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Útdráttur 

Þetta lokaverkefni í listkennsludeild LHÍ, fjallar um mikilvægi þess að miðla þeim 

menningararfi sem felur í sér sagnaarfinn og hvernig það, að nota þjóðsögur við kennslu gefur 

fjölbreytta möguleika á kennsluaðferðum og úrlausnum sem leiða til skapandi skólastarfs. 

Nemendur eru hvattir til að beita greiningu, rannsókn og sköpun við nám sitt. Fjallað er um 

sköpun og hvað það er mikilvægt að nemendur tengi við merkingu og gildi viðfangsefna sinna 

til að sköpunargleðin verði ríkjandi í náminu. Þemanám og grenndarnám er dæmi um 

skapandi skólastarf þar sem  innblástur er sóttur út í samfélagið. Skólafólk og uppalendur 

vinna að því að menning skili sér á milli kynslóða, til að mynda staðarmenningin, bæði sú 

sem á uppruna sinn í náttúrulegu umhverfi og sú sem á upptök sín í huga mannanna. 

Þjóðsögur hafa alla tíð flutt einhver skilaboð til áheyrenda sinna og eru og hafa verið öflugur 

miðill í uppeldislegum tilgangi. Þegar sagnaþulir segja sögur sínar og eru með áheyrendum 

sínum augliti til auglitis hefur það jafnvel þau áhrif að áheyrendum finnst þeir þátttakendur í 

upplifuninni. Fjölmargir listamenn bæði innlendir sem erlendir hafa nýtt sér þjóðsögur og 

ævintýri sem uppsprettu að sinni listsköpun og eru nokkrir listamenn kynntir í verkefninu. Ég 

hef búið til námsvefinn Sagnavefurinn en þar er hægt að hlusta á sagnaþulinn Ásu 

Ketilsdóttur segja þjóðsögur. Einnig eru þar verkefni fyrir listgreinakennslu sem hægt er að 

tengja sögunum ásamt hæfniviðmiðum, námsmati og tillögum að framkvæmd. Sótt er í smiðju 

fræðimannanna, John Dewey, Elliot Eisner og Ken Robinson við skrif þessa verkefnis einnig 

er litið til aðalnámskrár bæði grunn- og framhaldsskóla svo og annarra fagmanna. Rétt er að 

geta þess að sagnaþulurinn Ása Ketilsdóttir, sögur hennar og áhrifamáttur þeirra, voru fyrst og 

fremst kveikjan að þessu verkefni. 
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Abstract 

This master´s project at the IAA´s Department of Arts Education focuses on the importance of 

communicating the cultural heritage of the narrative form and how using folkloric tales for 

teaching purposes can open diverse possibilities for teaching methods and solutions with a 

creative educational approach. Students are encouraged to apply the methods of research, 

analysis and creativity to their studies. The concept of creativity is discussed as well as the 

importance of students connecting with the value and meaning of thier subject matter in order 

to allow creativity to become a decisive factor in their education. Theme-based and place-

based education are examples of creativity in education, seeking inspiration in the local 

community. Educators and caregivers aim at building cultural bridges between generations, as 

in the case of local culture, both in terms of the natural and human environments. Folkloric 

tales have always contained a message for their audience and have been, and still are, a 

powerful tool for child-rearing. When storytellers tell stories in front of an audience it may 

cause their listeners to feel that they are participating in the experience. Several artists, both 

international and local, have used folk talkes and legends as a source for their artistic practice 

and in this project I introduce some of them. I have created a website called the Storytelling 

Network, where the storyteller Ása Ketilsdóttir tells folktales. The website also contains art 

education projects that relate to these tales, including learning objectives, assessment criteria 

and suggestions for implementation. This project bases its theoretical approach on the work of 

scholars such as John Dewey, Elliot Eisner, and Ken Robinson, but it also references the 

national curriculum, both at primary and secondary levels in addition to other scholars. It is 

important to note, however, that it was the storyteller Ása Ketilsdóttir, her stories and their 

power that inspired this project.  
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Formáli 

Meistaraverkefni þetta er metið er til 10 eininga við listkennsludeild Listaháskóla Íslands. 

Verkefnið var unnið á haustönn 2017. Leiðbeinendur mínir voru Ásthildur Björg Jónsdóttir og 

Ellen Gunnarsdóttir. Þeim vil ég þakka fyrir ævintýralega jákvæðni og dygga leiðsögn. 

Ásthildur hefur hvatt mig áfram frá upphafi af einstökum krafti, umburðarlyndi og áhuga og 

Ellen kom svo að verkefninu á lokasprettinum og var ekki síður áhugasöm og hvetjandi. 

Einnig vil ég þakka Gunndísi Ýri Finnbogadóttur fyrir hennar mikilvæga og góða þátt í 

stuðningsnetinu. Þá vil ég þakka vinkonu minni og frænku, Sigrúnu Hörpu Magnúsdóttur sem 

hefur haldið í höndina á mér í gegnum allt ferlið, fyrir ómetanlega aðstoð, hvatningu og 

skilning. Börnin mín Sunneva Guðrún og Halldór Kári fá einnig þakkir fyrir þolinmæði og 

hvatningu til móður sinnar. Vinatengsl sem hafa myndast við námið í listkennsludeild LHÍ vil 

ég þakka almennt en sérstaklega vil ég þó þakka þeim vinkonum mínum Herborgu 

Eðvaldsdóttur og Sigríði Liv Ellingsen fyrir samverustundirnar þar sem við deildum 

áhyggjum okkar og gleði, mest þó gleði. Ásu Ketilsdóttur tengdamóður minni þakka ég fyrir 

að segja mér sögur og vera alltaf tilbúin að miðla þeim þjóðlega fróðleik og visku sem hún 

býr yfir. Manninum mínum Þórði Halldórssyni þakka ég fyrir hvatningu og þolinmæði 

gagnvart fjarveru minni af heimili okkar, við námið í Reykjavík. 
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1 Inngangur 

Eftir að ég, á fullorðins árum fór að búa út í sveit og vinna við búskap og tengjast náttúrunni í 

kringum mig og fólkinu sem þar bjó, opnaðist smátt og smátt fyrir mér nýr veruleiki þar sem 

ég kynntist nýrri hlið á sjálfri mér. Tengdamóðir mín, Ása Ketilsdóttir 

(kvæðakona/sagnaþulur), varð einn af áhrifavöldunum í mínu lífi en hún er mikill 

náttúruunnandi og hefur sérstakt dálæti á sögum, þulum og kvæðum, enda alin upp við að 

farið var með ýmiss konar kveðskap á æskuheimili hennar á Ytra-Fjalli í Aðaldal. Hún fluttist 

vestur í Ísafjarðadjúp þegar hún var ung og giftist þar. Hún hefur alltaf haldið við þessum 

hæfileika sínum að segja sögur, að kveða og fara með þulur. Við sem höfum verið henni 

samferða fáum að njóta þess. Í búskapnum eru mörg tækifæri og margar aðstæður sem henta 

til að segja sögur og áheyrendur á öllum aldri geta notið þess að hlusta við vinnuna eða hvað 

það er sem verið er að gera. Við rákum kindurnar okkar „fram yfir á“ á vorin þegar lömbin 

voru komin nokkuð vel á legg, þetta var dágóður spölur að ganga, krakkarnir mínir komu með 

og Ása sagði þeim sögur á leiðinni heim. Þannig uppgötvaði ég galdurinn við að hlusta á 

frásögnina mælta af munni fram, hvað það var öðruvísi að hlusta og geta átt samtal við 

sögukonuna heldur en að lesa í bók eða hlusta á upplestur. Við gátum stoppað og skoðað það 

sem okkur þótti áhugavert á vegi okkar og ræddum það og héldum svo áfram og þá hélt sagan 

áfram. Stundum var hún spurð út í söguna, hún svaraði því ef hún hafði svör, en það eru ekki 

alltaf svör við öllu í lífinu svo þá verður svo að vera. Ég upplifði mjög sterkt, að það skipti 

máli að hlusta á frásögn eða kveðskap sem er mæltur af munni fram en ekki lesin upp. 

Þessi reynsla er kveikjan að þessu meistaraverkefni. Ég hef útbúið námsvef þar sem Ása 

Ketilsdóttir segir sögurnar sínar og þeim fylgja fjölbreytt verkefni með tillögum að umræðum. 

Í þessu meistaraverkefni leita ég svara við  spurningunni: Hvernig er hægt að miðla 

menningararfi með munnlegri frásögn og skapandi vinnu? 

Í þessari ritgerð er verkefnið skoðað í fræðilegu samhengi út frá tveimur þáttum: 

Fyrst verða aðalnámskrár skoðaðar, einkum kaflar um sköpun og hvernig sköpun getur átt sér 

stað í víðum skilningi. Til að færa rök fyrir máli mínu vísa ég í fræðimenn eins og John 

Dewey sem leggur áherslu á leitarnám og tengsl við náttúruna; Elliot Eisner sem lagði áherslu 

á listkennslu og áhrif hennar, hvernig nemendur fá að tjá sig á margvíslegan hátt og tengja við 

sinn persónulega reynsluheim; Ken Robinson sem leggur áherslu á að í skapandi skólastarfi 

fái nemendur tækifæri til að þróa hæfileika sína, skilning og sérsvið. Þær aðferðir sem ég legg
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 til grundvallar eru aðferðir grenndarnáms sem fela í sér að nemendur læri um nærumhverfi 

sitt, sögu, menningu og náttúru. 

Síðan verður menningararfurinn skoðaður og gerð grein fyrir hugtakinu, þjóðsögur. Þær verða 

skilgreindar út frá innihaldi, í hvaða tilgangi þær voru sagðar og hvernig þær varðveittust í 

munnlegri geymd. Einnig er fjallað um mikilvægi sagnaþularins, hvernig hann getur notað 

líkama sinn, augu og rödd til að magna upp tjáninguna. 

