Sýna teikningarnar þrívítt form fyrirmyndarinnar, þrátt fyrir að 
eingöngu birtuformið sé túlkað? Þarf að teikna útlínur til að 
áhorfandinn sjái allt formið?   
Hvað einkennir þessar teikningar?  
 
 
Verkefni 3.6 
Orkan í ljósinu 
 
Markmið verkefnisins er að 

• beina athygli nemenda að orku í ljósi og túlka hana. 
• móta þrívítt form fyrirmyndar með mismunandi tónum birtu og 

skugga. 
 

 
 
 

Mynd 3.13 
Birtuflötur túlkaður 
með því að bera 
hvítan gouache lit á 
með fingrunum 
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Innleiðing  
Í teikningu Georges Seurat 
Seated Boy with Straw Hat sjást 
engar útlínur, einungis svæði í 
mismunandi tónum. Seurat var 
hugfanginn af ljósi líkt og margir 
aðrir impressionistar. Hann 
pappír með grófri áferð sem gaf 
tilfinningu fyrir orku í ljósinu.  
Fleiri verk sem gera orkunni í 
ljósinu skil má sjá hér: 
https://www.pinterest.com/bjorg
9/orkan-%C3%AD-
lj%C3%B3sinu/ 
 
Aðföng 

• Þurrkrít, rauðkrít, kol eða grafít-stautur.  
• Pappír með grófri áferð, að minnsta kosti af stærðinni A3, helst 

stærri. Hægt er að nota pastelpappír eða leggja pappír án 
áferðar á undirlag með grófri áferð. 

 
Aðferð  

• Nemendur beita hliðinni á krít, koli eða grafít-staut. Þeir 
kortleggja svæði í mismunandi birtutónum í anda Seurats. Þeir 
geta teiknað útlínur lauslega í byrjun en þurrka þær út smám 
saman um leið og svæði eru unnin. Mest ögrun felst í að sleppa 
útlínum og túlka einungis svæði í mismunandi birtutónum.  

• Nemendur byrja á að píra augun til að greina megin 
skuggasvæði og túlka þau laust. Þeir kortleggja smám saman 
fleiri svæði birtu- og skugga og gefa þeim viðeigandi tóna sem 
allir hafa áferð úr grunninum. 

• Nemendur geta prófað að bæta brjáluðum línum í grunninn til 
að auka enn á orkuna eða lífið í birtuflötunum. 
 

• Nemendur geta þakið pappír með grafít- eða koladufti eins og í 
verkefni 3.4 og stuttum, „brjáluðum“ línum, í allar áttir til 
viðbótar. Síðan er unnið á svipaðan hátt og í verkefni 3.4 en þar 
sem bætt er á skugga er það gert með brjáluðum línum.  

 

Mynd 3.14 Seurat, 1883-1884, „Seated 
Boy with Straw Hat“ kol á grófan 
pappír 
 

https://www.pinterest.com/bjorg9/orkan-%C3%AD-lj%C3%B3sinu/
https://www.pinterest.com/bjorg9/orkan-%C3%AD-lj%C3%B3sinu/
https://www.pinterest.com/bjorg9/orkan-%C3%AD-lj%C3%B3sinu/
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Ígrundun 
Sýnir teikningin orku ljóssins? 
Skiptir áferð teikniflatar máli? Hvernig? 
Skiptir beiting teikniáhalds máli? Hvernig? 
Líkst teikningin að einhverju leyti svart-hvítri útgáfu af impressionísku 
málverki? Hvað gerir það að verkum? 
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Kafli 4 
Dýpt  
 
Meginmarkmið kaflans er að 

• auka þekkingu og skilning nemenda á því hvernig menn skynja 
dýpt í umhverfinu. 

• efla eftirtekt nemenda eftir þrívíðri lögun fyrirmynda og dýpt í 
umhverfi. 

• nemendur öðlist leikni í að túlka þrívíða lögun fyrirmynda og 
dýpt á tvívíðum teiknifleti. 
 

 
Verkefni 4.1  
Skörun, stærð og skerpa 

 
Markmið kaflans er að 

• auka þekkingu og skilning nemenda á hvernig skörun, stærð og 
skerpa skapa dýpt á teiknifleti. 

• nemendur öðlist leikni í að ná fram tilfinningu fyrir þrívídd á 
tvívíðum teiknifleti með skörun, stærð og skerpu.  

 
Innleiðing 
Með þekkingu og skilningi á því hvernig menn skynja dýpt getur 
teiknari skapað tilfinningu fyrir þrívídd á tvívíðum teiknifleti. Ýmsar 
leiðir eru færar til þess og sumar flóknar en langoftast er hægt túlka 
dýpt á einfaldan hátt. Í þessu verkefni eru þrjár einfaldar leiðir farnar. 
 
1. Skörun 
Ef form skarast sýnist annað þeirra vera á bak við hitt og því lengra í 
burtu.  
Hér má sjá dæmi um hvernig skörun forma skapar dýpt: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/sk%C3%B6run/?eq=sk%C3%B6run
&etslf=3381 
 
2. Stærð  
Jafn stór form virðast stærri séu þau nálægt en minni ef þau eru lengra 
frá. Borðin sem næst eru í kennslustofu virðast til dæmis ekki jafnstór 
og þau sem eru fjær. 

https://www.pinterest.com/bjorg9/sk%C3%B6run/?eq=sk%C3%B6run&etslf=3381
https://www.pinterest.com/bjorg9/sk%C3%B6run/?eq=sk%C3%B6run&etslf=3381
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Hér má sjá dæmi um hvernig stærð forma skapar dýpt: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/st%C3%A6r%C3%B0/?eq=st%C3%
A6r%C3%B0&etslf=3900 
 
3. Skerpa  
Loftlög valda því að það sem er fjær virðist daufara. Andstæður ljóss 
og skugga dofna og brúnir forma mýkjast. Skarpar brúnir og miklar 
andstæður í ljósi og skugga líta út fyrir að vera nær. Greinanlegan mun 
á skerpu í umhverfinu er best að skoða utan dyra þar sem fjarlægð er 
næg. Hér má sjá dæmi um hvernig mismunandi skerpa skapar dýpt: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/st%C3%A6r%C3%B0/?eq=st%C3%
A6r%C3%B0&etslf=3900 
 
Í þessu verkefni eru þessar þrjár leiðir til að skapa dýpt notaðar saman 
og ýktar til að fá fram áhrifaríka dýptartilfinningu. 
 
Aðföng 

• Fyrirmyndin er samsett úr nokkrum hlutum eins og ávöxtum, 
grænmeti, könnum, skóm, beinum eða skeljum. Einnig er hægt 
að vinna utan dyra og velja sjónarhorn með mikla fjarlægð eða 
nota ljósmynd af landslagi þar sem sýnir nálægð og fjarlægð. 

• Blýantar, HB-4B, krít eða kol. 
• Pappír að minnsta kosti af stærðinni A3. 
• Hnoðleður. 
• Ef farið er á vettvang má nota skissubók með gormum og 

harðri kápu eða tylla pappír á spjald af stærðinni A3.  
 

Aðferð 
• Nemendur stilla 

nokkrum 
hlutunum upp 
fyrir framan sig 
með bili á milli 
þannig að þeir 
skarist fyrir 
augum þeirra. 

• Nemendur 
teikna hlutina 
eins og þeir sjá 

Mynd 4.4 Dýpt túlkuð með skörun, stærð og 
skerpu 
 

https://www.pinterest.com/bjorg9/st%C3%A6r%C3%B0/?eq=st%C3%A6r%C3%B0&etslf=3900
https://www.pinterest.com/bjorg9/st%C3%A6r%C3%B0/?eq=st%C3%A6r%C3%B0&etslf=3900
https://www.pinterest.com/bjorg9/st%C3%A6r%C3%B0/?eq=st%C3%A6r%C3%B0&etslf=3900
https://www.pinterest.com/bjorg9/st%C3%A6r%C3%B0/?eq=st%C3%A6r%C3%B0&etslf=3900
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þá en ýkja stærð fremstu forma og smæð þeirra öftustu og ýkja 
skörp skil birtu og skugga á fremstu hlutunum en deyfa þau 
smám saman eftir því sem aftar dregur. Fremstu formin eru 
teiknuð fast með vel ydduðu dökku teikniáhaldi og eftir því 
sem aftar dregur er teiknað lausar með minna ydduðu og ljósara 
áhaldi. Einnig má deyfa línur og fleti með hnoðleðri. 

Ígrundun 
Hvernig gekk að ýkja muninn á stærð og skerpu? 
Sýnir teikningin dýpt þó hún sé á tvívíðum fleti? Hvað gerði það að 
verkum? 
Tókst að blekkja augað? 
 
Sérðu dæmi um skörun eða stærð forma sem gefa dýpt til kynna inni í 
stofunni eða í nánasta umhverfi? Hvar? 
Sérðu dæmi um mun á skerpu í nálægð og fjarlægð? Hvar? 
 
 

Verkefni 4.2  
Gegnsæ form  
 
Markmið kaflans er að 

• auka þekkingu og skilning á þrívíðri lögun grunnforma. 
• nemendur öðlist leikni í að túlka þrívíða lögun grunnforma með 

því að hugsa um allar hliðar þeirra. 
 
Innleiðing 
Auðveldara verður að túlka þrívíða lögun fyrirmynda á tvívíðan 
teikniflöt ef maður hefur þekkingu og skilning á formi þeirra og getur 
séð allar hliðar þeirra fyrir sér á meðan maður teiknar. Með því að 
teikna eftir gegnsæjum grunnformum þar sem allar útlínur og hliðar 
sjást í einu er hægt að auka þekkingu sína og skilning á þeim. Yfirleitt 
eru fyrirmyndir byggðar úr einhverskonar samsetningu á grunnformum 
svo hægt er að yfirfæra þekkingu á þeim á flesta hluti. Hér má sjá 
hvernig form fyrirmynda eru teiknuð eins og þau væru gegnsæ: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/gegns%C3%A6-form/ 
 
 
 
 

https://www.pinterest.com/bjorg9/gegns%C3%A6-form/
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Aðföng  
• Grunnform úr gegnsæju plasti. 
• Blýantar, kol eða krít. 

 
Aðferð 

• Gegnsæjum grunnformunum er 
raðað á ljósan, einlitan grunn. 

• Nemendur teikna allar útlínur hvers 
forms samkvæmt auganu, án 
mælitækja. Þeir vinna hratt og 
endurtaka línur þar til sannfærandi 
mynd næst. Þeir hafa í huga hvaða 
línur ættu að vera samsíða. Þeir þurfa 
þó ekki að hafa áhyggjur af 
nákvæmni, hér skiptir rannsóknin á 
forminu meira máli en afraksturinn. 

• Nemendur teikna hvert form frá 
nokkrum sjónarhornum. Þeir geta 
ímyndað sér að þeir séu að snerta 
útlínur þeirra með teikniáhaldinu á meðan þeir teikna. 

 
Ígrundun 
Sýna teikningarnar þrívíða lögun formanna? Hvar kemur það best 
fram? 
Varð auðveldara að teikna allar útlínur formanna með tímanum? 
 
 
Tilbrigði við verkefni 4.2  
Ímyndað gegnsæi 
 
Aðföng 

• Fyrirmyndir geta verið stólar, borð, módel, hendur eða ýmsir 
hlutir sem líkjast grunnformum.  

• Blýantar, kol eða krít.  
 
 
 
 
 

Mynd 4.5 Teiknað eftir 
gegnsæjum grunnformum 
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Aðferð 

• Nemendur teikna útlínur formanna eins og þau væru gegnsæ, 
bæði þær sem þeir sjá og þær sem eru á bak við.  

• Ef hendur eru teiknaðar, geta þeir ímyndað sér að 
handarbakið/lófinn sé diskur og fingurnir kassar eða sívalningar 
sem raðað er utan á hann. 

• Nemendur geta prófað að bæta skuggaflötum á teikninguna og 
fylgja 
yfirborðslögun 
formanna með 
línum. Þeir nota 
dökkt efni á 
skuggafletina ef 
teikniflöturinn 
er ljóst efni á 
birtufletina ef 
hann er dökkur. 
 

Ígrundun 
Hvernig gekk að ímynda sér bakhliðar formanna og túlka þær?  
Náðist að skapa tilfinningu fyrir dýpt? 
Hefur þessi aðferð við að hugsa á meðan teiknað er áhrif á 
teikninguna? Hvaða? 
Hjálpar aðferðin til við að túlka þær línur sem sjást á sannfærandi hátt? 
Hafa „auka“-línurnar áhrif (þær sem túlka útlínurnar á forminu sem 
sjást ekki í raun)? Hvaða? 
 
 
 

Mynd 4.6 Allar hliðar forma fyrirmyndar teiknaðar eins og 
þau væru gegnsæ 

Mynd 4.7 Sívalingsformum handanna fylgt í 
túlkun birtu og skugga 
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Verkefni 4.3 
Teiknað í rými 
 
Markmið kaflans eru að 

• auka þekkingu og skilning nemenda á þrívíðri lögun 
fyrirmyndar. 

• nemendur kynnist teikningu í rými. 
 
Innleiðing  
Á mynd 4.8, t.h. má sjá 
þrívíða skissu eða líkan 
Antonio Gaudis af 
kirkjubyggingunni Güell 
Crypt. T.v. má sjá 
hvernig hann hengdi 
grunnflöt kirkjunnar upp í 
loft, festi á hann víra og 
hengdi lítil lóð á vírana til 
að móta formin sem 
mynduðust. T.h. á 
myndinni má sjá 
ljósmynd sem hann tók af vírskissunni, málaða með með gouache-
litum. Með þessari aðferð sá hann fyrir sér hvernig hann gæti mótað 
form kirkjunnar og uppgötvaði einstök lífræn form í byggingalist. 
 
Hér má sjá fleiri teikningar í rými: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/v%C3%ADrteikning/ 
 
Með því að teikna með vír er hægt að kynnast dýptinni í fyrirmyndinni 
á áþreifanlegan hátt og það er gert í þessu verkefni.  
 
Aðföng  

• Fyrirmyndin getur verið módel, nemendur til skiptis, ýmsir 
hlutir sem líkjast grunnformum eða annað. 

• Vír.  
 
Aðferð  

• Nemendur raða sér umhverfis fyrirmynd með um það bil 150 
sm langan vír til að byrja með. 

Mynd 4.8 Antonio Gaudi, 1910, skissur fyrir 
kirkjubygginguna Güell Crypt (sjá fylgiskjal 8) 

https://www.pinterest.com/bjorg9/v%C3%ADrteikning/
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• Nemendur móta það sem augun sjá með 
vírnum og teikna þannig þrívíða mynd af 
fyrirmynd. 

• Þeir færa sig um set á 1-2 mínútna fresti 
þannig að þeir nái að skoða allar hliðar 
fyrirmyndarinnar og fara nokkra hringi ef 
þeir þurfa. Einnig geta nemendur verið 
kyrrir en þá er fyrirmynd snúið smám 
saman.  

 
Ígrundun 
Hver er munurinn á að teikna með vír í þrívídd 
eða blýanti í tvívídd?  
Hvað er líkt og ólíkt með þessum teikningum og 
afrakstrinum af verkefni 4.2? 
Getur afraksturinn í þessu verkefni kallast teikning? Útskýrðu. 

 
 
Verkefni 4.4  
Mótað  
 
Markmið kaflans eru að 

• auka þekkingu og skilning nemenda á þrívíðri lögun 
fyrirmyndar. 

• auka leikni nemenda í að móta lögun þeirra í leir. 
• nemendur nýti þekkingu á þrívíðri lögun fyrirmyndar í 

teikningu á tvívíðan flöt.  
• auka leikni nemenda í að nota teikniáhald til að móta yfirborð 

fyrirmyndar í stað útlína.  
• auka þekkingu og skilning á gildi línuskriftar í teikningu. 
• öðlast leikni í að skapa fjölbreytilega og lifandi línuskrift. 

 
Innleiðing  
Giacometti var höggmyndalistamaður sem túlkaði dýpt framar öðru í 
teikningum sínum eins og sjá má á túlkun hans á Anette hér: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/m%C3%B3ta%C3%B0/?eq=m%C3
%B3ta%C3%B0&etslf=5061 Útlínur eru vart greinanlegar en hann 
lýsir þrívíðri lögun andlitsins á sannfærandi hátt. Fleiri teikningar þar 

Mynd 4.9 Teiknað 
með vír 

https://www.pinterest.com/bjorg9/m%C3%B3ta%C3%B0/?eq=m%C3%B3ta%C3%B0&etslf=5061
https://www.pinterest.com/bjorg9/m%C3%B3ta%C3%B0/?eq=m%C3%B3ta%C3%B0&etslf=5061
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sem þrívíðu formi fyrirmyndanna eru gerð skil án útlína má sjá á sama 
stað. 
 
Margfaldar, lifandi línur geta verið aðgengilegar og áhugaverðar fyrir 
áhorfandann. Hann þarf að hafa fyrir því að ráða fram úr þeim 
upplýsingum sem línurnar veita og velja hver þeirra sýnir það sem 
teiknarinn er að tjá. Þegar ein útlína er dregin verður hún ákveðin og 
ósveigjanleg. Það þarf frekar að hafa hana á „réttum“ stað með „réttri“ 
áferð og tón. Þá er áhorfandinn ekki þátttakandi á sama hátt, hann 
hefur ekki annað val en að samþykkja línuna. Margfaldar, 
fjölbreytilegar línur geta gefið teikningu líf, sýnt teikniferli teiknarans 
og persónulega línuskrift hans. 
 
Næsta verkefni er tvískipt. Fyrst er fyrirmyndin mótuð í leir til að auka 
tilfinningu fyrir þrívíðu formi hennar. Síðan er sama fyrirmynd teiknuð 
með tveimur blýöntum límdum saman til að ýta undir túlkun á 
yfirborðsmótun fyrirmyndar, draga úr útlínuteikningu og til að skapa 
lifandi áferð í teikninguna. 
 
Aðföng 

• Fyrirmynd getur verið módel (búkur eða fætur), hauskúpa, 
bein, pera, laukur eða annað. 

• Leir. 
• Áhöld til leirmótunar, ef vill. 
• Tveir blýantar límdir saman með límbandi þannig að oddur 

beggja nái jafn langt fram, HB-6B. 
• Blýantar, HB-4B. 

Aðferð - leirmótun 
• Nemendur raða sér umhverfis fyrirmynd og móta það sem 

augun sjá í leir. 
• Þeir færa sig um set á 2-4 mínútna fresti þannig að þeir nái að 

skoða allar hliðar fyrirmyndarinnar. Þeir geta farið nokkra 
hringi ef þeim sýnist þeir þurfa. Einnig geta nemendur verið 
kyrrir á sama stað en þá er fyrirmyndinni snúið smám saman.   
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Aðferð - teikning  
• Nemendur teikna sömu fyrirmynd og var mótuð í leir með 

tveimur blýöntum límdum saman. Þeir þekja svæðið sem 
formið tekur yfir og forðast að teikna útlínur.  

• Nemendur halda aftast á teikniáhaldi og hreyfa það stöðugt, 
fram og til baka, í hringi eða óreglulega. Þeir fylgja yfirborði 
fyrirmyndarinnar með augunum og bregðast við á 
teiknifletinum um leið og geta ímyndað sér að þeir séu að 
strjúka yfir það.  

• Nemendur teikna skuggasvæði fastar og fara fleiri umferðir yfir 
þau en færri umferðir og lausar 
yfir birtusvæði. Þeir geta 
ímyndað sér að þeir séu að 
móta úr leir. Þar sem skuggi er 
ýta þeir fastar á teikniáhald og 
„þrýsta“ forminu aftur. 
 

• Nemendur nota nú einn blýant 
til að teikna nákvæmar. Þeir 
skýra og skerpa á völdum 
stöðum á líflegum grunninum eins 
og þar sem skarpar brúnir eru á 
fyrirmynd og mikill munur á birtu 
og skugga. Þeir geta ímyndað sér 
að þeir séu að stilla fókus á 
myndavél. 

• Nemendur geta notað hnoðleður 
eða strokleður til að leiðrétta 

Mynd 4.11 Mótað í leir  

Mynd 4.12 Teiknað með 
tveimur blýöntum límdum 
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mistök eða villur ef þeir vilja en leyfa 
línuspilinu að sjást í gegn. Síðan má nota 
einn og tvo blýanta til skiptis eins oft og 
þurfa þykir.  

• Nemendur gera nokkrar teikningar af 
fyrirmyndinni, frá nýju sjónarhorni í 
hvert sinn. 
 

• Nemendur geta prófað að túlka yfirborð 
á sama hátt og með tveimur blýöntum 
hér að ofan en nú með einum og þeir 
geta prófað að byrja neðst í hverju formi 
til viðbótar við að byrja innan frá.  
 

• Nemendur geta prófað að líma saman 
blýant og trélit eða blýant og tússlit eða 
aðrar samsetningar teikniáhalda og þeir 
geta prófað að líma saman þrjú eða fleiri 
teikniáhöld í ýmsum samsetningum. 

 
Ígrundun 
Uppgötvaðir þú eitthvað nýtt um fyrirmyndina þegar þú mótaðir hana í 
leir? Hvað? 
Lýsir leirmyndin þrívíðri lögun fyrirmyndarinnar á sannfærandi hátt? 
Gastu nýtt þér eitthvað sem þú komst að í gegnum mótunina í 
teikningunni? Hvað? 
Hvernig gekk að beita blýöntunum límdum saman?  
Gefa teikningarnar tilfinningu fyrir dýpt? Hvar helst og hvers vegna? 
Byrjaðir þú að teikna innan í miðju formi? Var það erfitt/létt? Varð það 
auðveldara með æfingunni? 
 
Varð yfirborðsáferð teikningarinnar lifandi? Útskýrðu? 
Hvers konar línur eru áhugavekjandi fyrir augað?  
Komu línur óvart á teikniflötinn þegar teiknað var með tveimur 
blýöntum? Gerðu þær gagn eða ógagn? Útskýrðu? 
Eru einhverjar línur það áhugaverðar að þú myndir vilja hafa þær hluta 
af þinni línuskrift? Hverjar?  
Getur það kallast góð teikning þó útlínur séu ekki skýrar? 
 

Mynd 4.13 Teiknað 
með einum blýanti, 
byrjað neðst í hverju 
formi og innan frá  
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Verkefni 4.5   
Massi  
 
Markmið verkefnisins eru að 

• auka þekkingu og skilning á massa fyrirmyndar. 
• öðlast leikni í að túlka rýmið í fyrirmynd og massa hennar. 