Innihald og tilgangur þjóðsagna verður skoðaður út frá því hvernig þessir þættir eru samofnir 

lífi manna og þeirri frumhvöt að segja frá og hlusta. Stuðst verður við greinar og bækur um 

íslenskar þjóðsögur og menningararf en fyrst og fremst byggir verkefnið á sögum Ásu 

Ketilsdóttur sem mæltar eru af munni fram (hljóð- og myndbandsupptökur). 

Greint verður frá námsvefnum Sagnavefurinn og nokkrum verkefnum sem fylgja honum. Ég 

geri grein fyrir reynslu minni af, að kenna þau á ólíkum vettvangi bæði í grunnskóla, 

framhaldsskóla og frístundanámskeiði. Verkefnunum fylgja hæfniviðmið og leið að 

námsmati. Einnig eru tillögur að útfærslu verkefnanna og nefndir eru listamenn sem vinna á 

svipuðum nótum, verk þeirra er hægt að nota sem kveikjur að hugmyndum fyrir nemendur. 
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2 Menningararfur og skapandi skólastarf 

Í þessum kafla verður fjallað um áherslur á skapandi skólastarf og áherslur sem er að finna í 

aðalnámskrám grunn- og framhaldskóla í víðum skilningi, í tengslum við menningararf sem 

felst meðal annars í þjóðsögum og sagnahefð. 

2.1 Skapandi skólastarf 

Skapandi skólastarf er einn af grunnþáttum íslenskrar menntastefnu. Ekki er til nein ein 

skilgreining á hugtakinu skapandi skólastarf en margir fræðimenn hafa fjallað um fyrirbærið. 

Í þessari ritgerð mun ég styðjast við skilgreiningu Ken Robinson en hann segir að í skapandi 

skólastarfi þurfi kennarar að hvetja nemendur sína áfram með eigin ástríðu fyrir námsefni 

þeirra til að nemendur hámarki persónulega getu sína innan þess. Kennarar hjálpi nemendum 

sínum að öðlast þá færni og þekkingu sem þeir þurfa til að verða öruggir, sjálfstæðir 

nemendur, sem geta haldið áfram að þróa sérsvið sitt og skilning og að þeir geri nemendum 

sínum kleift að gera tilraunir og hvetja þá til að spyrja spurninga og þróa hæfileika sína 

(Robinson & Aronica, 2015).  

Höfundar leiðbeiningarits um grunnþáttinn sköpun ganga út frá því að skapandi starf fari fram 

í öllum skólum og reikna með að væntanlega sé mun meira um það en flestum sé ljóst. 

Áherslur aðalnámskráa á öllum skólastigum gera ráð fyrir auknum áherslum á sköpun í 

skólum landsins. Skapandi skólastarf felur í sér að kennarar þurfa í samtali við nemendur að 

finna nýjar og áhugaverðar leiðir í vinnubrögðum. Það er alltaf verið að rannsaka og velta 

fyrir sér þessu hugtaki „sköpun“ og ekkert lát þar á. Er hugsanlega hægt að kenna nemendum 

að vera skapandi eða er það meðfæddur hæfileiki sem býr í öllum? Margir tengja sköpun og 

skapandi hugsun eingöngu við listir (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og 

Torfi Hjartarson, 2012) en þegar hugtakið er skoðað ofan í kjölinn þá er reyndin: 

 [H]ins vegar sú að skapandi hugur er bráðnauðsynlegur á sviði flestra 

greina sem fólk starfar við eða nemur. Tegundin maður hefði ekki komist af 

án hans og byggir tilveru sína á honum. (Ingibjörg Jóhannsdóttir, ofl. 2012, 

bls. 9) 

Fólk tengir oft sköpun og listir við tjáningu og innsæi en vísindi við rökvísi, skynsemi. Þar 

hafa straumar og stefnur í gegnum tíðina haft áhrif á en nú eru menn á því að mikilvægt sé að 

blanda þessu tvennu saman því listamenn nota meðal annars rökhugsun við að koma 
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listaverkum sínum saman og vísindamenn þurfa á innsæi að halda við sína vinnu (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, ofl. 2012). 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2011) segir að menntun sé í rauninni 

sjálfsköpun og að sköpunarþrá sé sprottin af meðfæddri forvitni og athafnaþrá. Námsáhugi 

eykst þegar nemendur tengja við merkingu og gildi viðfangsefnanna og sköpunargleðin 

verður ríkjandi.  

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

og leika sér með möguleika. Sköpun er að sjá fyrir það óorðna og 

framkvæma það. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 24) 

Í skapandi skólastarfi eru list- og verkgreinar mikilvægar, viðhafðar eru fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og samstarf er milli námsgreina. Sveigjanlegt skipulag og nemendur hafa val 

um hvernig þeir leysa verkefni og hafa áhrif á námsumhverfi sitt. Lögð er áhersla á að 

nemendur spyrji spurninga og velti svörunum fyrir sér. Horft er á ferli sköpunarinnar jafnt og 

niðurstöðuna. Skólinn er eftirsóknarverður staður þar sem tilraunir eru gerðar og mistök eru til 

að læra af. Verk nemenda af hvaða tagi sem er, eru sýnileg í skólanum eða úti í samfélaginu. 

Fjölbreytt efni og val um ólíkar leiðir í úrvinnslu hugmynda er sjálfsagt og boðið er upp á 

rými til kynningar á verkum allra nemenda, innan eða utan skólans. Fróðleikur og innblástur 

er sóttur út í samfélagið, náttúruna, atvinnufyrirtæki og söfn. Einnig er lögð áhersla á útinám 

og vettvangsferðir (Ingibjörg Jóhannsdóttir, ofl, 2012). 

Það er nokkuð misjafn skilningur á hugtakinu skapandi skólastarf en það er meðal annars 

nefnt þemanám, samþætt nám, hópavinna eða söguaðferðin. Einhver merkingarmunur getur 

verið þarna á en heitin skarast að sumu leiti eftir því hver áherslan er. Eitthvert þema er valið 

og unnið út frá því, oftast í hópavinnu, þekking og færni er sótt í fleiri en eina námsgrein, 

verkefnið er skoðað frá mörgum hliðum sem væntanlega stuðlar að dýpri skilningi og 

heildarsýn (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Í bókinni, Skapandi skólastarf (1996) eftir Lilju M. Jónsdóttur er fjallað um skipulagningu 

þemanáms og vinnubrögð sem miðast við að nemendur fái tækifæri á að vinna í hóp, bregðast 

við nýjum aðstæðum, draga sjálfstæðar ályktanir og fái útrás fyrir sköpunargleði sína. Ýmis 

félagsleg markmið nást með þemanáminu, nemendur vinna saman og læra að það auðveldar 

starfið, læra að miðla málum, hlusta á skoðanir annarra og taka tillit til þeirra og geta gagnrýnt 

og tekið gagnrýni. Með þessum vinnubrögðum fá kennarar tækifæri til að vinna með öðrum 
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kennurum að sama verkefni, fá jafnvel nýtt hlutverk í skólastofunni; verkstjóri, leiðbeinandi 

og ráðgjafi sem kynnist svo nýrri hlið á nemendum sínum. Þemanámið er góð tilbreyting frá 

„venjulegu“ starfi í skólunum (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

2.2 Skapandi nálgun og miðlun menningararfs þ.e. þjóðsagna 

Það er mikilvægt hverjum kennara að velta fyrir sér af hverju skapandi nálgun sé mikilvæg 

við miðlun menningararfs. Með samningi UNESCO frá árinu 1995 sem Ísland gerðist aðili 

að, sameinuðust aðildarríkin um sáttmála til verndar menningu heimsins, heimsminjum og að 

vinna gegn eyðileggingu minja. Íslenska UNESCO nefndin hélt málþing í Þjóðminjasafni 

Íslands sem bar yfirskriftina UNESCO og menningararfurinn, þar var rætt um: 

[Á]þreifanlegan og óáþreifanlegan íslenskan menningararf í alþjóðlegu 

samhengi. Hinn óáþreifanlegi menningararfur er ekki síður mikilvægur en 

hinar sýnilegu minjar, og oft fer þetta tvennt saman sem órofa heild. 

(Margrét Hallgrímsdóttir, 2017) 

Evrópusambandið ályktar einnig um menningararf bæði áþreifanlegan og óáþreifnalegan. 

Cultural Heritage Counts for Europe er heiti tveggja ára verkefnis sem styrkt var af 

menningaráætlun ESB sem miðaði að því að vekja athygli á fjölþættum kostum 

menningararfs og settar voru fram tillögur þess efnis að unnið skuli að því að gera honum 

hærra undir höfði. Gefin hefur verið út skýrsla um þetta verkefni og þar koma fram sterkar 

vísbendingar um verðmæti menningararfs og áhrif hans á hagkerfi Evrópu, menningu, 

samfélag og umhverfi (Cultural Heritage Counts for Europe, 2017). Í þeirri áætlun er lögð 

áhersla á að til að ná sjálfbæru samfélagi þurfi að skapast jafnvægi á milli menningar, 

félagslegra þátta, efnahags og verndun náttúrunnar (mynd 1). Prófessor Pasquale Napolitano 

skrifar í grein sinni Félags- og efnahagsleg áhrif menningararfs á samfélög (The socio-

economic impact of the cultural heritage on the communities) (2017) um breytingu síðustu 

ára, á hugmyndafræði um varðveislu menningararfs sem rekja má til þessa sama verkefnis um 

mikilvægi menningararfsins og áhrifa hans á bæði félagslega og efnahagslega þætti í 

samfélagi. Hann bendir á að niðurstöður þeirrar rannsóknar staðsetji menningararfleifð sem 

eina af undirstöðum “félagslegrar, umhverfislegrar og efnahagslegrar sjálfbærni.”  
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Mynd 1: Skýringarmynd sem sýnir félags- og efnahagsleg áhrif menningararfs á samfélög. 

 

Í bókinni Menningararfur á Íslandi er fjallað um mikilvægi þess að varðveita hefðir okkar því 

þær hjálpa okkur að þekkja uppruna okkar, skilja okkur sjálf og efla nauðsynlega, 

menningarlega sjálfsmynd. Hlutir og siðir sem eru í daglegri menningu okkar, flokkast ekki 

sem menningararfur heldur það sem er að hverfa úr henni. (Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. 

Hafstein, 2015).  

 

Til menningararfs okkar teljast meðal annars þjóðsögur en þær hafa fylgt manninum frá 

ómuna tíð, og haft hefur verið á orði að það sé ein af frumhvötum mannsins, að segja frá. Í 

þjóðsögunum er oft verið að leiðbeina og létta mönnum hið daglega líf, dagdraumar koma við 

sögu  og náttúran skiptir miklu máli. Tröllin daga uppi og mynda kennileiti í umhverfinu, 

verða að klettum og eyjum (Baldur Hafstað, 2002). Þjóðsögurnar fela í sér veröld sem á sér 

allt önnur lögmál en raunveruleikinn og engin raunveruleg rök eru nauðsynleg til að sögurnar 

standist. Það hentar vel til að vekja upp ímyndunaraflið hjá börnum og þau upplifa að þeirra 
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hugmyndaheimur og tilfinningar séu samþykktar af fullorðnum þegar þau hlusta á slíkar sögur 

sagðar af fullorðinni manneskju (Ögmundur Helgason, 1989). Sögurnar fóru á milli landa og 

breyttust í meðförum sagnamanna í tímans rás en lengst af hefur verið talið að þær aðlöguðust 

náttúrulegum aðstæðum og mismunandi þjóðum og menningu, einnig að sagnamenn hafi 

gleymt hluta úr sögunni eða ruglað saman einstökum sögum eða röð atvika í sögunni. Þannig 

varð til ný saga eða nýtt afbrigði af hefðbundinni sögu. Seinna hefur komið í ljós í 

rannsóknum að sagnamenn áttu það einnig til að bæta við söguna eða breyta henni meðvitað 

sem varð til þess að sumir þjóðfræðingar fóru að beina sjónum sínum að sjálfum 

sagnamanninum og sambandi hans við áheyrendur (Rósa Þorsteinsdóttir, 2011).  Þjóðsögur 

eru yfirleitt staðlausar og tímalausar og yfirnáttúrulegt efni þeirra hefur þær upp úr hinu 

daglega lífi, þær búa yfir frumkrafti goðsagna og eru uppspretta fyrir skapandi huga, í listum 

eða skáldskap (Einar Ól. Sveinsson, 1940). 

2.3 Áherslur í íslenskum námskrám 

Eins og fram hefur komið er sköpun einn af grunnþáttunum í aðalnámskrám grunn- og 

framhaldsskóla. Menntun til sjálfbærni er annar áhersluþáttur sem tengist miðlun 

menningararfs órofa böndum. Algengast er að fólk tengi hugtakið sjálfbærni við, að 

umhverfinu sé skilað til arftakanna í sama ástandi eða betra en þegar tekið var við því og að 

næstu kynslóðir hafi jafna möguleika á að uppfylla þarfir sínar og kynslóðir samtímans. Hér 

er einnig sjálfbærni skilgreind sem jafnvægisástand og það að færa samfélag til sjálfbærni er 

sjálfbær þróun. Sjálfbærnimenntun skapar samábyrgt samfélag (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Sjálfbært samfélag stuðlar einnig að því að miðla 

menningararfinum milli kynslóða.  

Í grein sinni, Listir og sjálfbærni: Áhrifamáttur sjónlista í menntun til sjálfbærni (2011) 

fjallar Áshildur B. Jónsdóttir um hvernig myndmenntakennarar geta menntað nemendur til 

sjálfbærni. Hún fjallar um þrjár ólíkar leiðir myndmenntakennarans að takast á við þetta 

flókna hugtak. Í fyrsta lagi að vinna með sjálfbæran efnivið. Í öðru lagi að vinna með 

listamenn sem hafa tekið fyrir málefni sjálfbærni á einhvern hátt. Í þriðja lagi er það 

áhersluþátturinn að viðhalda verkþekkingu og menningararfi. Í greininni vísar hún bæði í 

skrif Mariu Hiltunen, (2005) og Appau Asante og Afia Opoku-Asare, (2011).  

Í mörgum löndum hefur verið lögð áhersla á að viðhalda menningararfleifð 

frumbyggja. Að viðhalda gamalli verkþekkingu getur haft margþætt gildi í 

samfélaginu, ýtt undir samkennd og miðlað lífsgildum milli kynslóða. Það er 
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því mikilvægt að hlúa að þessari hefð. Mannleg sköpun er oft í nánu sambandi 

við tjáningarform menningarinnar. Því má segja að menningarleg sjálfbærni 

einkennist bæði af gagnsemi og því að viðhalda fagurfræðilegri upplifun og 

gildum. (Ásthildur Jónsdóttir, 2011) 

Virkur þegn í lýðræðissamfélagi þarf að geta greint og myndað sér skoðun á 

heilmörgum málum, svo sem úr fjölmiðlum sem fjalla oft á tíðum um vandamál 

samfélagsins. Nemendur geta tekið mið af sjálfbærri hugsun til að greina rætur þessara 

vandamála og fundið lausnir á þeim. Frá öndverðu hafa verið sagðar sögur til að 

skemmta, uppfræða og mennta, til að halda við menningarverðmætum og til að kenna 

börnum um siðgæði og háttarlag. Í æði mörgum íslenskum þjóðsögum er 

umfjöllunarefnið tengt sjálfbærni. Lítill munur getur orðið á mönnum og náttúru í 

tröllasögum þar sem menn breytast í tröll og tröll verða að steinum. Álagablettasögur 

hvetja fólk til varkárni og hófsemi gagnvart nýtingu náttúrunnar. Sögur eru tilvaldar í 

kennslu til að kveikja umræður og upplifun (Sigrún Helgadóttir, 2013). Daglegt líf 

fólks, venjur og mismunandi neyslumynstur tekur til menningarinnar og er menntun til 

sjálfbærni beintengd henni. Menningin er grunnstoð samfélagsins og er því brennidepill 

sjálfbærnimenntunar (Macer, 1995). 

2.3.1 Listkennsla og miðlun menningararfs  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er fjallað um að nemendur í myndmennt fái tækifæri til að 

vinna með málefni hins daglega lífs á gagnrýninn hátt eða vinna með ímyndunarafl sitt. Með 

því skapast forsendur fyrir nemendur að skoða sjálfa sig í sambandi við bæði náttúru og 

efnisheim. Þar með verður skilningurinn sem byggður er á rannsókn á raunveruleikanum og 

töfrum ímyndunaraflsins bæði persónulegur og almennur. Í myndmennt skapa nemendur 

sjónræn verk og beita þá ýmist, rannsókn, greiningu eða virkja ímyndunaraflið og tengja þá 

við fyrri reynslu. Í sjónlistum þjálfast nemendur í að skynja vandamál samfélagsins og finna 

úrlausnir þeirra, einnig þroska þeir með sér skapandi og gagnrýna hugsun.  
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Mynd 2: Skýringarmynd úr myndmenntahluta aðalnámskrár grunnskóla, bls 148. 

 

Hér að ofan er því lýst á myndrænan hátt hvernig æskilegt er að nemendur öðlist tækifæri til 

að beita jafnt rannsókn, skapandi nálgun sem og greiningu í sínu listnámi (mynd 2). Með 

þessum áherslum verður kennarinn því að skapa aðstæður þar sem nemendur geta fundið 

tengsl við menningu og umhverfi á sama tíma og þeir beita gagnrýnni og skapandi hugsun. 

Þessar áherslur eru í anda Dewey sem bendir á í sinni hugmyndafræði að lærdómur nemenda 

byggi á reynslu og skynjun en hann fjallar einnig um mikilvægi þess að námsefni sé valið 

þannig að styðjast megi við það í viðbrögðum kennara við reynslu og áhuga nemenda sinna, 

þegar hann reynir að mennta þá (Ólafur Páll Jónsson, 2010).  

 

Í listsköpun mótast vinnubrögðin oft af sköpunargleði og gott væri að þannig vinnubrögð 

sæjust í öllu námi. Sköpun nýtist einnig til hagnýtingar á því sem fyrir er en ekki einungis til 

að finna uppá einhverju nýju og frumlegu, heldur væri hægt að nýta sköpun til að finna 

lausnir á viðfangsefnum og nýjum möguleikum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Í námsskrá er einnig talað um menningararfinn og mikilvægi þess að rækta hann en í honum 

er meðal annars fólgið málið og bókmenntirnar, sem eiga að öllum líkindum þátt í því hve 

þjóðinni þykir sjálfsagt að læra að lesa, skrifa og beita málinu.  

Kennslan hefur einnig það hlutverk að efla tjáningu og sköpun í töluðu máli 

og rituðu, nota málið og kynnast mætti þess. Gott og ríkulegt talmál er ein 

meginforsenda samskipta og miðlunar og svo á einnig við um ritmálið sem 
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er miðill sköpunar og birtir nýja þekkingu. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 97) 

Mikið er lagt upp úr þeim þætti í almennri menntun að kunna að hlusta og nema þær 

upplýsingar sem verið er að miðla og meta þær með gagnrýnum huga (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Mælt er með því að skapa aðstæður sem veita tækifæri fyrir 

nemendur til að: 

kynnast og viðhalda eigin menningu og verklagi fyrri tíma, hlúa að menningararfleifð 

sinni samhliða því að kynnast öðrum menningarheimum. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 141) 

Sjónlistir hafa löngum haft margvísleg áhrif á fólk, fagurfræðileg, félagsleg og tilfinningaleg. 

Að njóta listar og rýna í list eflir okkur sem persónur ásamt því að hjálpa okkur að skilja 

samfélag okkar, sögu og menningu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Eisner 

(2002) benti einmitt einnig á mikilvægi listkennslu því þar kynnast nemendur því að vega og 

meta hlutina, þar er ekkert rétt eða rangt, þeir fá tækifæri til tjá sig á margvíslegan hátt í 

ýmsan efnivið. Nemendur læra öðruvísi umgengni í listkennslustofunni en öðrum stofum 

skólans, þeir umgangast, vinna með og læra að bera virðingu fyrir tækjum og tólum sem þeir 

annars eru ekki að nota í hefðbundinni skólastofu. Það skiptir máli hvernig námsefnið er 

kynnt fyrir nemendum til að vekja innri áhugahvöt þeirra og tengja við þeirra persónulega 

reynsluheim. 