Innleiðing 
Með því að byrja að teikna innan í miðju formsins sem maður sér eins 
og gert er í verkefni 4.4 er athyglinni beint að svæðinu á milli 
útlínanna og yfirborðslögun þess. Hægt er að fara skrefinu lengra og 
ímynda sér að maður sé innan við yfirborðið, inni í forminu miðju, við 
hjarta módels eða í kjarna eplis. Þá beinir maður athyglinni að 
massanum í forminu eða efnismagninu.  
Í þessu verkefni er byrjað að teikna innan við yfirborð 
fyrirmyndarinnar, í miðju þess. 
 
Aðföng 

• Fyrirmyndin getur verið módel, hauskúpa, ávextir, grænmeti, 
leirtau eða annað sem ekki er holt að innan. 

• Mjúkur blýantur, 6B-8B, kol eða þurrkrít. 
 
Aðferð  

• Nemendur staðsetja teikniáhaldið á miðju teikniflatar og 
ímynda sér að það sé statt innan í fyrirmyndinni miðri. 

Mynd 4.14 Byrjað að teikna inn við hjartað og lag eftir lag upp að 
yfirborðinu 
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• Nemendur teikna efnið í fyrirmyndinni lag eftir lag frá 
miðjunni og upp að yfirborðinu. Þeir hreyfa teikniáhaldið 
einnig út að yfirborðinu á öllum hliðum þannig að bæði massi 
formsins og lögun komi smám saman í ljós.  

 
Ígrundun 
Hvernig gekk að ímynda sér að verið væri að teikna það sem er undir 
yfirborði fyrirmyndarinnar?  
Gefur teikningin tilfinningu fyrir dýptinni eða massanum í forminu? 
Hvað gerir það að verkum? 
Geta mörg lög skapað dýpt? 
Skiptir máli hvað verið er að hugsa um á meðan teiknað er? 
Getur hugsun teiknarans um dýpt komið fram í afrakstri á fleti með 
enga dýpt? Útskýrðu? 
 
 
Verkefni 4.6  
Mörg sjónarhorn 
 
Markmið verkefnisins eru að 

• auka þekkingu og skilning nemenda á þrívíðri lögun 
fyrirmyndar.  

• nemendur rannsaki fyrirmynd frá mörgum sjónarhornum og 
nýti það til að túlka dýpt. 

• nemendur þjálfist í að huga að heildarmynd. 
• nemendur kynnist kúbisma.  

 
Aðföng 

• Fyrirmyndin getur verið módel, nemendur til skiptis, hauskúpa, 
bein, banani, viðarbútur, ketill, uppstoppað dýr eða aðrar 
fyrirmyndir sem hafa ólíkt útlit eftir því hvaðan er horft. 

• Þurr eða blaut efni og áhöld í nokkrum litum. 
• Pappír að minnsta kosti af stærðinni A2. 

 
Aðferð  

• Ef fyrirmyndin er módel eða nemendur eru fyrirmyndin má 
nota stöðu sem er mjög ólík frá mismunandi sjónarhornum, 
hálfsitjandi í líkingu við Litlu hafmeyjuna til dæmis. 
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• Nemendur raða sér umhverfis fyrirmynd, standandi við trönur 
og teikna útlínur fyrirmyndar í um það bil 5 mínútur, (bæta við 
skuggum ef vill).  

• Nemendur flytja sig um set um það bil 45 gráður og gera nýja 
teikningu af sömu fyrirmynd frá nýju sjónarhorni. Einnig er 
hægt að snúa fyrirmynd (pallur á hjólum sem hægt er að snúa 
kemur sér vel ef mannslíkaminn er fyrirmyndin). Þetta er síðan 
endurtekið og að minnsta kosti 4 sjónarhorn túlkuð. 

Ígrundun 
Voru sjónarhornin ólík? Uppgötvaðir þú eitthvað nýtt um fyrirmynd? 
Hvað þá helst? 
Sýna teikningarnar dýpt á sannfærandi hátt? Hvað gerir það að 
verkum? 
 
 
Tilbrigði við verkefni 4.6 
Í anda kúbista 
 
Innleiðing 
Í málverkinu Nude Descending a Staircase 
sýnir Marcel Duchamp okkur margar hliðar 
fyrirmyndar sinnar á sama tíma en snýr 
þeim öllum fram að hætti kúbista, sjá má á 
mynd 4.15. Hann krufði formin í 
fyrirmyndinni til mergjar og setti 
rúmfræðilegan kjarna þeirra fram eins og 
Picasso í Bull Series, mynd 1.10. Þó 
málverk Duchamps sýni ekki 
„raunverulega“ mynd af konunni segir það 
okkur samt sem áður ákveðinn sannleika 
um hana og það sem hún er að gera. Getur 
verið að það segi jafnvel meira um dýpt en 
þegar eitt sjónarhorn er túlkað í einu? Hér 
má sjá fleiri kúbísk verk: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%AD-anda-k%C3%BAbista/ 
 
Í þessum tilbrigðum er unnið í anda kúbista. (Gagnlegt getur verið að 
vinna verkefni 1.5 fyrst). 

Mynd 4.15 Marcel 
Duchamp, 1912 „Nude 
Descending a Staircase“, 
olía á striga 

https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%AD-anda-k%C3%BAbista/
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Aðferð  
• Nemendur vinna á sama hátt og í verkefni 4.6 nema nú eru öll 

sjónarhorn teiknuð í sömu teikningu, 4-10. Þeir geta teiknað 
ofan á það sem komið er eða við hliðina, notað nýjan lit fyrir 
hvert sjónarhorn eða fundið aðra leið til að skapa heildarmynd.  

 

 
Ígrundun  
Hvernig var verkefnið leyst? Komu upp vandamál, hvernig voru þau 
leyst? Hvað var erfitt/létt? Kom eitthvað á óvart varðandi vinnuna eða 
afraksturinn? Hvað? 
Hugsaðirðu um heildarmyndina eða myndbyggingu á meðan þú 
vannst? Hvenær og hvernig vannstu með hana? 
Sýnir teikningin dýpt? Hvað er áhugavert? Hvers vegna? 
Hvað er hægt að lesa út úr teikningunni? Útskýrðu. 
Líkist teikningin verki kúbista á einhvern hátt? Útskýrðu. 
 
 
Verkefni 4.7 
Óreiða, ofhlæði 
 
Markmið kaflans eru að 

• auka þekkingu og skilning á þrívíðri lögun fyrirmyndar. 
• auka þekkingu og skilning á áhrifum lagskiptingar. 
• nemendur öðlist leikni í að skapa dýpt og lifandi áferð með 

lagskiptri teikningu.  
• nemendur þjálfist í að huga að heildarmynd. 

Mynd 4.16 Fyrirmynd túlkuð frá mörgum sjónarhornum í sömu teikningu, í anda kúbista  
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• nemendur kynnist nokkrum samtímalistamönnum sem vinna 
með óreiðu og/eða ofhlæði. 
 

Innleiðing 
Listamenn virðast stundum vera búnir einhverskonar loftneti til að taka 
á móti því sem liggur í loftinu eða skynja það sem er að gerast í 
umhverfinu og setja fram í verkum sínum. Julie Merethu, Sarah Sze, 
Andreas Gursky, Oval og Black Dice setja ógrynni sjónrænna og 
hljóðrænna upplýsinga eða áreitis fram og sýna okkur óreiðu og 
ofhlæði samtímans, hvert á sinn hátt í teikningum, innsetningum, 
ljósmyndum, tónlist og myndböndum: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%B3rei%C3%B0a-
ofhl%C3%A6%C3%B0i/  Gagnlegt getur verið að skoða fleiri verk 
eftir hvert þeirra á leitarvef.  

 
Aðföng 

• Fyrirmyndin getur verið módel, nemendur til skiptis, 
uppstoppað dýr eða annað. 

• Þurr eða blaut efni og áhöld í nokkrum litum. 
• Pappír að vild en ekki minni en A1, æskilegt er að hafa hann 

ferningslaga en ekki nauðsynlegt. 
 

Aðferð 
• Nemendur standa við trönur og raða sér umhverfis fyrirmynd 

eða   í U fyrir framan hana.  
• Þeir teikna að minnsta kosti 10 teikningar og fá  3-4 mínútur 

Mynd 4.17 Módel teiknað í mismunandi stöðum í sömu 
teikningu og pappír snúið að vild 

https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%B3rei%C3%B0a-ofhl%C3%A6%C3%B0i/
https://www.pinterest.com/bjorg9/%C3%B3rei%C3%B0a-ofhl%C3%A6%C3%B0i/
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fyrir hverja. Teikningarnar eru allar unnar á sama pappírinn og 
honum er snúið í hvert sinn um 90 eða 180 gráður. Fyrir hverja 
teikningu er  breytt um fyrirmynd eða hún færð til.   

• Nemendur þurfa að ákveða hvar þeir staðsetja hverja teikningu 
á pappírnum, hve stór hún á að vera, hvernig hún á að vera á 
litin og hvort á að túlka hana alla eða aðeins hluta hennar. Þeir 
nota efni og áhöld að eigin vali og þá aðferð sem þeir kjósa.  

• Nemendur þurfa ekki að hafa áhyggjur af nákvæmni í 
teikningunni en þurfa að huga að heildarmynd. Með hverri 
teikningu skapast meiri óreiða sem þarf að koma reiðu á.  

 
Ígrundun 
Hvernig var verkefnið leyst? Komu upp vandamál, hvernig voru þau 
leyst? Hvað var erfitt/létt? Kom eitthvað á óvart varðandi vinnuna eða 
afraksturinn? Hvað? 
Varð teikningin smám saman óhlutbundin? Hvers vegna og hverju 
breytti það fyrir framhaldið? 
Lýsir teikningin óreiðu og/eða ofhlæði? 
Hvernig línuskrift skapaðist? Má koma auga á persónulega línuskrift?  
Hvenær var farið að hugsa um heildarmynd? Hvaða ákvarðanir voru 
teknar í sambandi við það? 
Var erfitt að sjá hvað var eigin túlkun undir það síðasta? Hvernig var 
það leyst? Var þetta líkt og að teikna blint? 
Hvað er gott og hvað mætti gera betur varðandi myndbyggingu og/eða 
litasamsetningu? Var allur myndflötur nýttur? Þurfti þess? 
Hvar er áherslan í teikningunni, á fyrirmyndina, línuspilið, 
myndbygginguna, litasamsetninguna, óreiðuna? Útskýrðu. 
 
 
Tilbrigði við verkefni 4.7 
Samvinnuteikning 
 
Markmið verkefnisins er að 

• auka samhug í hópi.  
• gera ólík stílbrigði nemenda sýnileg. 
• gefa framlagi allra nemenda sýnilegt gildi. 
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Aðferð 
• Nemendur standa við trönur eða 

sitja við borð og raða sér umhverfis 
fyrirmynd eða í U fyrir framan 
hana og teikna í 3-4 mínútur. 
Breytt er um fyrirmynd eða hún 
færð til, nemendur flytja sig á 
næstu trönur eða á næsta borð og 
teikna á þá mynd sem fyrir er, hvar 
sem er á myndflötinn. Þetta er 
endurtekið þar til allir hafa teiknað 
á allar teikningar.  

 
• Nemendur geta prófað vera kyrrir 

en láta teikningarnar ganga til 
næsta manns eða einhvers annars. 
Nemendur finna sjálfir út úr því 
hver á eftir að teikna á hvaða 
teikningu. (Þá er gagnlegt 
að hver nemandi hafi sinn 
lit.)  