Í aðalnámskrá grunnskóla í kafla um tengsl skóla og nærsamfélagið er  lagt upp úr mikilvægi 

tengsla milli samfélags og skóla. Þessi tengsl geta verið t.d. við menningu, listir, atvinnulíf, 

umhverfi og náttúru. Þau tengja saman kynslóðir og auka fjölbreytni í námi sem leiðir til 

merkingarbærara náms (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Að tengja við fyrri 

reynslu, menningu og umhverfi leiðir hugann að grenndarnámi, sem fengið hefur aukið vægi í 

skólastarfinu. 

2.4 Grenndarnám 

Mikið hefur verið skrifað um grenndarnám í tengslum við sjálfbærni, en sjálfbærni er einn af 

grunnþáttunum í aðalnámskrám grunn- og framhaldsskóla en grunnþættirnir, læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun, tengjast allir og eru 

samofnir skólastarfinu,  
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Allir grunnþættirnir eiga sér rætur í gagnrýninni hugsun, ígrundun, vísindalegum 

viðhorfum og lýðræðislegu gildismati. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, 

bls. 18) 

Í grenndarnámi er eins og nafnið gefur til kynna, horft til nærsamfélagsins, umhverfisins og 

náttúrunnar. Þar með tengist námið sjálfbærni, sem tekur til m.a. samfélags. 

Samfélag er það umhverfi sem maðurinn hefur skapað innan náttúrunnar, efnislegt og 

félagslegt, fjölbreytt menning og þjóðfélög með lögum, siðum, skipulagi og 

samskiptum. (Sigrún Helgadóttir, 2013 bls. 16) 

Bragi Guðmundsson skrifar um grenndarfræði í bókinni Líf í Eyjafirði (2000). Þar kemur 

fram að í aðalnámskrá sem kom út árið1999 er lögð áhersla á að börn og ungmenni öðlist 

þrennskonar vitund. Samfélagsvitund þar sem áherslan er á að láta sig varða samferðafólk sitt 

og samskipti, umhverfisvitund sem felst í að láta sér annt um umhverfi sitt og samband manns 

og náttúru og söguvitund, að hafa tilfinningu fyrir fortíð, nútíð og framtíð, og gera sér grein 

fyrir hversu mannlífið er breytingum háð. Þess er freistað að tengja þessa þætti saman og láta 

hvern þátt styrkja hinn. Allir þessir þættir hafa áhrif á sjálfsmynd einstaklinga og hópa. 

Grenndarvitund og grenndarnám fela í sér að skólafólk og uppalendur vinni að því að 

menning skili sér á milli kynslóða og þá er mikilvægt að staðarmenningin, bæði sú sem á 

uppruna sinn í náttúrulegu umhverfi og sú sem á upptök sín í huga mannanna fái mikið vægi. 

Ein tegund grenndarnáms er útikennsla sem hefur með auknum áherslum á fjölbreyttari 

kennsluhætti fengið meira vægi í skólastarfi. Skilgreiningar á útikennslu eru ekki fastmótaðar 

en yfirleitt fer þó útikennsla fram utan veggja skólans. Meðal annars er markmiðið að 

nemendur læri um nærumhverfi sitt, sögu, menningu og náttúru, einnig að það sé hægt að 

höfða til fleiri nemenda en í hefðbundinni kennslu í skólastofu. Það er mikilvægt hlutverk 

skólanna að vekja nemendur til umhugsunar um umhverfi sitt, náttúru og samfélag. 

Útikennslan kallar á hreyfingu, sem er öllum holl. Kennari sem fer með nemendur sína í 

göngutúr og kynnir fyrir þeim t.d. örnefni, fugla og dýralíf ýtir undir aðra skynjun og 

upplifun heldur en í skólastofunni við lestur af námsbókum (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014).   

Skapandi útikennsla er einnig tilvalin til að skoða með nemendum náttúru, mannlíf og 

umhverfi og vinna út frá þessum þáttum listrænt. Hvernig listamaðurinn og kennarinn Peter 

London vinnur að list sinni og kennslu er gott dæmi um það. Hann leggur áherslu á að skoða 
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náttúruna og umhverfið og vinna þar. Hvernig til dæmis óreiðan í náttúrunni getur verið 

uppspretta sköpunar (London, 2015). Lee Ann Woolery er annar kennari og listamaður sem 

vinnur í og með náttúrunni og tengir einnig við vistfræði og sögu, hún skoðar mynstur í 

náttúrunni bæði líf- og vistfræðileg og þau sem eru okkur augljóslega sjáanleg og notar í sinni 

list og kennslu sem hún kallar ABPE (Art-Based Perceptual Ecology) kennslu (Woolery 

2017). 

2.5 Þjóðsögur, sagnaþulir og listræn miðlun 

Þjóðsögur hafa alla tíð flutt einhver skilaboð til áheyrenda sinna og eru og hafa verið öflugur 

miðill í uppeldislegum tilgangi. Íslensku vætta- og álfasögurnar fjalla oft á tíðum um 

lífsbaráttu alþýðufólks fyrr á tímum, hversdagssorgir þess og þrautir. Þjóðsögurnar höfða til 

allra bylgjulengda sálar mannsins, þannig höfða þær til fólks á öllum aldri og eru notaðar aftur 

og aftur (Ólína Þorvarðardóttir, 1996). 

Ekki bara til að skemmta, heldur líka til að mennta. Þjóðsögur eru þess vegna sannar 

sögur á sinn sérstæða hátt. Þær miðla ótta mannsins, ótta við myrkur, einsemd, 

freistingar og ofurefli. Ekki síst er þessi ótti raunverulegur í huga barnsins sem upplifir 

örvæntingu einsemdar, óttast myrkrið og óttast dauðann án þess að geta tjáð þessar 

tilfinningar með orðum. Þess í stað sýnir barnið kannski myrkfælni, ótta við ákveðin 

dýr eða líkamlegar áhyggjur. Viðbrögð foreldra og fullorðins fólks eru oft þau að gera 

lítið úr vandanum  það gera þjóðsögurnar hinsvegar ekki, þær takast á við vandann og 

það sem meira er um vert, þær leysa hann. Söguhetju þjóðsögunnar líður  líkt og 

barninu  oft sem utangarðsmanni; hún er ein og yfirgefin í myrkrinu eða kynjaþokunni, 

en hún vinnur sig út úr því skref fyrir skref og fær hjálp þegar hún þarfnast þess 

mest. (Ólína Þorvarðardóttir, 1996) 

Þjóðsögurnar eru oft um ungt fólk og örlög þess. Heimurinn er ekki svo auðskilin og hann 

hefur mikil áhrif á líf okkar áþekkt því sem gerist í sögunum. Við þurfum öll að berjast við 

drekann til að ná prinsessunni sem líkja má við manndómsvígsluna sem allir ganga í gegnum 

(Ólína Þorvarðardóttir, 1996). 

Munurinn á munnlegri frásögn og upplesinni er að sagnaþulir segja sögur sínar en eru ekki 

með ritaðan texta eða myndir eða neitt það sem truflað gæti magnað flæðið sem myndast milli 

sögumanns og hlustanda. Aðal munurinn á því að hlusta á munnlega frásögn og þá sem er 

upplesin er að sagnaþulurinn er frjáls en lesarinn er bundinn. Upplesarinn þarf að halda á 
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bókinni og fylgja blaðsíðunum en sagnaþulurinn er ekki bundin neinu, hann getur setið eða 

staðið og horft á áheyrendur sína og séð viðbrögð þeirra við sögunni. Hann getur notað líkama 

sinn, augu og rödd til að magna upp tjáninguna. Annar munur á munnlegri frásögn og 

upplesinni er, það sem sagnaþulurinn bætir jafnvel við frásögnina og svo persónuleg nánd 

hans. Hann er með áheyrendum sínum augliti til auglitis og útgeislun sögumannsins hefur þau 

áhrif að áheyrendum finnst þeir jafnvel þátttakendur í upplifuninni. Talið er að frásagnir séu 

sérstaklega gagnlegar börnum sem hafa ekki mikla lestrargetu eða eru ekki tilbúin að læra að 

lesa (Chesin, 1966). 

Fjölmargir listamenn bæði innlendir sem erlendir hafa nýtt sér þjóðsögur, ævintýri og aðrar 

furðusögur sem uppsprettu að sinni listsköpun. Af því má sjá að þjóðsögur henta vel sem 

kveikjur að hugmyndum og verkum nemenda í listkennslu. Lærdómsríkt getur verið að skoða 

aðferðir og verk listamanna sem vinna á svipuðum nótum og lagt er upp með í kennslunni.   

Trenton Doyle Hancok er í öllum sínum verkum að segja sögu „Mounds“ skepnanna sem eru 

einhverskonar stökkbreyttar verur, hálfur maður og hálf planta. Hancok bjó þessa sögu til 

sjálfur og segist alltaf hafa verið hrifinn af sögum og viljað tjá þær í verkum sínum. Hvert nýtt 

verk hans er framlag til sögu „Mounds“anna en þær segja frá fæðingu, lífi, dauða, lífi eftir 

dauðann og jafnvel draumalíf þessara skepna. Hancok notar ýmsar aðferðir og efni við 

listsköpun sína og blandar þeim saman, einnig er texti áberandi í verkum hans, hann klippir 

textann út staf fyrir staf og límir upp í verkið (Art21, 2017).  

 

 

 

Mynd 3: Dæmi um verk eftir Trenton Doyle Hancock. 
I see things, 2002. 



14 
 

 

 

 

Kiki Smith fjallar í verkum sínum m.a. um trú og sögur. Hún ólst upp við kaþólska trú og sem 

ung stúlka aðstoðaði hún föður sinn, sem var myndhöggvari, á vinnustofu hans. Hún vill 

meina að líkami hennar hafi verið geymsla fyrir þekkingu, trú og sögur. Hún túlkar líf, dauða 

og upprisu með ýmsum aðferðum, skúlptúr, grafíkverkum, teikningum og málun (Art21, 

2013).  