 
• Nemendur prófa að nota 

sömu fyrirmynd óhreyfða 
allan tímann. Hver 
nemandi velur sér 
teikniáhald að vild, 
skemmtilegast ef 
margskonar teikniáhöld 
eru valin. Fyrstu nemendur 
eru beðnir að teikna afar 
laust eða „hvísla“ á 
teikniflötinn og svo smám 
saman fastar og ákveðnar, 
teikna í um 3 mínútur á 
hverri mynd og flytja sig 
svo á næstu þar til allir 
eiga einhvern hlut í öllum 
teikningum. 

Mynd  4.19 Samvinnuteikning 19 
nemenda með ljósrit af Notre Dam 
sem fyrirmynd 

Mynd 4.18 
Samvinnuteikning 9 
nemenda með módel sem 
fyrirmynd 
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• Tvívíð fyrirmynd er klippt niður í jafnmarga hluta og nemendur 

eru og hver nemandi teiknar einn hluta. Öllum bútum er síðan 
raðað saman í heildarmynd upp á vegg. 

 
Ígrundun 
Hvað einkennir þessar teikningar?  
Koma ólík stílbrigði fram? Hefur framlag allra eitthvað sérstakt að 
færa? 
Hvaða áhrif hefur það á heildarmynd? Verður hún blæbrigðarík? 
Verður hún áhugaverð? 
Geta ólíkir stílar unnið saman og búið til áhugaverða heildarmynd? 
Myndi teikningin verða söm ef einhver stílbrigði vantaði? 
 
 
Verkefni 4.8 og 4.9 
Eins og tveggja punkta fjarvídd  
 
Innleiðing í verkefni 4.8 og 4.9 
Snemma á miðöldum höfðu 
menn ekki náð fullum tökum á 
því að túlka dýpt á tvívíðum fleti 
eins og sjá má á málverki 
Lorenzettis á mynd 4.20, þó 
verkin séu engu að síður 
heillandi. Menn höfðu ekki gert 
sér fulla grein fyrir hvað gerir 
það að verkum að við skynjum 
dýpt og höfðu takmarkað vald á 
að fá áhorfandann til að sjá hana 
fyrir sér á tvívíðum fleti. Hér má 
sjá fleiri dæmi um tilraunir til að 
túlka dýpt áður en þekking á því 
hafði skapast: https://www.pinterest.com/bjorg9/tilraunir-til-
a%C3%B0-t%C3%BAlka-d%C3%BDpt-%C3%A1-
tv%C3%ADv%C3%AD%C3%B0um- 
 
 
 

Mynd 4.20 Pietro Lorenzetti, 1320, 
Pálmasunnudagur  
 

https://www.pinterest.com/bjorg9/tilraunir-til-a%C3%B0-t%C3%BAlka-d%C3%BDpt-%C3%A1-tv%C3%ADv%C3%AD%C3%B0um-
https://www.pinterest.com/bjorg9/tilraunir-til-a%C3%B0-t%C3%BAlka-d%C3%BDpt-%C3%A1-tv%C3%ADv%C3%AD%C3%B0um-
https://www.pinterest.com/bjorg9/tilraunir-til-a%C3%B0-t%C3%BAlka-d%C3%BDpt-%C3%A1-tv%C3%ADv%C3%AD%C3%B0um-
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Eins punkts fjarvídd 
Á síðmiðöldum 
höfðu menn 
uppgötvað 
fjarvíddarreglur 
og notaði 
Leonardo da 
Vinci þær í 
undirbúningi 
sínum fyrir 
málverk eins og 
sjá má á mynd 
4.21. Mönnum 
hafði skilist að 
vegna þess að 
hlutir virðast minni eftir því sem þeir eru lengra í burtu frá 
áhorfandanum þá virðast láréttar línur hluta sem fjarlægjast halla. Sá 
hluti sem nær er er hærri og sá sem er fjær er lægri. Ef staðið er í miðju 
rýmis virðast allar láréttar línur nálgast hver aðra, bilið milli þeirra 
minnkar smám saman meira eftir því sem fjær dregur þar til þær 
skerast í einum punkti, hvarfpunkti á sjóndeildarhring. 
Sjóndeildarhringurinn er ávallt í augnhæð áhorfandans. Þetta er kallað 
eins punkts fjarvídd. Þær láréttu línur sem fjarlægjast áhorfandann ekki 
halla ekki og lóðréttar línur eru enn fremur áfram lóðréttar vegna þess 
að þær fjarlægjast ekki heldur. Hér má sjá fleiri dæmi um eins punkts 
fjarvídd: https://www.pinterest.com/bjorg9/eins-punkts-
fjarv%C3%ADdd/ 
 
Tveggja punkta fjarvídd 
Piranesi kunni 
fjarvíddarreglur eins og sjá 
má á teikningu hans af forna 
hofi á Ítalíu, mynd 4.22. Eins 
og áður sagði hafði mönnum 
skilist að allar láréttar línur 
sem fjarlægjast þann sem 
horfir halla. Ef áhorfandinn 
stendur framan við horn á 
húsi, skerast línurnar sem 
halla öðru megin við hornið í 

Mynd 4.21 Leonardo da Vinci, 1481, Skissa fyrir málverkið 
The Adoration of the Magi, 16,5x29 sm  
 

Mynd 4.22 Giovanni Battista Piranesi, 
1777, Hof Neptúnusar 
 

https://www.pinterest.com/bjorg9/eins-punkts-fjarv%C3%ADdd/
https://www.pinterest.com/bjorg9/eins-punkts-fjarv%C3%ADdd/
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einum hvarfpunkti á sjóndeildarhring þeim megin en hinu megin við 
hornið er annar hvarfpunktur sem línurnar þeim megin skerast í. 
Hvarfpunktarnir eru því tveir og þetta er kallað tveggja punkta 
fjarvídd. Hún á einnig við þegar horft er inn í horn á herbergi. Hér má 
sjá fleiri dæmi um tveggja punkta fjarvídd: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/tveggja-punkta-fjarv%C3%ADdd/  
 
Við vitum að línur á mörkum lofts og veggja og ofan við dyr og glugga 
eru láréttar en samt hallast þær fyrir augum okkar. Við vitum líka að á 
borðplötu eru fjögur 90 gráðu horn en frá ákveðnu sjónarhorni virka 
sum þeirra samt sem áður stærri og sum minni. Togstreita getur 
skapast þegar teiknað er eftir fyrirmynd ef það sem maður veit passar 
ekki við það sem maður sér og ef maður skilur ekki það sem maður 
sér. Með því að kynna sér fjarvíddarreglur er hægt að komast að því 
hvað liggur að baki halla lína eða stærð horna sem gerir manni 
auðveldara fyrir að trúa eigin augum og teikna það sem þau sjá í raun 
og veru. Í kjölfarið verður auðveldara að túlka sannfærandi dýpt á 
tvívíðum teiknifleti.  
Mögulegt er að sleppa því að læra fjarvíddarreglur og styðjast 
eingöngu við nákvæma sjónræna rannsókn en þekking á reglunum 
getur hjálpað teiknara að skilja það sem hann sér og þá sér hann það 
jafnframt betur.  
 
Ítarleg þekking og skilningur á fjarvíddarreglum hefur gert mönnum 
kleift að leika sér með dýptarskynjun áhorfandans og rugla hann í 
rýminu. Hér má sjá má sjá nokkur dæmi um slíkt: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/d%C3%BDptarblekking/ 
 
Næstu tvö verkefni snúast um fjarvídd, hvernig við skynjum hana í 
umhverfinu og hvernig hægt er að túlka hana á tvívíðum teiknifleti. Í 
verkefni 4.8 er unnið með eins punkts fjarvídd og tveggja punkta 
fjarvídd í verkefni 4.9.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pinterest.com/bjorg9/tveggja-punkta-fjarv%C3%ADdd/
https://www.pinterest.com/bjorg9/d%C3%BDptarblekking/
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Verkefni 4.8 
Eins punkts fjarvídd  
 
Markmið verkefnisins er að 

• auka þekkingu og skilning nemenda á eins punkts fjarvídd og 
hvernig hún birtist í umhverfinu. 

• nemendur öðlist leikni í að túlka dýpt með eins punkts fjarvídd. 
 
Aðföng 

• Prik, um það bil 30 sm að lengd og 5 mm                í þvermál. 
• Blýantar, HB-2B. 
• Skissubók með gormum og harðri kápu eða pappír sem tyllt er 

á spjald af stærðinni A4-A3.  
 
Aðferð  

• Nemendur standa og horfa inn 
eftir löngum gangi eða stóru 
herbergi. Þeir halda priki í 
útréttri hönd, þvert á sjónlínu 
með annað augað lokað og 
leggja það með fram línunni 
þar sem veggur og loft mætast. 
Þeir skoða hallann. 

• Nemendur skoða fleiri línur 
sem þeir vita að eru láréttar eins 
og þar sem gólf og veggir 
mætast og ofan við eða undir 
glugga eða hurðum. Þeir finna 
út hverjar þessara lína halla 
niður á við og hverjar upp á við 
og hverjar haldast láréttar. Þær 
línur sem haldast láréttar eru í 
augnhæð áhorfandans á 
sjóndeildarhring. 

• Nemendur ímynda sér að þær línur sem þeir voru að skoða séu 
framlengdar í átt að sjóndeildarhring og finna punktinn þar sem 
þær skerast. Hann er á sjóndeildarhring og kallast hvarfpunktur.  

• Nemendur skoða lóðréttar línur, þær fjarlægjast ekki, eru alltaf 
jafnlangt frá augum áhorfandans og halla því ekki. 

Mynd 4.23 Gangur teiknaður 
samkvæmt eins punkts fjarvídd 
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• Nemendur leita uppi láréttar línur utan við sjóndeildarhring, 
þær eru þá á formum sem fjarlægjast ekki, eru alltaf jafnlangt 
frá augum þess sem horfir. 

• Nemendur halda áfram að rannsaka og ræða þar til skilningur 
fæst.   

• Nemendur teikna ganginn eða herbergið laust og létt 
samkvæmt rannsóknum sínum.  
 

• Nemendur prófa að setjast niður eða krjúpa þannig og staðsetja 
sjóndeildarhing og hvarfpunkt aftur í samræmi við augnhæð. 
 

• Nemendur geta prófað að endurtaka verkefnið í öðru rými 
innan dyra eða við enda götu utandyra. 
 

• Nemendur geta prófað að teikna herbergi án fyrirmyndar 
samkvæmt eins punkts fjarvídd. Þeir ákvarða sjóndeildarhring 
og hvarfpunkt og teikna dyr, glugga, húsgögn og fleira í 
samræmi við það, láta allar línur sem fjarlægjast skerast í 
hvarfpunkti. Þeir nota prik eða reglustiku til að framlengja 
hallandi línur inn að hvarfpunkti. 

Ígrundun 
Lýsir teikningin dýpt? Hvað gerir það að verkum?  
Hvað hefur þú lært um eins punkts fjarvídd? Hvernig getur þú nýtt þér 
það? 
Hefðir þú getað teiknað rýmið á sannfærandi hátt án þess að nota eins 
punkts fjarvídd? 
 
 
 
Verkefni 4.9 
Tveggja punkta fjarvídd 
 
Markmið verkefnisins er að 

• auka þekkingu og skilning á tveggja punkta fjarvídd og hvernig 
hún birtist               í umhverfinu. 

• nemendur öðlist leikni í að túlka dýpt með tveggja punkta 
fjarvídd.  
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Aðföng 
• Prik, um það bil 30 sm. 
• Skissubók A3 eða A3 pappír, festur á spjald. 
• Blýantur eða fínt kol. 