 

 

Mynd 4: Dæmi um verk eftir Trenton Doyle Hancock. 
Painter and Loid struggle for Soul Control, 2001. 

Mynd 5: Dæmi um verk eftir Kiki Smith, 
Wolf Girl, 1999. 
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Kara Walker er þekktust fyrir skuggamyndir sínar. Hún fjallar um liðna tíma og gamlar 

staðalímyndir. Hún teiknar persónur í átjándu aldar stíl, hefðarfólk og þræla þeirra við allar 

mögulegar aðstæður. Persónurnar eru skornar út úr svörtum pappír og límdar upp á vegg. 

Uppsetningin er með ævintýrablæ þar sem margt ótrúlegt og óhugnanlegt er að gerast.  Hún 

notar skuggamyndir til að segja sögu erfiðrar ævi þrælanna en í svörtum myndunum er ekki 

gott að greina smáatriði svo ekki er alltaf hægt að sjá hvaða útlimir tilheyra hverjum líkama 

svo áhorfandinn þarf að ákveða sjálfur og tengja við sína eigin þekkingu. Hún er í raun að  

fjalla um kynþáttafordóma og félags- og efnahagslega mismunum í nútímanum (Art21, 2014). 

 

 

 

 

Mynd 7: Dæmi um verk eftir Kara Walker. Slavery! Slavery!, 2008. 

Mynd 6: Dæmi um verk eftir Kiki Smith, Born, 2002. 
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Í málverkum Helga Þorgils Friðjónssonar koma fram allskonar kynjaverur sem tengja má við 

þjóðsögur. Hann ólst upp í Dölunum og þar kynntist hann fólki sem hafði áhrif á hann. Þetta 

fólk talaði um dulræn fyrirbæri og kynjaskepnur sem eðlilegan hluta af daglegu lífi. Hann er 

þó ekki að myndskreyta þjóðsögur en það mætti segja að hann stílfæri þær inn í nútímann 

(Stefnumót við kentárinn, 1987). 

 

 

Ásgrímur Jónsson sótti innblástur í þjóðsögur og var einn fyrsti íslenski myndlistarmaðurinn 

sem það gerði og var afar mikilvirkur á því sviði. Í safni hans er fjöldi mynda, teikninga og 

málverka sem tengjast íslenskum þjóðsögum og ævintýrum. Einnig eru þar teiknibækur hans  

 

Mynd 8: Dæmi um verk eftir Kara Walker. Darkytown Rebellion, 2001. 

Mynd 9: Dæmi um verk eftir Helga Þorgils Friðjónsson. Ríki Posidons, 1988 
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með enn fleiri teikningum af þjóðsagnamyndum. Árin 1907 og 1909 voru gefnar út 

lestrarbækur með myndskreytingum Ásgríms sem leiddi til þess að þjóðsagnamyndir hans 

urðu Íslendingum vel kunnar. Safn Ásgríms Jónssonar er sérstök deild í Listasafni Íslands og 

er sýningarhluti þar ánafnaður þjóðsagnamyndum hans (Listasafn Íslands, 2017). 

 

  Mynd 11: Dæmi um verk eftir Ásgrím Jónsson. Úr þjóðsögu, 1916. 

Mynd 10: Dæmi um verk eftir Ásgrím Jónsson. Úr þjóðsögu, 1946. 
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3 Námsefni 

Út frá umfjöllun hér að framan um mikilvægi menningararfs og miðlunar hans ákvað ég að 

útfæra verkefni sem stuðla að því að nemendur læri að njóta menningararfsins, skilji hann og 

meti að verðleikum, fái löngun til að annast hann og noti sem uppsprettu sköpunar. 

Námsefnið sem hér er lagt fram, er ætlað fyrir listgreinakennslu á elsta stigi grunnskóla og í 

byrjun framhaldsskóla en gætu hinsvegar vel hentað öðrum aldurshópum eftir útfærslu 

verkefnanna.  

Verkefnin eru búin til út frá völdum þjóðsögum, en þó er hægt að nota hvaða þjóðsögur sem 

er. Verkefnin sem kynnt eru í þessum kafla eru hluti af þessari lokaritgerð en eru jafnframt 

aðgengileg á vef sem fjallað verður um hér á eftir ásamt þjóðsögunum sem m.a. henta þessum 

verkefnum. Þjóðsögurnar á vefnum eru sjö og eru mæltar af munni fram af Ásu Ketilsdóttur. 

Hún er fædd árið 1935 á Ytra-Fjalli í Aðaldal en hefur búið allan sinn búskap á Laugalandi 

við Ísafjarðardjúp en hún ólst upp við þá hefð að henni voru sagðar sögur og ýmiss 

kveðskapur. Foreldrar hennar höfðu áhuga fyrir þjóðlegum fróðleik og því að viðhalda 

honum. Þau höfðu lært af foreldrum sínum sem lærðu af sínum forfeðrum, þannig gengu 

þessar sögur mann fram af manni til dagsins í dag. 

Verkefnin sem hér eru lögð fram á vef og í þessu lokaverkefni, bjóða uppá fjölbreyttar leiðir 

við nám og kennslu í listsköpun. Í þeim er tilgreint hver markmið þeirra eru, tillaga að 

framkvæmd þeirra, hæfniviðmið sem miða að rannsókn, greiningu og sköpun, tillögur að 

umræðuspurningum og námsmati, og bent er á listamenn sem vinna út frá sögum og nota 

jafnvel svipaðar leiðir að útfærslu við listsköpun sína. Einnig er tillaga að efni og áhöldum 

fyrir verkefnið og fjöldi kennslustunda sem það getur tekið yfir en hverjum og einum er þó 

frjálst að útfæra verkefnið á sinn hátt. Í mínum tillögum eru kennslustundir verkefnanna frá 

tveimur og upp í fjórar kennslustundir.  

3.1. Uppbygging námsvefs 

Ástæðan fyrir því að verkefnið er sett á vef er sú að ég vildi reyna að ná fram svipaðri 

stemningu og myndast þegar sagnaþulur er á staðnum að segja söguna. Ákveðið var að taka 

upp sögurnar með myndbandsupptöku þannig að hægt sé að hlusta og horfa á sagnaþulinn 

segja söguna á vefnum. Eins og fjallað hefur verið um hér að framan og færð rök fyrir, er 

mikilvægt að nemendur kynnist þessari gömlu sagnahefð. Jafnframt því var kostur þess að 

gera vefinn sá að færa námsefnið nær kennurum og nemendum sem geta alltaf nálgast 
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námsefnið og sögurnar þegar þeim hentar. Námsvefurinn heitir Sagnavefurinn og er á þessari 

vefslóð: http://sagnavefurin.weebly.com/ 

Sagnavefurinn skiptist í fjóra hluta: 

• Um vefinn 

• Ása Ketilsdóttir sagnaþulur 

• Þjóðsögur 

• Verkefni  

 

A. Um vefinn:  

Þegar flipinn Um vefinn er opnaður er fjallað um tilurð og tilgang hans. Þar kemur fram hver 

vann verkefnið og af hverju. Hverjir geta notað vefinn og í hvaða tilgangi.  

 

 

Mynd 12: Skjámynd af Sagnavefnum; forsíða. 

Mynd 13: Skjámynd af Sagnavefnum; um vefinn. 

http://sagnavefurin.weebly.com/
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B. Ása Ketilsdóttir sagnaþulur 

Þegar flipinn Ása Ketilsdóttir sagnaþulur er opnaður er fjallað um Ásu, uppruna hennar og 

hvernig sagnahefðin hefur verið sjálfsagður þáttur í lífi hennar og tilveru alla tíð. 

 

C. Þjóðsögur 

Þegar flipinn Þjóðsögur er opnaður eru hægt að velja um 7 sögur. 

 

1. Boðið í brúðkaup. Þessi saga fjallar um uppgröft í gömlum kirkjugarði og kemur þar 

upp mjög stórt lærleggsbein af manni en sá sem fann það fór að gantast með það en 

það hafði ófyrirséðar afleiðingar. 

2. Karlinn frá Hringaríki. Þetta er grínsaga um mjög fákænar kerlingar. 

3. Eineyg, tvíeyg og þríeyg. Sagan fjallar um þrjár systur sem eru með mismörg augu og 

sú tvíeyða á ekki sjö dagana sæla því hún er of venjuleg. 

Mynd 14: Skjámynd af Sagnavefnum; Ása Ketilsdóttir sagnaþulur. 

Mynd 15: Skjámynd af Sagnavefnum; þjóðsögur. 



21 
 

4. Sagan af Hildi og Jónídes. Hér er sagt frá fóstursystkinum sem eru aðskilin og koma 

sjónhverfingar og galdrar mikið við sögu svo þau geti sameinast á ný.  

5. Skessan í Bláfjalli. Þessi saga fjallar um skessu sem langar að auka kyn sitt og reynir 

að ná sér í mannsefni en það gengur illa. 

6. Orðabelgur. Sagan fjallar um Ullarvendil sem með dirfsku sinni og ráðkænsku kemur 

því til leiðar að kóngurinn vill heldur gefa honum dóttur sína en að lenda í opinberu 

hneyksli. 

7. Draugasögur. Þrjár stuttar draugasögur sem minna okkur á að gjalda skal varhug við 

því að hafa afskipti af þeim sem dauðir eru. 

 

D. Verkefni 

Þegar flipinn Verkefni er opnaður er hægt að velja um fimm verkefni þar sem meðal annars 

eru tilgreind markmið, hæfniviðmiðmið, námsmat og tillögur að umræðuspurningum. 

 

 Verkefnin eru þessi:  

1. Módelteikning út frá þjóðsögu. 2 kennslustundir.  

Markmið með verkefninu er að teikna eftir lifandi fyrirmynd, skapa persónu úr 

þjóðsögu og staðsetja í umhverfi sögunnar.   

2. Persónusköpun út frá þjóðsögu. 4 kennslustundir. 

Markmið með verkefninu er að nemendur túlki persónu úr sögunni og einbeiti sér að 

svipbrigðum og limaburði og útfæri í fullri stærð á karton. 