Aðferð 
• Nemendur standa framan við horn á húsi, þar sem greinilega 

má sjá hvernig láréttar línur virðast halla fyrir augunum. Þeir 
halda priki í útréttri hönd, þvert á sjónlínu með annað augað 
lokað og leggja það meðfram línunni þar sem veggur og þak 
mætast. Þeir skoða hallann. 

• Nemendur skoða fleiri línur sem þeir vita að eru láréttar á sama 
hátt, eins og þar sem veggur og jörð mætast eða ofan við hurðir 
og glugga.  

• Þeir finna út hverjar þessara lína halla niður á við og hverjar 
upp á við og hverjar haldast láréttar. Þær línur sem haldast 
láréttar eru í augnhæð áhorfandans og á sjóndeildarhring. 

• Nemendur nota prik eða reglustiku til að skoða hvar allar línur 
hægra megin við horn myndu skerast væru þær framlengdar. 
Þar er hægri hvarfpunkturinn. Hið sama gera þeir við allar línur 
vinstra megin og staðsetja vinstri hvarfpunkt.  

• Nemendur athuga hvort allar línur sem þeir vita að eru lóðréttar 
sýnist það ekki áfram og athuga hvort láréttar línur finnist utan 
við sjóndeildarhring sem eru þá ekki að fjarlægjast. Þeir athuga 
að sjóndeildarhringur og hvarfpunktar geta lent ofan við húsið, 
neðan við eða inni í því miðju, í samræmi við eigin augnhæð 
eða sjónarhorn. 

• Nemenendur halda áfram að rannsaka og ræða þar til skilningur 
fæst. 
   

• Nemendur teikna húsið laust og létt samkvæmt rannsóknum 
sínum og byrja á lóðréttri línu hornsins sem þeir standa framan 
við. Þeir teikna húsið frekar lítið og staðsetja það á miðjum 
pappírnum svo hvarfpunktar lendi inni á honum. Ef þeir lenda 
fyrir utan má nota stærri pappír eða færa sig fjær fyrirmyndinni. 
 

• Nemendur geta prófað að endurtaka verkefnið með annað hús 
sem fyrirmynd eða á horni gatnamóta eða við horni inni í 
herbergi. 
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• Nemendur geta prófað 
að teikna hús án 
fyrirmyndar samkvæmt 
tveggja punkta fjarvídd. 
Þeir ákveða 
sjóndeildarhring og 
hvarfpunkta og teikna 
fyrst hornið sem næst er 
og svo veggi dyr, 
glugga og annað sitt 
hvoru megin við hornið 
þannig að allar láréttar 
línur skerist í viðeigandi hvarfpunkti. Nemendur nota prik eða 
reglustiku til að framlengja hallandi línur inn að hvarfpunktum 
sem geta verið staðsettir á borði fyrir utan pappírinn sem 
teiknað er á ef vill. Nemendur geta prófað að gera grafítí á 
veggi hússins, til dæmis út frá eigin áhugamáli og geta skoðað 
dæmi um grafítí hér áður: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/grafit%C3%AD/ 

 
Ígrundun 
Lýsir teikningin dýpt? Hvað gerir það að verkum?  
Hvað hefur þú lært um tveggja punkta fjarvídd? Hvernig getur þú nýtt 
þér það? 
Hefðir þú getað teiknað bygginguna á sannfærandi hátt án þess að nota 
tveggja punkta fjarvídd? 
Hvaða áhrif hafði grafítíið á teikninguna? 

Mynd 4.24 Eigið hús teiknað samkvæmt 
tveggja punkta fjarvídd, eigið grafítí 
teiknað á veggi 

https://www.pinterest.com/bjorg9/grafit%C3%AD/
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Kafli 5 
Ímyndun  
 
Meginmarkmið kaflans eru að 

• auka þekkingu og skilning nemenda á virkni ímyndunaraflsins í 
teikningu. 

• nemendur öðlist leikni í að nýta það sem þeir sjá sem næringu 
fyrir ímyndunaraflið. 

• nemendur nýti þekkingu sína á virkni ímyndunaraflsins og 
leikni í að beita því til að koma fram með frumlega sköpun eða 
nýjan veruleika.  

 
 
Verkefni 5.1  
Dútl og nostur  
 
Markmið verkefnisins er að 

• nemendur öðlist leikni í að teikna án fyrirmyndar og án fyrir 
fram ákveðinnar útkomu. 

Innleiðing 
Of mótaðar hugmyndir um hvernig teikning eigi að líta út þegar hún er 
tilbúin geta staðið í vegi fyrir að hið óvænta sem gerist á leiðinni sé 
nýtt sem lyklar að nýjum og spennandi hugmyndum. Ef framvindan er 
ekki of skipulögð eru meiri líkur á að það sem kemur upp í hugann á 
meðan teiknað er fái að flæða fram áður en það hverfur. Yfirleitt er 
hvort sem er ekki hægt að sjá fyrir um hvernig teikning muni enda, það 
gæti orðið allt annars staðar en til stóð í upphafi en það gæti verið 
frumlegur staður. Í teikniferli er gagnlegt að hafa ákveðna sýn en líka 
að vera tilbúinn að yfirgefa hana ef annað áhugaverðara kemur upp.  
 
Flestir kannast við að grípa tiltækan pappír og teikniáhald og dunda sér 
við að rissa, krassa eða krota ósjálfrátt, ómeðvitað og áreynslulaust, án 
þess að hafa áhyggjur af afrakstri, sérstaklega ef mönnum leiðist eða 
þeir eru eru að gera eitthvað sem krefst ekki mikillar hugsunar eins og 
að tala í síma. Við þessar aðstæður fær ímyndunaraflið næði til að 
hleypa nýjum hugmyndum upp á yfirborðið.  
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Næsta verkefni snýst um að teikna á þennan hátt, byrja bara og halda 
því bara áfram án fyrirmyndar og án fyrir fram ákveðinnar niðurstöðu. 
Hér er það kallað að dútla og nostra. 
  
Hér má sjá nokkur dæmi verk þar sem segja mætti að listamennirnir 
hafi dútlað og nostrað: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/d%C3%BAtl-og-nostur/  
Gagnlegt getur verið skoða þessar teikningar eftir að byrjað hefur verið 
á verkefninu. 
 
Aðföng 

• Engin fyrirmynd er notuð. 
• Tiltæk teikniáhöld. 
• Tiltækur pappír, afgangar, umslög, umbúðapappír, spássía í 

glósubók, blettóttur pappír, opna í skissubók eða annað. 
 
Aðferð - dútl 

• Nemendur hreyfa teikniáhaldið létt og laust og leyfa því að 
ferðast um teikniflötinn frjálslega og ósjálfrátt. Þeir mynda eina 
óslitna línu sem endar á sama stað og hún byrjaði. 

 
Aðferð – nostur 

• Nemendur dunda við að breyta dútlinu. Þeir skreyta línurnar og 
hólfin sem myndast með punktum, línum eða hverskonar 
óhlutbundnum formum, reglulega og síendurtekið.  

• Nemendur nostra við dútlið í rólegheitum í um það bil 40 
mínútur.  
 

 
 
 
Mynd 5.1 Dútl og nostur  

https://www.pinterest.com/bjorg9/d%C3%BAtl-og-nostur/
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• Nemendur geta leyft hlutbundnum form og línum að fljóta með 
í dútlið og nostrið. 
 

• Nemendur geta dútlað og nostrað í lengri tíma og unnið í sömu 
teikningunni af og til í nokkra daga, vikur, mánuði eða ár. Þeir 
bæta smám saman meiru við með þeim efnum og áhöldum sem 
tiltæk eru á hverjum tíma.  

Ígrundun  
Hvernig var að vinna á þennan hátt? Hefurðu gert það áður? Við hvaða 
aðstæður? 
Hvenær og hvar er hægt dútla og nostra? 
Uppgötvaðir þú eitthvað nýtt? Hvað? Var það í tengslum við 
vinnuaðferðina eða afraksturinn?  
Hvað einkennir afraksturinn? 
Er hægt að halda lengur áfram með teikninguna? 
Getur afraksturinn verið áhugaverð teikning þó það sé ekki 
tilgangurinn? Getur hún verið áhugaverð vegna þess að það var ekki 
tilgangurinn? 
Þurftir þú að hugsa mikið eða streymdu hugmyndir að vinnuaðferðum 
fram? Streymdu þær betur smám saman? 
Hvort er auðveldara er að fá eina hugmynd á dag í hundrað daga en 
hundrað hugmyndir á einum degi? 
 
 
Verkefni 5.2  
Myndhvörf 
 
Markmið verkefnisins eru að 

• auka eftirtekt nemenda eftir efniviði fyrir teikningu í 
umhverfinu.  

• nemendur öðlist leikni í að nýta hversdagslegar, óhlutbundnar 
myndir sem kveikju að frumlegri hlutbundinni teikningu.  

• nemendur öðlist leikni í að gera ímynd sýnilega. 

Innleiðing  
Við höfum flest tamið okkur ákveðnar venjur við að horfa á 
umhverfið. Við horfum til að staðfesta það sem við búumst við eða til 
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þess að gefa hlutum merkimiða. Við horfum til að passa okkur á 
umferð og til að greina hvor það sem við sjáum fyrir framan okkur er 
epli eða appelsína. Þessi leið til að horfa er nauðsynleg hversdags en á 
meðan getur maður farið á mis við áhugaverða sjónræna reynslu eins 
og af leik ljóssins á trjástofni eða ævintýralegum myndum í skýjum. 
Það getur verið dýrmæt reynsla að taka eftir sjónrænum atriðum í 
umhverfinu en það getur líka kveikt hugmyndir. Leonardo da Vinci 
hvatti listamenn til að skoða gaumgæfilega blettótta veggi og sprungna 
steina því hann vissi að þar gæti leynst innblástur að myndverkum.  
 
Í þessu verkefni er óreglulegt sull og blettir notað til að kveikja 
ímyndir sem eru teiknaðar samkvæmt hinu „innra auga“. Hér eru 
nokkur dæmi um slíkar teikningar: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/myndhv%C3%B6rf-kaffi/ 
 
Aðföng 

• Kaffi, kók eða blek.  
• Pappír, um 200 gr. 
• Tússpenni, blýantur eða trélitur. 

 

Aðferð 
• Nemendur leika sér að því að sulla, 

skvetta, sletta eða stimpla kaffi, kóki 
eða bleki á pappír og láta það þorna. 

• Nemendur gaumgæfa þau form eða þær myndir sem verða til 
og leyfa þeim að kveikja ímyndir í huganum. Þeir leita eftir 
vísbendingum um samlíkingu við eitthvað hlutbundið, 
náttúrulegt eða manngert. 

Mynd 5.2 Kaffisull notað sem kveikja að hlutbundnum 
teikningum  
 

https://www.pinterest.com/bjorg9/myndhv%C3%B6rf-kaffi/
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• Nemendur teikna ofan í sullið til að draga ímyndina fram. Þeir 
geta dregið fáar línur og gefið einungis vísbendingar um það 
sem þeir sjá í huga sér eða þeir geta teiknað það nákvæmlega, 
jafnvel þar til grunnurinn hverfur. 
 

• Nemendur geta prófað að nota teikniflöt sem er þegar blettóttur 
svo sem servíettur eða borðdúk. 
 

• Í staðinn fyrir sullið geta nemendur notað ljósmyndir af 
skýjum, trjáberki, mosa, pollum, snjósköflum, sprungum í 
gangstéttarhellum, flagnaðri málningu eða krumpuðum pappír. 
Þeir geta teiknað ofan í ljósmyndirnar eða á annan pappír. Hér 
eru dæmi um skýjamyndir sem mætti nota: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/myndhv%C3%B6rf-
sk%C3%BD/ 
 

• Nemendur geta sjálfir tekið ljósmyndir til að nota í verkefnið.  