3. Þrykk út frá þjóðsögu. 3 kennslustundir. 

Mynd 16: Skjámynd af Sagnavefnum; verkefni. 
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Markmið með verkefninu er að kynna fyrir nemendum tvær þrykkaðferðir. 

4. Mótun í pappamassa út frá þjóðsögu. 4 kennslustundir.  

Markmið með verkefninu er að nemendur taki eftir óraunverulegum fyrirbærum í 

sögunni og útfæri í pappamassa. 

5. Textílverkefni út frá þjóðsögu. 4 kennslustundir. 

Markmið með verkefninu er að nemendur saumi út myndir sem túlka innihald 

sögunnar. Saumað er í anda gömlu reflanna (dæmi: Bayeux refillinn). 

 

3.2 Verkefnin 

Hæfniviðmiðin í verkefnunum tengjast aðalnámskrám grunn- og framhaldsskóla því hugað er 

að því að nemendur virkji ímyndunarafl sitt með sköpun, vinni út frá eigin rannsóknum og séu 

greinandi í verkum sínum, ásamt því að tengja við umhverfi, menningu og fyrri reynslu. Til 

útskýringar á innihaldi hæfniviðmiðanna í verkefnunum hef ég stuðst við mynd 2 og 

litaflokkað þessa þætti (sköpun, rannsókn og greining) í þrjá liti:  

Grænn litur fyrir hæfniviðmið sem miða að því að nemandinn sé greinandi í námi sínu.   

Blár litur fyrir hæfiviðmið sem miða að því að nemandinn sé rannsakandi í námi sínu.   

Rauður litur fyrir hæfniviðmið sem miða að því að nemandinn sé skapandi í námi sínu. 

 

• Greinandi, felur í sér að kryfja málefni til mergjar og taka afstöðu. Það 

m.a. leiðir af sér gagnrýna hugsun. 

• Rannsakandi, felur í sér athugun tiltekins viðfangsefnis. Það leiðir m.a. af 

sér tengsl við menningu og umhverfi. 

• Skapandi, felur í sér að uppgötva, örva forvitni og áhuga, njóta, virkja 

ímyndunarafl og leika sér með möguleika. Það leiðir m.a. af sér skapandi 

hugsun. 
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3.2.1 Módelteikning út frá þjóðsögum                                                2 Kennslustundir 

 

Markmið:  

Að vekja áhuga nemenda á menningararfinum. Að kynna fyrir þeim sögur og hlutverk þeirra í 

samfélaginu. Skapa aðstæður fyrir nemendur til að tengja gamlar hefðir við samtímann. 

Að teikna eftir lifandi fyrirmynd með ýmsum aðferðum og að nemendur tileinki sér þekkingu 

á hlutföllum líkamans og að nýta sér módelið til að skapa persónu úr sögunni og staðsetja 

hana í umhverfi sögunnar. 

Kennslustund 1 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

• hlustað, tekið eftir og nýtt 

sér upplýsingar í töluðu máli 

til útfærslu í mynd 

• unnið hugmyndir áfram í 

teikningu/mynd 

• sagt frá eigin uppgötvunum 

og vísað í eigið nærumhverfi 

 

Kennslustund 1 

Tillaga að framkvæmd: 

Efni og áhöld: 

Pappír, blýantar og sögur sem sagðar eru af 

sagnaþuli eða af vef.  

• Sagnaþulur segir sögur eða nemendur hlusta á 

sögur af vef. Fjórar til fimm stuttar þjóðsögur eða 

aðrar sagnir. 

• Nemendur meti sögunar með gagnrýnum huga og 

noti upplýsingar úr þeim til persónusköpunar.  

Gott er að nota hugarkort í greiningavinnuna. 

• Nemendur velja eina af sögunum og 

persónu/persónur til að vinna frekar í næsta tíma.  

 

Umræðuspurningar: 

• Hvaða sögupersóna/sögupersónur heilla hvern og 

einn og af hverju? 

• Í hvernig umhverfi gerist sagan, er hægt að setja 

hana í nútímalegt umhverfi? 
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Kennslustund 2 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

• unnið með módelteikningu 

á eigin forsendum út frá sögu 

• nýtt þekkingu sína og leikni í 

módelteikningu til að vinna 

að ýmsum ólíkum 

verkefnum 

• byggt teikningu sína á 

rannsóknarvinnu á 

mannslíkamanum og verkum 

annarra 

• notað  þekkingu sína til þess 

að vinna persónulegar 

útfærslur 

• ígrundað verk sín og 

vinnuferli og rætt við aðra 

 

Kennslustund 2 

Efni og áhöld: 

Trönur, pappír, kol, blýantar og þurrkrít. 

Nemendur vinna í pörum og eru módel fyrir hvorn 

annan. 

• Nemandi 1 teiknar módelteikninguna og nemandi 

2  er í stöðu, síðan skipta þeir. 

• Nemendur útfæra og fullvinna valda persónu úr 

sögunum á trönum, einnig spreyta þeir sig á að 

setja persónuna inn í umhverfi sögunnar. 

• Nemendur kynna verkið sitt fyrir öðrum í 

hópnum, segja hvaða karakter þau völdu og hvers 

vegna. 

 

Umræðuspurningar: 

• Hvað segir látbragð og svipbrigði okkur um 

einstaklinginn? 

• Er hægt að sýna t.d. með látbragðinu hvernig 

honum/henni líður? 

• Hvaða atriði í sögunni er best til þess fallið að 

teikna módelið inn í til að ná fram stemningunni 

úr sögunni í myndina? 

 

Listamenn: 

Helgi Þorgils Friðjónsson. http://helgif.is 

Ásgrímur Jónsson. http://listasafn.is 

Ásmundur Sveinsson. http://listasafnreykjavikur.is/asmundarsafn 

Hulda Hákon. http://huldahakon.com 

Hera +Akut = Herakut. (Tveir listamenn vinna saman.) http://www.herakut.de/# 

 

http://helgif.is/
http://listasafn.is/
http://listasafnreykjavikur.is/asmundarsafn
http://huldahakon.com/
http://www.herakut.de/
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Mat: Sjálfsmat 

Get ég: 

• hlustað, tekið eftir og nýtt mér upplýsingar í töluðu máli til útfærslu í mynd? 

• unnið hugmyndir áfram í teikningu/mynd? 

• unnið með módelteikningu á eigin forsendum út frá sögu? 

• greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni? 

• nýtt þekkingu mína og leikni í módelteikningu til að vinna að ýmsum ólíkum 

verkefnum? 

• byggt teikningu mína á rannsóknarvinnu á mannslíkamanum og verkum annara?  

• notað  þekkingu mína til þess að vinna persónulegar útfærslur? 

• ígrundað verk mín og vinnuferli og rætt við aðra? 

 

 

Framkvæmd 

 

 

Mynd 17: Ása Ketilsdóttir sagnaþulur segir sögu og nemendur teikna. 
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Þetta verkefni lagði ég fyrir nemendur í vettvangsnámi í Fjölbrautarskóla Garðabæjar. 

Nemendurnir voru í módelteikniáfanga á lokaári myndlistarsviðs Listnámsbrautar. Ása 

Ketilsdóttir sagnaþulur kom til að segja sögur og nemendurnir teiknuðu hana á meðan hún 

sagði sögurnar. Setið var í hring og Ása sagði þeim fimm sögur, einnig kvað hún nokkrar 

vísur og að lokum sagði hún þeim draugasöguna „Djákninn á Myrká.“  

 

Í lok tímans var öllum teikningunum safnað saman og skannaðar inn í tölvu, prentaður var út 

bæklingur svo nemendurnir gætu haft allar myndirnar í næsta tíma til að rifja upp  

stemninguna og sögurnar. Nemendur völdu sér sögupersónu og veltu fyrir sér umhverfi 

hennar, til að túlka síðan í myndverki. Tveir og tveir unnu saman, þannig að skipst var á að 

vera módel fyrir hvern annan. Verkin voru kynnt í lokin og hver sagði frá sínu verki. Það var 

ánægjulegt að sjá og heyra þegar nemendur voru að hlusta á sagnaþulinn og teikna því þegar 

nemendur voru að rifja upp sögurnar og ákveða sig með verkið í seinni tímanum var ekki 

laust við að ég hefði dálitlar áhyggjur af því að verkefnið hentaði ekki þessum aldurshóp en 

svo kom á daginn að þær áhyggjur reyndust ástæðulausar. Nemendur tóku vel á móti 

sagnaþulinum og voru mjög jákvæðir og vinnusamir allan tímann. Í lokin fylltu nemendur út 

sjálfsmat sem staðfesti að þeim líkaði verkefnið.  

Mynd 19: Nemendur stilla upp módeli og teikna í 
módelteikningu út frá þjóðsögum 

Mynd 18: Skissur nemenda úr sögustund og  módelteikningu. 
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Mynd 20: Dæmi um nemendaverk í módelteikningu út frá 
þjóðsögu. 

Mynd 21:Dæmi um nemendaverk í 
módelteikningu út frá þjóðsögu. 

Mynd 22: Dæmi um nemendaverk í 
módelteikningu út frá þjóðsögu. 
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3.2.2 Persónusköpun út frá þjóðsögum                                     4 kennslustundir 

 

Markmið: 

Vekja áhuga nemenda á menningararfinum. Að kynna fyrir þeim sögur og hlutverk þeirra í 

samfélaginu. Skapa aðstæður fyrir nemendur til að tengja gamlar hefðir við samtímann. Að 

nemendur túlki persónu úr sögunni og einbeiti sér að svipbrigðum og limaburði og útfæri t.d. í 

fullri stærð á karton. 

Kennslustund 1 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

• hlustað, tekið eftir og nýtt sér 

upplýsingar í töluðu máli til 

útfærslu í mynd  

• skoðað aðalatriði 

sögupersónu, útlit og 

persónueinkenni 

• túlkað í mynd ólík svipbrigði 

persónu 

• túlkað og myndgert valið 

efni úr sögunni 

 

Kennslustund 1 

Tillaga að framkvæmd: 

Efni og áhöld: 

Saga af vef eða frá sagnaþuli, skissublöð, blýantar. 

• Nemendur hlusta á þjóðsögu af vef eða frá 

sagnaþuli. 

• Nemendur meti söguna með gagnrýnum huga 

og noti upplýsingar úr henni til 

persónusköpunar. 

• Gott er að nota hugarkort í greiningavinnuna. 

• Nemendur skissa ólík svipbrigði og stellingar. 

• Skissur settar saman og þær sem í sameiningu 

varpa ljósi á söguna eru valdar til frekari 

vinnslu. 

 

Umræðuspurningar: 

• Hvernig er hægt að túlka ólíkar tilfinningar 

með svipbrigðum? 

• Hvað segja stellingar okkur um einstaklinginn? 

• Í hvernig umhverfi gerist sagan? 

• Hvernig getum við raðað skissunum upp í eina 

heild? Hvaða skissur tala saman? 
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Kennslustund 2 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

• túlkað í mynd ólík svipbrigði 

persónu 

• túlkað og myndgert valið efni 

úr sögunni 

• sýnt og útskýrt vinnuferli sem 

felur í sér m.a. 

upplýsingaöflun, tilraunir og 

samtal 

• byggt eigin listsköpun á 

hugmyndavinnu tengdri 

ímyndun, rannsóknum og 

reynslu 

• fjallað um eigin verk og verk 

annarra í virku samtali 

 

Kennslustund 2 

Efni og áhöld: 

Karton, penslar, málning, límband, blýantar, 

teiknitússpennar, lím og myndvarpi. 

• Nemendur velja um að vinna saman í pörum 

eða að gera einstaklingsverk. 

• Nemendur velja sér persónu úr sögunni sem 

þeir vilja útfæra. 

• Nemendur þurfa að hafa í huga hverju 

persónan klæðist og hvernig hún ber sig.  

• Nemendur teikna á stórt karton persónuna og 

nota skissur til stuðnings. Myndvarpi gæti 

komið að góðum notum.  

Umræðuspurningar: 

• Hvað er það við persónur sögunnar sem er 

áhugavert.  

• Á hvaða tíma gæti sagan gerst? 

• Hvernig var klæðnaður fólks á þeim tíma? 

• Í hvernig umhverfi gerist sagan? 

• Hvaða munir/byggingar/landslag gæti tengst 

sögunni sem myndi varpa ljósi á söguþráðinn 

og umhverfi sögunnar? 

 

Kennslustund 3 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

• túlkað í mynd ólík svipbrigði 

persónu 

• túlkað og myndgert valið efni 

úr sögunni 

Kennslustund 3 

Efni og áhöld: 

Karton, penslar, málning, blýantar, teiknitússpennar og 

málaralímband. 

• Áframhaldandi vinna við að teikna upp 

persónuna 
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• sýnt og útskýrt vinnuferli sem 

felur í sér m.a. 

upplýsingaöflun, tilraunir og 

samtal 

• fjallað um eigin verk og verk 

annarra í virku samtali 

 

• Nemendur mála á kartonið og myndin látin 

þorna.  

• Myndin er klippt út.  

Nemendur hengja upp myndina og búa til 

einskonar sviðsmynd úr sögunni.  

 

Umræðuspurningar: 

• Í hvernig umhverfi gerist sagan? 

• Hvaða munir/byggingar/landslag  gæti tengst 

sögunni sem myndi varpa ljósi á söguþráðinn 

og umhverfi söguna? 

• Hvernig er best að komast að samkomulagi um 

uppröðun á myndverkunum? 

 

Kennslustund 4 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

• túlkað og myndgert valið efni 

úr sögunni 

• sýnt og útskýrt vinnuferli sem 

felur í sér m.a. 

upplýsingaöflun, tilraunir og 

samtal 

• fjallað um eigin verk og verk 

annarra í virku samtali við 

aðra nemendur 

• túlkað listaverk með tilvísun í 

eigin reynslu, samtíð og fortíð 

 

Kennslustund 4 

Efni og áhöld: 

Karton, penslar, málning, blýantar, teiknitússpennar og 

málaralímband. 

• Nemendur teikna og mála leikmuni úr 

þjóðsögunni og bæta við sviðsmyndina.  

• Nemendur kynna sína persónu fyrir 

nemendum.  

• Hægt er að bjóða öðrum nemendum á sýningu 

og hlusta á söguna. 

Umræðuspurningar: 

• Hvaða staðsetning hentar fyrir sýningu á 

verkinu? Inni eða úti? 

• Hvernig hentar að koma sögunni á framfæri í 

hljóði, spilað af vef, fá sagnaþul til að segja 

hana eða vilja nemendur segja söguna, einn eða 

fleiri? Eða nota texta? 
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Listamenn: 

Kara Walker. https://art21.org/artist/kara-walker  

Cia. Olveira, Salcedo. http://ciaolveirasalcedo.wixsite.com/ombres 

Ásgrímur Jónsson. http://listasafn.is 

Ásmundur  Sveinsson. http://listasafnreykjavikur.is/asmundarsafn 

Hugleikur Dagsson. http://www.dagsson.com/ 

Halldór Pétursson. http://ruv.is/media/kiljan-halldor-petursson 

Halldór Baldursson. http://halldorbaldursson.blog.is/album/ 

Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir. https://www.flickr.com/photos/loaloaloa/ 

 

Mat: Sjálfsmat 

Get ég: 

• hlustað, tekið eftir og nýtt mér upplýsingar í töluðu máli til útfærslu í mynd? 

• greint aðalatriði sögupersónu, útlit og persónueinkenni? 

• túlkað í mynd ólík svipbrigði persónu? 

• túlkað og myndgert valið efni úr sögunni? 

• sýnt og útskýrt vinnuferli sem felur í sér m.a. upplýsingaöflun, tilraunir og samtal? 

• túlkað listaverk með tilvísun í eigin reynslu, samtíð og fortíð? 

• byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og reynslu? 

• fjallað um eigin verk og verk annarra í virku samtali? 

 

 

Framkvæmd  

Þetta verkefni lögðum við fram ég og samnemandi minn, Ásdís Jónsdóttir, á námskeiði á 

vegum listkennsludeildar LHÍ. Námskeiðið var hannað fyrir okkur listkennslunemana með 

það að leiðarljósi að veita okkur fyrstu reynslu á vettvangi. Þau börn sem við kenndum voru 

úr Laugarneshverfi og flestir úr Lauganesskóla, úr fjórða og fimmta bekk. Ekki var um 

formlegt samstarf við skólann að ræða heldur gafst börnunum tækifæri á að skrá sig á þetta 

námskeið utan skóla. 

https://art21.org/artist/kara-walker
http://ciaolveirasalcedo.wixsite.com/ombres
http://listasafn.is/
http://listasafnreykjavikur.is/asmundarsafn
http://www.dagsson.com/
http://ruv.is/media/kiljan-halldor-petursson
http://halldorbaldursson.blog.is/album/
https://www.flickr.com/photos/loaloaloa/
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Við ákváðum að vinna með krökkunum í tvisvar sinnum tvær klukkustundir, verkefni sem 

tengdist þjóðsögum og menningararfi. Í ljósi þess að okkar kennsla fór fram í desember 

ákváðum við að leggja áherslu á sögu sem tengdist jólum. Við fengum Ásu Ketilsdóttur 

sagnaþul til að koma og segja okkur gamla íslenska þjóðsögu um jólasveina. Þessi jólasaga er 

frekar sérsök að því leiti að þegar sást til jólasveinanna í sögunni, þá voru þeir að koma að 

landi á bát en við erum vanari því að jólasveinarnir komi af fjöllunum. 

Við lögðum metnað okkar í að undirbúa kennslustofuna vel fyrir sögustundina og stilltum upp 

gömlum og fallegum stól fyrir sögukonuna og settum púða og dýnur á gólfið í kringum hann, 

fyrir nemendur að sitja á (sjá mynd 23). Við höfðum milda lampalýsingu og röðuðum kertum 

fallega um rýmið. Þetta var markvisst gert til að auka á stemninguna. 

  

Mynd 23: Ása Ketilsdóttir segir nemendum söguna Orðljóti fjósamaðurinn. 

Mynd 24: Ása fangar athygli barna í sögustund. 
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Þegar sögunni var lokið var nemendum kynnt verkefnið og skipt í hópa. Farið var yfir hvaða 

persónur komu við sögu og skipulagt hvaða hópur útfærði hvaða persónu. Kynntar voru leiðir 

til að túlka mismunandi svipbrigði og látbragð. Nemendur höfðu frjálst val um útfærslu á 

verkinu, hvað varðar efnisnotkun og aðferðir. Nemendur höfðu aðgang að málningu og 

fjölbreyttu efni í efnisveitu og myndvarpa til að stækka upp sögupersónuna.  

 

 

 Mynd 25: Nemendur teikna sögupersónu úr þjóðsögu á stórt blað. 

Mynd 26: Nemandi notar myndvarpa til að stækka upp 
persónu í þjóðsögu. 
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Að lokum var verkið sett upp í matsal Lauganesskóla, uppsetningin var nokkurnveginn í anda 

listakonunnar Kara Walker, sem gerir skugga myndir af sögupersónum sínum og límir upp á 

vegg en sögupersónur þessar voru þó af öðrum toga og mun litríkari. 

 

  

Mynd 27: Nemendur sýna sögupersónur sem þau unnu úr þjóðsögum. 
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3.2.3 Þrykk út frá þjóðsögu                                                          3 kennslustundir 

Markmið: 

Að vekja áhuga nemenda á menningararfinum. Að kynna fyrir þeim sögur og hlutverk þeirra í 

samfélaginu. Skapa aðstæður fyrir nemendur til að tengja gamlar hefðir við samtímann. 

Að nemendur kynnist tveimur þrykkaðferðum, háþrykki og mónóþrykki og noti þær til að 

skapa myndverk út frá þjóðsögu. 

Kennslustund 1 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

• hlustað, tekið eftir og nýtt sér 

upplýsingar í töluðu máli til 

útfærslu í mynd 

• unnið frá skissu að 

myndverki þ.e.a.s. 