Ígrundun  
Komu myndir upp í hugann þegar horft var á sullið eða ljósmyndirnar? 
Gerðist það strax eða eftir einhvern tíma? Komu nýjar myndir upp í 
hugann á meðan verið var að teikna aðrar?  
Er hægt að búa til grunn með fleiri aðferðum?  
Tekurðu eftir spennandi myndum í umhverfinu? Hvar?  
Hvar gæti efniviður til að kveikja ímyndir leynst? Hvernig er hægt að 
nýta hann? 
 
 

Mynd 5.3 Ljósmynd af skýji notuð sem kveikja að hlutbundinni 
teikningu 
 

https://www.pinterest.com/bjorg9/myndhv%C3%B6rf-sk%C3%BD/
https://www.pinterest.com/bjorg9/myndhv%C3%B6rf-sk%C3%BD/
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Verkefni 5.3  
Sjónarhorn 
 
Markmið verkefnisins er að 

• nemendur öðlist leikni í að skoða fyrirmyndir frá óvæntum 
sjónarhornum. 

 
Aðföng 

• Fyrirmyndir eru ekki stærri en svo að hægt sé að halda á henni í 
annarri höndinni eins og chili, leikfangabíll, vettlingur, 
taflmaður, bein, skel eða annað. 

 
Aðferð 

• Nemendur teikna 
fyrirmyndina frá 12 
sjónarhornum hið 
minnsta. Þeir hreyfa 
fyrirmyndina eða sjálfa 
sig í rýminu til að finna 
ný og óvænt sjónarhorn 
á fyrirmyndina í hvert 
skipti. Þeir skoða hana 
úr öllum áttum og 
mismunandi fjarlægð.  

• Nemendur verja 4-5 
mínútum í hverja teikningu.  

Ígrundun  
Var erfitt að finna 12 ólík sjónarhorn? Hefði verið hægt að finna fleiri? 
Hve mörg? 
Fannstu óvænt sjónarhorn? Hvaða sjónarhorn var áhugaverðast? Hvers 
vegna? 
Uppgötvaðir þú eitthvað nýtt um fyrirmynd? Hvað?  
Skiptir máli að hugsa um sjónarhorn í teikningu? Hvers vegna? 
Hafa mismunandi sjónarhorn áhrif á útkomu? Hvaða?  
Hefur sjónarhorn meiri, minni eða jafnmikil áhrif og val á fyrirmynd? 
Útskýrðu. 
 
 

Mynd 5.4 Fyrirmynd teiknuð frá 
mörgum sjónarhornum  
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Verkefni 5.4  
Ímynd gerð sýnileg 
 
Markmið verkefnisins er að 

• nemendur öðlist leikni í að gera ímynd sýnilega. 
 
Aðferð 

• Nemendur velja úr óræðum hugtökum til að túlka eins og birta, 
myrkur, gleði, söngur, hávaði, þögn, hvíld, tími, veður, von eða 
ljótt.  
 

• Nemendur prófa að teikna eftir minni ákveðinn stað sem þeir 
hafa ekki séð í nokkur ár. 
 

• Nemendur prófa að teikna persónu eða stað eftir lýsingu úr 
skáldsögu. 

Ígrundun 
Hvernig gekk að túlka hugtakið, staðinn, persónuna? Glímdir þú við 
vanda í ferlinu? Hvernig leystirðu úr honum?  
Lýstu hugsuninni að baki þinni túlkun?  
Hvað er líkt og ólíkt með því að teikna eftir fyrirmynd eða hugmynd? 
Er það léttara eða erfiðara?  
Valdirðu efni, áhöld og aðferð í samræmi við það sem þú vildir fá 
fram? 

Mynd 5.5 Hugtökin þögn og myrkur túlkuð 
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Varð ljóta myndin ljót? Getur það verið gagnlegt á einhvern hátt að 
vinna með hugtakið ljótt? Hvernig þá? Getur það sem er ljótt vakið 
áhuga eða búið yfir einhverjum töfrum? Losaði það þig frá því að 
hugsa um afrakstur? Teiknaðir þú eitthvað sem þú hefðir annars aldrei 
gert? Hvers vegna. 
 
 
Verkefni 5.5  
Setja saman 
 
Markmið verkefnisins er að 

• auka þekkingu og skilning nemenda á möguleikum þess að búa 
til eitthvað nýtt úr því sem er til fyrir. 

• nemendur öðlist leikni í að búa til eitthvað nýtt og frumlegt 
með því að setja saman tvö eða fleiri raunveruleg fyrirbæri. 

Innleiðing 
Ímyndunaraflið nærist á upplifun af umhverfi. Það nýtir sér það sem 
við höfum skynjað og höfum reynslu og þekkingu á, tengir það saman, 
oft á óvænta vegu og kemur fram með hugmyndir um eitthvað alveg 
nýtt. Í teikningu eftir fyrirmynd eykst þekking og skilningur á 
sjónrænum þáttum í  gagnabanka hugans, myndir í huganum verða 
ríkari. Þessar hugmyndir er hægt að setja saman eða hnoða til og búa 
til eitthvað alveg nýtt og ferskt. Ímyndunaraflið getur líka gefið 
kunnuglegum hlutum nýtt líf. Varir geta ferðast um og fiskar synt á 
tunglinu.  
 
Í þessu verkefni eru raunverulegar fyrirmyndir nýttar til að búa til 
nýjan raunveruleika.  
 
Hér má sjá dæmi um verk þar sem fyrirbæri úr ýmsum áttum eru sett 
saman á marga vegu: https://www.pinterest.com/bjorg9/setja-
saman/?etslf=3318&eq=setja%20s 
 
Aðföng 

• Myndir eða heiti á mismunandi fyrirbærum eru sett í tvö ílát. 
Möguleikarnir á fyrirbærum eru óteljandi eins og: 

• Skordýr og spendýr. 
• Plöntur og dýr. 

https://www.pinterest.com/bjorg9/setja-saman/?etslf=3318&eq=setja%20s
https://www.pinterest.com/bjorg9/setja-saman/?etslf=3318&eq=setja%20s
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• Staðir og verur. 
• Pínulítil fyrirbæri og risastór. 
• Geimskip og matur. 
• Líffæri og byggingar. 
 

Aðferð 
• Nemendur draga fyrirbæri úr 

sitt hvoru íláti. Ef orð eru 
notuð afla þeir sér 
fyrirfyrirmynda sjálfir. Þeir 
setja fyrirbærin tvö saman í 
eitt og geta farið margar 
ólíkar leiðir að því eins og að: 

• draga upp á 
ljósaborði. 

• teikna eftir auganu. 
• gera kippimynd.  
• nota liti úr öðru en 

form úr hinu. 
• setja annað inn í hitt 

eða yfir hitt. 
• margfalda annað eða 

bæði eða margfalda hluta úr öðru eða báðum. 
• breyta hlutföllum (fluga gæti orðið stærri en fíll). 
• búa til munstur úr öðru og skreyta hitt eða munstur úr 

báðum.  
• nota þær aðferðir aðrar sem nemendum dettur í hug. 

• Nemendur nota efni og áhöld að vild, aðskilið og/eða 
samtvinnað. Þeir geta til dæmis málað ofan í klippimynd, 
saumað út í teikningu eða teiknað ofan í ljósmynd eða beitt 
þeim á annan þann hátt sem þeim dettur í hug. 

 
• Hægt er að hafa ílátin þrjú eða fleiri. 

 
• Hægt er að sleppa ílátunum og leggja fram mikinn fjölda 

mynda sem nemendur velja úr að vild, eins margar og þeir 
vilja. 
 

Mynd 5.6 Ólík fyrirbæri sett 
saman á nýjan hátt 
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• Nemendur geta valið fyrirbæri að vild. 

 
Tilbrigði við verkefni 5.5  
Ný vera 
 
Innleiðing  
Í íslenskum þjóðsögum er ýmsum kynjaverum lýst eins og Fjörulalla, 
Marbendli og Hrosshval og túlkar Jón Baldur Hlíðberg nokkrar þeirra í 
bókinni Íslenskar kynjaskepnur og má sjá þær og fleiri þjóðsagnaverur 
hér: https://www.pinterest.com/bjorg9/n%C3%BD-vera-
%C3%BEj%C3%B3%C3%B0sagnaverur/ Verur þessar hafa hafa 
gjarnan útlit sem minnir á raunveruleg dýr að hluta til. Með 
ímyndunaraflinu byggðu þeir sem „sáu“ verurnar á því sem þeir þekktu 
en settu það saman á nýjan hátt. Til dæmis hafði hrosshvalurinn fax 
eins og á hesti en líkama sjávarspendýrs og fjörulalli líkist bæði hundi, 
kind og sel.  
Í þessu verkefni eru nýjar dýrategundir búnar til úr dýrum sem eru til. 
 
Aðföng 

• fjöldi mynda af hverskonar dýrategundum eru notaðar, 
íslenskum eða erlendum, sjávar- eða landdýrum.  

Aðferð  
• Nemendur setja saman tvær 

eða fleiri dýrategundir og 
búa til nýja. Þeir geta notað 
höfuð af einni, búk af 
annarri, fætur af þeirri 
þriðju og horn þeirri fjórðu. 
Hornin geta verið margföld 
eða komið í stað fótleggja 
eða vaxið út úr tánum.  
 

• Nemendur geta notað myndir af mönnum til viðbótar eins og 
dönsurum, íþróttamönnum eða tónlistarmönnum. 
 

• Nemendur geta notað myndir af plöntum til viðbótar og geta 
búið til nýja plöntutegund. 

Mynd 5.8 „Fálkrefur“  

https://www.pinterest.com/bjorg9/n%C3%BD-vera-%C3%BEj%C3%B3%C3%B0sagnaverur/
https://www.pinterest.com/bjorg9/n%C3%BD-vera-%C3%BEj%C3%B3%C3%B0sagnaverur/
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• Nemendur geta gefið hinum nýju fyrirbærum nafn og 

eiginleika. 
 

Ígrundun 
Hvernig var verkefnið leyst? Var það erfitt/létt? Hvers vegna?  
Hvað hluta nýttir þú úr fyrirmyndunum og hvernig settir þú þá saman?  
Varð til nýtt fyrirbæri? Var það frumlegt? Hvað gerði það að verkum? 
Hefði nýja fyrirbærið geta orðið til án fyrirmyndanna? 
Vekja teikningarnar áhuga áhorfandans? Hvers vegna? 
Sérðu fleiri möguleika á samsetningum? Hverja? 
 
 
Verkefni 5.6  
Tjáning 
 
Markmið verkefnisins er að 

• auka þekkingu og skilning nemenda á tjáningarmöguleikum í 
teikningu. 

• auka meðvitund nemenda um eigin markmið með verkum 
sínum.  

• auka hæfni nemenda til að velja efni, áhöld og aðferðir í 
samræmi við það sem þeir vilja segja. 

• auka hæfni nemenda til að lesa í merkingu teikninga.  
 

 

Mynd 5.9 Kynjaverur settar saman úr dýrum og mönnum 
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Innleiðing 
Í hverri teikningu er teiknari að tjá sig og í henni felst merking. 
Fjölmargt hefur áhrif á merkingu teikningar eins og val teiknarans á 
fyrirmyndum, efnum, áhöldum og aðferðum. Hann velur í tengslum 
við það sem hann hefur að segja og það sem hann velur hefur áhrif á 
það sem sagt er. Tengsl eru milli eðlis teikningar og merkingar. 
 
Í þessu verkefni eru mismunandi tjáningarmöguleikar í teikningu 
skoðaðir. Viðeigandi efni, áhöld og aðferðir eru valin til að túlka fjögur 
hugtök en sama fyrirmynd er notuð svo sem módel, nemendur til 
skiptis, stór planta eða annað. Spiluð er viðeigandi tónlist eins og 
Chopin, Spring Walz þegar mjúkt er túlkað og Until Dawn 
(„soundtrack“), hrollvekjandi. 
 
Stökkt  
Aðföng  

• Vel yddaðir blýantar, H2-HB. 
• Filtpenni, 0,1-0,3 sm. 
• Reglustika. 
• Pappír af 

stærðinni 
A4, með 
slétt 
yfirborð. 
 

Aðferð 
• Nemendur 

teikna eða 
rista 
beinar, 
stuttar, 
harðar, skarpar útlínur og nota reglustiku ef þeir vilja.  

• Nemendur ímynda sér að fyrirmyndin sé stökk, þurr og 
brothætt og leitast við að koma tilfinningu fyrir því yfir á 
pappírinn með ofangreindum aðferðum eða öðrum sem þeim 
finnst viðeigandi. 

 
 
 

Mynd 5.10 Stökkt 
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Mjúkt 
Aðföng 

• Kol. 
• Grafít-duft. 
• Strokvöndull eða bréf. 
• Pappír af stærðinni A2, með slétt yfirborð. 

 
Aðferð 

• Nemendur dreifa grafít-
dufti yfir pappírinn með 
bréfi eða fingrum eða draga 
kol laust, hægt og mjúklega 
yfir pappírinn og dreifa úr 
því með bréfi, fingrum eða 
strokvöndli. Þeir búa til 
milda gráa tóna.  

• Nemendur ímynda sér að 
mýkt og ullarkennd áferð 
einkenni fyrirmyndina og 
leitast við að koma 
tilfinningu fyrir því yfir á 
pappírinn með 
ofangreindum aðferðum eða 
öðrum sem þeim finnst viðeigandi. 

 
Hrollvekjandi 
Aðföng 

• Blek. 
• Vatn og diskur. 
• Penslar af mismunandi gerð. 
• Pinnar, prik.  
• Pappír af stærðinni A2. 

 
 
 
 
 
 

Mynd 5.11 Mjúkt 
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Aðferð 

• Nemendur sulla, skvetta, sletta eða klessa bleki á pappírinn, 
með mismunandi penslum, tusku eða höndum. Þeir teikna eða 
rispa, klóra eða krota óreglulegar óútreiknanlegar línur með 
pinna eða priki eða öfugum enda á pensli. Þeir vinna í mörgum 
lögum. 

• Nemendur ímynda sér að taugaspenna, hryllingur og eitthvað 
óhugnanlegt einkenni fyrirmyndina og leitast við að koma 
tilfinningu fyrir því yfir á pappírinn með ofangreindum 

aðferðum eða öðrum sem þeim finnst viðeigandi. 
 

 
Kraftmikið 
Aðföng 

• Blek. 
• Vatn og diskur. 
• Breiður pensill, 7-10 sm. 
• Pappír að minnsta kosti af stærðinni A1.  

 
Aðferð 

• Nemendur hreyfa pensilinn með öllum handleggnum og nota 
stórar, hraðar, ákveðnar og þróttmiklar hreyfingar, næstum eins 
og þeir séu að stjórna stórri hljómsveit. 

Mynd 5.12 Hrollvekjandi 
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• Nemendur ímynda sér að fyrirmyndin sé stórbrotin, 
mikilfengleg, áhrifamikil, svipmikil og mergjuð og leitast við 
að koma tilfinningu fyrir því yfir á pappírinn með 
ofangreindum aðferðum eða öðrum sem þeim finnst viðeigandi.  

 

Ígrundun 
Tjá teikningarnar viðkomandi hugtak? Hvað gerir það að verkum?  
Skiptir val á efnum og áhöldum máli fyrir útkomu? En aðferðir við að 
beita þeim? Hvernig? 
Hver af fjórum teikningunum lýsir viðkomandi hugtaki best? Hvað 
gerir það að verkum?  
Eru teikningarnar ólíkar? Væri hægt að ýkja muninn á þeim meira? 
Hvernig?  
Átti einhver aðferðanna betur við þig en aðrar? Hver og hvað gerði það 
að verkum? 
Detta þér fleiri hugtök í hug sem væri hægt að vinna með? Hvaða efni, 
áhöld og aðferðir væri þá æskilegt að nota? 
 
 
Tilbrigði við verkefni 5.6 
Mismunandi tilgangur/tjáning 
 
Aðferð og ígrundun 

• Nemendum skoða verk listamanna, tvö og tvö í einu. Hér má 
finna dæmi um pör verka til skoðunar: 

Mynd 5.13 Kraftmikið 
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https://www.pinterest.com/bjorg9/mismunandi-
tilgangurtj%C3%A1ning/ 

• Nemendur fá neðangreindar spurningar og langan tíma til að 
hugsa. Kennari svarar spurningunum ekki en getur tekið þátt í 
samræðum. Engar tillögur eru rangar og allar má ræða. 
Nemendur geta tjáð sig um hvað eina sem þeim dettur í hug, 
hvort sem um er að ræða, efni, áhöld, aðferðir, merkingu eða 
annað. Nemendur leitast við að færa rök fyrir máli sínu. 

• Hvað er líkt og/eða ólíkt með þessum verkum? 
• Hvað eru listamennirnir/hönnuðirnir að tjá? 

 
 
 
Verkefni 5.7 
Hreyfing gerð sýnileg 
 
Markmið verkefnisins er að 

• auka þekkingu og skilning nemenda á eðli teikningar og 
merkingu hugtaksins. 

• auka þekkingu og skilning nemenda á ólíkum möguleikum í 
teikningu. 

• nemendur komi fram með hugmyndir að nýjum aðferðum til að 
teikna. 

• nemendur öðlist leikni í að ná í hugmyndir, þróa þær og 
framkvæma. 

• nemendur skapi frumleg verk í samvinnu við aðra. 
 

Innleiðing 
Hvað er teikning? Felst hún í að sitja við borð og draga línur með 
blýanti á hvítan pappír? Þarf að nota blýant til þess að myndverk geti 
talist teikning? Þarf að nota tvívíðan, ferhyrndan teikniflöt? Þarf að 
hreyfa teikniáhaldið með höndinni? Þarf teiknarinn að hreyfa það? Nei 
þess þarf ekki. Á forsögulegum tíma var dýrablóði blásið í gegnum 
hola grein og teiknað á hellisveggi. Menn hafa teiknað með ljósi, vír, 
gufu og rafmagni. Menn hafa teiknað á hrísgrjón, í snjó, sand, jökul 
eða loftin blá. Vindurinn, plötuspilari eða jarðskjálfti geta hreyft 
teikniáhaldið. Þurfa menn að koma við sögu? Getur far sem hefur 
myndast á vegg eftir strá í vindi kallast teikning eða hornið sem gæsir 

https://www.pinterest.com/bjorg9/mismunandi-tilgangurtj%C3%A1ning/
https://www.pinterest.com/bjorg9/mismunandi-tilgangurtj%C3%A1ning/
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mynda í oddaflugi? Getur far eftir fingur í móðu á gleri kallast teikning 
þó það hverfi fljótt? 
 
Sameiginlegt með öllu þessu er að hreyfing er gerð sýnileg. Getur 
teikning verið fólgin í því, að gera hreyfingu sýnilega? Hvað er 
teikning?  
 
Ýmsir listamenn hafa reynt á þanþol hugtaksins teikning og notað ótal 
óhefðbundnar aðferðir. Hér má sjá dæmi um margskonar ólíka teikni-
„fleti“, efni, „áhöld“ og leiðir til að hreyfa þau: 
https://www.pinterest.com/bjorg9/hreyfing-ger%C3%B0-
s%C3%BDnileg/ 
 
Í þessu verkefni er hreyfing gerð sýnileg með óhefðbundnum 
aðferðum. Litlir hópar vinna saman að því að koma fram með í 

hugmyndir, koma sér saman um hverjar skuli prófa og finna leiðir til 
að framkvæma þær sem verða ofan á.  
 
Aðföng 

• Hvað sem er. 
 
Aðferð 

• Nemendum skipta sér í tveggja til fjögurra manna hópa.  

Mynd 5.14 Hreyfing gerð sýnileg. Efnið málað á nemanda 
vafinn í plast sem veltir sér eftir teiknifletinum  

https://www.pinterest.com/bjorg9/hreyfing-ger%C3%B0-s%C3%BDnileg/
https://www.pinterest.com/bjorg9/hreyfing-ger%C3%B0-s%C3%BDnileg/
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• Hóparnir gera hreyfingu sýnilega án þess að nota teiknifleti, 
efni, áhöld eða aðferðir sem áður hafa verið notuð í 
verkefnunum til þessa.  

• Hóparnir koma fram með ýmsar hugmyndir, taka þær til 
skoðunar, koma sér saman um eina eða fleiri til að gera 
tilraunir með og framkvæma þá hugmynd sem verður ofan á.  

• Nemendur verja að minnsta kosti 80 mínútum í verkefnið. 
 
Ígrundun 
Hvað kveikti hugmyndina að teikningunni? Hvernig þróaðist hún? 
Hvernig var hún framkvæmd?  
Kviknuðu hugmyndir við að skoða verk eftir aðra? Hvaða verk? 
Hvernig fór hópurinn að því að koma sér saman um hugmynd, móta 
hana og framkvæma? 
Kviknuðu hugmyndir í hópvinnunni sem hefðu ekki kviknað annars? 
Útskýrið.  
Varð hugmyndin frumlegri vegna hópvinnunnar eða dróg hún úr 
möguleikum á frumleika? Útskýrið. 
Hvaða nýi teikniflötur, efni og áhöld voru nýtt og hvernig var þeim 
beitt?  
Er afraksturinn frumlegur eða áhugaverður? Á hvaða hátt? 
Er verkið teikning? Hvað gerir það að verkum? Hvað er teikning? 
Hvað gerir sá sem teiknar? 
 
 
 
 
 
 

Mynd 5.15 Hreyfing gerð sýnileg. Teiknað í hveiti, í rými og með ljósi 
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Fylgiskjal 1n  
 

 
Setjið x í viðeigandi reiti 
 
Ég tek eftir sjónrænum eiginleikum 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég passa að fyrri þekking af fyrirmynd trufli ekki teikniferlið 

 

ekki   

stundum 
 

  

oft   

mjög oft  

 
Ég get horft á þrívíðar fyrirmyndir eins og þær væru tvívíðar  

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég get túlkað útlínur þrívíðrar fyrirmyndar á tvívíðum teiknifleti 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég tek eftir spennu í formum mannslíkamans 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég get túlkað þrívíða fyrirmynd sem svæði (skuggamynd-hellamálverk)  

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég tek eftir neikvæða forminu í fyrimynd  

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég get metið stærð, afstöðu og halla með priki (blýanti)  

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég get komið því sem ég ætla mér á teikniflötinn og valið viðeigandi efni, áhöld og aðferðir til þess 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég leita nýrra leiða, rannsaka og geri tilraunir með efni áhöld og aðferðir 

 

ekki   

stundum 
 

  

oft   

mjög oft  

 
Ég nota það sem ég heyri og sé til að bæta verk mín 

 

ekki   

stundum 
 

  

oft   

ávallst  

 
Ég ígrunda vinnu mína og nota það sem ég kemst að í næstu skref  

 

ekki   

stundum 
 

  

oft   

ávallt  

 

 

Sjálfsmat                                                                       Kafli 1   Skynjun 
 
 

Nafn: 
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Fylgiskjal 2n  
 

 
Setjið x í viðeigandi reiti 
 
Ég get hreyft teikniáhald í samræmi við það sem ég sé 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég passa að fyrri þekking af fyrirmynd trufli ekki teikniferlið 

 

ekki   

stundum 
 

  

oft   

ávallt  

 
Ég tek eftir og get beitt mismunandi línuskrift  

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég get túlkað mismunandi áferð með hreyfingu handarinnar 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég get gleymt mér og hvílt í teikniferlinu 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég get skynjað og túlkað það sem ég sé í hraðteikningu  

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég get komið því sem ég ætla mér á teikniflötinn og valið viðeigandi efni, áhöld og aðferðir til þess 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég leita nýrra leiða, rannsaka og geri tilraunir með efni áhöld og aðferðir 

 

ekki   

stundum 
 

  

Oft   

mjög oft  

 
Ég nota það sem ég heyri og sé til að bæta verk mín 

 

ekki   

stundum 
 

  

oft   

ávallt  

 
Ég tek eftir og nýti mér það sem mér finnst áhugavert hjá öðrum listamönnum  

 

ekki   

stundum 
 

  

oft   

mjög oft  

 
Ég ígrunda vinnu mína og nota það sem ég kemst að í næstu skref  

 

ekki   

stundum 
 

  

oft   

ávallt  

 

 

 

Sjálfsmat                                                                     Kafli  2 Hreyfing 
 
 

Nafn: 
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Fylgiskjal 3n  
 

 
Setjið x í viðeigandi reiti 
 
Ég hef aukið þekkingu mína og skilning á hvernig ljós leikur grunnform 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég tek eftir birtu og skuggaformum á fyrirmyndum 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég get túlkað birtu og skuggaform, mismunandi tóna, mjúk og skörp skil 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég get beitt ólíkum efnum áhöldum og aðferðum til að túlka birtu og skugga  

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég get mótað þrívíð form fyrirmynda með því að túlka birtu og skugga 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég get túlkað orkuna í ljósinu  

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég get komið því sem ég ætla mér á teikniflötinn og valið viðeigandi efni, áhöld og aðferðir til þess 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég leita nýrra leiða, rannsaka og geri tilraunir með efni áhöld og aðferðir 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég nota það sem ég heyri og sé til að bæta verk mín 

 

ekki   

stundum 
 

  

oft    

ávallt  

 
Ég tek eftir og nýti mér það sem mér finnst áhugavert hjá öðrum listamönnum  

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög vel  

 
Ég ígrunda vinnu mína og nota það sem ég kemst að í næstu skref  

 

ekki   

stundum 
 

  

oft    

ávallt  

 
 

 

Sjálfsmat                                                                         Kafli 3   Birta 
 
 

Nafn: 
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Fylgiskjal 4n 
 

 
Setjið x í viðeigandi reiti 
 
Ég get túlkað dýpt með skörun forma, stærð og skerpu 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég túlkað dýpt með því að teikna form fyrirmyndanna eins og þau væru gegnsæ 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég get mótað þrívíð form fyrirmynda með því að túlka birtu og skugga 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég get yfirfært þrívíða lögun fyrirmynda í þrívítt efni (leir, vír)  

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég hef aukið þekkingu mína og skilning á eins punkts fjarvídd og get teiknað samkvæmt því 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég hef þekkingu og skilning á tveggja punkta fjarvídd og get teiknað samkvæmt því 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég get komið því sem ég ætla mér á teikniflötinn og valið viðeigandi efni, áhöld og aðferðir til þess 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég leita nýrra leiða, rannsaka og geri tilraunir með efni áhöld og aðferðir 

 

ekki   

stundum 
 

  

oft    

mjög oft  

 
Ég nota það sem ég heyri og sé til að bæta verk mín 

 

ekki   

stundum 
 

  

oft    

ávallt  

 
Ég tek eftir og get orðað ólík einkenni í verkum mínum og annara í yfirferð 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég ígrunda vinnu mína og nota það sem ég kemst að í næstu skref  

 

ekki   

stundum 
 

  

oft    

ávallt  

 
 

Sjálfsmat                                                                           Kafli 4  Dýpt 
 

Nafn: 
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Fylgiskjal 5n 
 

 
Setjið x í viðeigandi reiti 
 
Ég get nýtt það sem ég sé og það sem er til fyrir til að búa til eitthvað nýtt í teikningu 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég get teiknað án fyrirmynda og án fyrirfram ákveðinnar niðurstöðu 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég tek eftir efniviði fyrir teikningu í umhverfi mínu 

 

ekki   

stundum 
 

  

oft    

mjög oft  

 
Ég get gert ímyndir mínar sýnilegar (kaffi, ský) 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég get túlkað fyrirmyndir mínar frá óvæntum sjónarhornum 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég get tjáð mig um það sem ég vil segja í teikningu og valið viðeigandi efni, áhöld og aðferðir til þess 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

auðveldlega   

mjög auðveldlega  

 
Ég leita nýrra leiða, rannsaka og geri tilraunir með efni áhöld og aðferðir 

 

ekki   

stundum 
 

  

oft    

mjög oft  

 
Ég nota það sem ég heyri og sé til að bæta verk mín 

 

ekki   

stundum 
 

  

oft    

ávallt  

 
Ég get lesið í merkingu verka minna og annara út frá sjónrænum eiginleikum 

 

ekki   

sæmilega 
 

  

vel   

mjög auðveldlega  

 
Ég ígrunda vinnu mína og nota það sem ég kemst að í næstu skref  

 

ekki   

stundum 
 

  

oft    

ávallt  

 
Ég hlusta á það sem aðrir hafa að segja í yfirferð og get sett fram rökstudda gagnrýni og styðjandi 
ábendingar um verk annara 

 

ekki   

stundum 
 

  

oft    

mjög oft  

 
 
 

Sjálfsmat                                                                    Kafli 5   Ímyndun 
 

Nafn: 
 



 296 

Fylgiskjal 6n 
 

 

 

Hvað lærði ég? ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Hvernig get ég nýtt mér það? _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Í hverju stend ég mig best? _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Hvað langar mig að leggja meiri áherslu á? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Sjálfsmat                                                                  Opnar spurningar 
 

Nafn: 
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Fylgiskjal 7n  
 
Hugmyndir að verkefnum 
 
Kafli 1. Skynjun 
Verkefni 1.2. Samkvæmt lýsingu: Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elı́sabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 
Hjartarson, 2012 bls. 34. 
Verkefni 1.5. Þrívíð form verða tvívíð, útlínur: Dodson, 1985, bls. 17. 
Verkefni 1.6. Spenna í formi:  Guðmundur Ármann Sigurjónsson 
Verkefni 1.8. Neikvæða formið: Dodson, 1985, bls. 25-33; Edwards, 2001, bls. 109; Edwards, 2001, bls. 
118-132; Edwards, 2002, 49-50. 
Tilbrigði 2 við verkefni 1.8. Ingólfur Arnarson 
Verkefni 1.9. Mælingar: Dodson 1985, bls. 70-73; Edwards, 2002, bls. 140-141 
 
Kafli 2. Hreyfing 
Verkefni 2.1. Samkvæmt snertiskyni: Maslen og Southern, 2011, bls. 84-89. 
Verkefni 2.4. Hratt: Dodson, 1985, bls. 13-14; Simblet, 2009, bls. 17, 38 og 118.  
Verkefni 2.2. Blint vinstri óslitið:  Maslen og Southern, 2011, bls 97-98 
Verkefni 2.3. Lína í gönguför: Leplar o.fl. 1999, bls. 4; Maslen og Southern, 2011, bls. 128-131. 
Tilbrigði við verkefni 2.4. Mikið: Dodson, 1985, bls. 59. 
Verkefni 2.6. Framlengd hönd: Maslen og Southern, 2011, bls. 66-69 
Verkefni 2.7. Stílbrigði: Dodson, 1985, bls 56-57; Edwards, 1993, bls. 23, Maslen og Southern, 2011, bls. 
20 og 28. 
Tilbrigði við 2.7. Í annars sporum: Ingólfur Arnarson. 
 
Kafli 3. Birta 
Verkefni 3.1. Skuggar móta form: Dodson, 1985, 105; Edwards, 2002, bls. 196; Maslen og Southern, 
2011, 38-40 og 168. 
Verkefni 3.2. Endurteknar skyggingalínur: Maslen og Southern, 2011, bls. 153-155. 
Verkefni 3.4. Draga fram birtu: Maslen og Southern, 2011, bls. 195-199. 
Verkefni 3.6. Orkan í ljósinu: Dodson, 1985, bls. 104-106; Edwards, 2002, bls. 106 og 200-204; 
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, Maslen og Southern, 2011, bls. 172-175. Simblet, 2009, bls 102-103. 
Tilbrigði við verkefni 3.3. Teiknað á gólfi: Guðmundur Ármann Sigurjónsson 
 
Kafli 4. Dýpt 
Verkefni 4.1. Skörun, stærð, skerpa: Dodson, 1985, bls. 108-109 og 131-133: Simblet, 2009, bls. 176. 
Verkefni 4.2 Gegnsæ form: Bammes, 2011, 194-195; Dodson, 1985, bls. 134, Simblet, 2009, 104-105. 
Verkefni 4.3. Teiknað í rými: Simblet, 2009, bls. 68-69. 
Verkefni 4.4. Mótað: Maslen og Southern, 2011, bls. 73-75. 
Verkefni 4.5. Massi:  Sólveig Aðalsteinsdóttir. 
Tilbrigði við verkefni 4.6. Í anda kúbista: Hetland o.fl. 2007, 82-85. 
Verkefni 4.7. Óreiða, ofhlæði: Ingólfur Arnarson. 
Verkefni 4.8 og 4.9. Eins og tveggja punkta fjarvídd: Dodson, 1985, bls. 14 og 142-149; Edwards, 2001, 
bls. 147-150. 
 
Kafli 5. Ímyndun 
Verkefni 5.1 Dútl og nostur: Dodson, 2007, bls. 10-25, 34-35 og 79-80; Maslen og Southern, 2011, bls. 
52-53; Simblet, 2009, bls. 14. 
Verkefni 5.2. Myndhvörf: Dodson, 2007, bls. 36-37. 
Verkefni 5.6. Tjáning. Maslen og Southern, 2011, bls. 219-223. 
Tilbrigði við verkefni 5.6. Mismunandi tjáning listamanna: Davidson, 2011, bls. 13-15. 
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Fylgiskjal 8n  
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Kafli 1. Skynjun 
Mynd 1.6. Maria Sibylla Merian. (1705) Plate IX, copper engraving. 
http://www.botanicalartandartists.com/about-maria-sibylla-merian.html 
Mynd 1.10. Picasso. (1945-1946). Bull Series. 
http://www.artyfactory.com/art_appreciation/animals_in_art/pablo_picasso.htm 
Mynd 1.10. Matisse. (1952). Blue Nude, gouache á pappír og striga. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Nude_II#/media/File:Blue_Nudes_Henri_Matisse.jpg 
Mynd 1.13. The Cave of Swimmers, New Valley Governorate of southwest Egypt. 
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Mynd 2.9. Degas. (1885). Dancer in Fourth Position, teikning. 
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