þrykkplötu 

• sýnt og útskýrt vinnuferli 

sem felur í sér m.a. 

upplýsingaöflun, tilraunir og 

samtal 

• notað hugtök úr grafíkinni 

sem eiga við verkefnið. Þ.e. 

háþrykk, mónóþrykk og heiti 

á áhöldum sem notuð eru 

• túlkað listaverk með tilvísun 

í eigin reynslu, samtíð og 

fortíð 

 

Kennslustund 1 

Tillaga að framkvæmd: 

Efni og áhöld: 

Saga af vef eða frá sagnaþuli, skissublöð, blýantar, 

skæri og lím. 

• Sagnaþulur segir sögu eða nemendur hlusta á 

sögu af vef. Tröllasaga gæti komið til greina. 

• Nemendur meti söguna með gagnrýnum huga og 

noti upplýsingar úr henni til sköpunar á 

myndverki. Gott er að nota hugarkort í 

greiningavinnuna. 

• Nemendur skissa upp hluti og/eða landslag eða 

jafnvel steinrunnin tröll eða hvað það er sem 

vekur athygli í sögunni. 

• Nemendur nota hugarkortið við vinnuna og geta 

jafnvel byrjað að útbúa þrykkplötur, teikna 

einfaldaða mynd á hvítt blað, klippa út samskonar 

mynd í karton og líma á bókbandspappa. 

Umræðuspurningar: 

• Í hvernig umhverfi gerist sagan? 

• Er hægt að tengja hana nútímanum og túlka 

þannig? 

• Hver eru aðalatriði sögunnar? 

• Er boðskapur með sögunni? 
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• Umræður um háþrykk og mónóþrykk, hver er 

munurinn og hvernig virka þau? 

• Hvaða áhöld eru notuð sem tengjast grafíkinni? 

Kennslustund 2 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

• notað hugtök úr grafíkinni 

sem eiga við verkefnið 

• nýtt sér þrykkaðferðirnar og 

þau verkfæri sem kynnt eru 

til eigin listsköpunar 

• nýtt sér kveikjur og umræður 

út frá sögum til frekari 

sköpunar við eigin verk 

• túlkað listaverk með tilvísun 

í eigin reynslu, samtíð og 

fortíð 

 

Kennslustund 2 

Efni og áhöld: 

Pappír, karton, bókbandspappi, blýantar, skæri, lím, 

vatnsleysanleg prentsverta/litur, valsar, glerplata (til 

að valsa út litinn) og þrykkpúðar, skeiðar eða 

þrykkpressa. 

• Nemendur byrja að teikna einfaldaða mynd á 

hvítt blað, klippa út samskonar mynd í karton og 

líma á bókbandspappa. 

• Vatnsleysanleg prentsverta er borin á 

þrykkplötuna. 

• Notast er við þrykkpressu, þrykkpúða eða skeið 

við þrykkið. 

• Nemendur byrja að þrykkja. Fyrst mónóþrykk í 

bakgrunn, með litum og síðan svart háþrykk yfir. 

Þeir sem hafa tíma geta gert tilraunir með liti og 

fleiri myndir. 

Umræðuspurningar: 

• Umræður um liti og litafræði. 

• Sjá nemendur fyrir sér ríkjandi liti í sögunni? 

• Hver er ástæðan fyrir því að notuð er 

vatnsleysanleg sverta/litir? 

Umræður um umhverfismál og heilsu fólks í 

sambandi við olíuprentsvertu og terpentínu (til að 

þrífa með). 
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Kennslustund 3 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

• notað hugtök úr grafíkinni 

sem eiga við verkefnið 

• nýtt sér þrykkaðferðirnar og 

þau verkfæri sem kynnt eru, 

til eigin listsköpunar 

• ígrundað verk sín og 

vinnuferli, sagt frá og rætt 

við aðra 

 

Kennslustund 3 

Efni og áhöld: 

Pappír, karton, bókbandspappi, blýantar, skæri, lím, 

vatnsleysanleg prentsverta/litur, valsar, glerplata (til 

að valsa út litinn) og þrykkpúðar, skeiðar eða 

þrykkpressa. 

• Nemendur halda áfram að gera tilraunir með 

þrykk og liti. 

• Nemendur velja sér þrykkeintak sem þeir vilja 

sýna/hengja upp og segja frá. 

• Verkið er merkt samkvæmt hefðum í grafíkinni. 

• Sýning og umræður. Hver nemandi segir frá sínu 

verki, hvað hann valdi úr sögunni og hvers vegna. 

Umræðuspurningar: 

• Er hægt að túlka t.d. veðurfar með litum og 

áferð? 

Umræður um grafíklist/þrykk og upplag og hvernig 

það er merkt. 

 

Listamenn: 

Páll Guðmundsson, Húsafelli. 

http://www.pallg.is/Default.asp?Sid_Id=320&tId=1&Tre_Rod=&qsr 

Ásgrímur Jónsson. http://www.listasafn.is/sersofn/safn-asgrims-jonssonar/  

Jóhannes S. Kjarval. http://gamli.listasafnreykjavikur.is/kjarval/  

Magdalena Margrét Kristjánsdóttir. https://www.facebook.com/magdalena.910 

http://www.umm.is/UMMIS/Listamenn/Listamadur/113 

Pablo Picasso. http://print.zemniimages.info/picasso/  

Henri Matisse.https://www.kingandmcgaw.com/prints/henri-matisse 

 

 

http://www.pallg.is/Default.asp?Sid_Id=320&tId=1&Tre_Rod=&qsr
http://www.listasafn.is/sersofn/safn-asgrims-jonssonar/
http://gamli.listasafnreykjavikur.is/kjarval/
https://www.facebook.com/magdalena.910
http://www.umm.is/UMMIS/Listamenn/Listamadur/113
http://print.zemniimages.info/picasso/
https://www.kingandmcgaw.com/prints/henri-matisse
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Mat: Sjálfsmat 

Get ég: 

• hlustað, tekið eftir og nýtt mér upplýsingar í töluðu máli til útfærslu í mynd? 

• unnið frá skissu að myndverki þ.e.a.s. þrykkplötu? 

• notað hugtök úr grafíkinni sem eiga við verkefnið. Þ.e. muninn á háþrykki og 

mónóþrykki og áhöldin sem notuð eru? 

• nýtt mér þrykkaðferðirnar og þau verkfæri sem kynnt eru, til eigin listsköpunar? 

• nýtt mér kveikjur og umræður út frá sögum til frekari sköpunar við eigin verk? 

• notað hugtök úr grafíkinni sem eiga við verkefnið? 

• ígrundað verk mín og vinnuferli, sagt frá og rætt við aðra? 

 

Framkvæmd 

Þetta verkefni var lagt fram í vettvangsnámi í Vogaskóla, nemendurnir voru í fjórða og 

fimmta bekk. Að vísu voru þjóðsögur ekki þemað heldur frjáls túlkun á myndefni en þessar 

þrykkaðferðir geta hentað vel fyrir grófgert myndefni eins og tröll, skrímsli, drauga og aðrar 

kynjaskepnur og þeirra umhverfi. Nemendurnir voru nokkuð yngri en lagt er til í verkefninu 

hér að framan, sem sýnir að verkefnið hentar fleiri aldurshóp í annarri útfærslu. Hver 

kennslustund var 80 mínútur. Byrjað var á að kynna verkefnið, einnig grafík-listamenn og 

verk þeirra. Tilbúnar þrykkplötur og þrykk af þeim voru einnig til sýnis. Nemendur unnu 

hugmyndavinnu og skissuðu upp myndefni og skáru út í karton, (ekki mjög þykkt) síðan var 

það límt á bakgrunnsplötuna. Í þessu verkefni var ég búin að ákveða stærð þrykkplötunnar 

vegna þess að ætlunin var að klára að ganga frá þrykkinu í lokin, merktu og innrömmuðu í 

karton. Þetta var gert til hægðarauka vegna fjölda nemenda. Annars tel ég farsælla að 

nemendur hafi val um þessa hluti. Í lok tímans voru allir nemendur búnir að búa til 

þrykkplötu með eigin myndefni. 

Mynd 28: Nemendur vinna þrykkplötu 
úr kartoni. 
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Önnur kennslustund hófst á því að skipt var í hópa, því ekki komust allir að í einu við að 

þrykkja myndina sína. Biðtíminn var nýttur í ókláruð verkefni og frjálsa sköpun. Ég reikna 

með að í þessu verkefni, með sama skipulagi, nýtist tíminn betur með eldri nemendum sem 

eru meira sjálfbjarga. Þriðja kennslustund fór í að kynna fyrir nemendum hvernig gott er að 

ganga frá þrykki í karton og hvernig grafíkmyndir, sem geta verið í upplagi, eru merktar. Í 

lok tímans fór fram sjálfsmat og síðan var farið  yfir allar myndirnar og hver og einn sagði 

frá sinni mynd. 

 

Mynd 31: Nemandi sýnir og segir frá verki sínu. 

Mynd 29: Nemendur valsa út prentlit áður en þrykkt er. 

Mynd 30: Dæmi um þrykkmynd nemenda. 
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3.2.4 Textílverkefni út frá þjóðsögu                                             4 kennslustundir 

Markmið: 

Vekja áhuga nemenda á menningararfinum. Að kynna fyrir þeim sögur og hlutverk þeirra í 

samfélaginu. Skapa aðstæður fyrir nemendur til að tengja gamlar hefðir við samtímann. Að 

nemendur saumi út myndefni sögunnar. Saumað er í anda gömlu reflanna „Bayeux refillinn“ 

sem voru einskonar teiknimyndir þeirra tíma. 

Kennslustund 1 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

• hlustað, tekið eftir og nýtt 

sér upplýsingar í töluðu máli 

til útfærslu í útsaumsverki 

• unnið frá skissu að 

myndverki þ.e.a.s. refli, 

• sett fram hugmyndir byggðar 

á eigin ímyndunarafli 

• sagt frá eigin uppgötvunum 

og vísað í eigið nærumhverfi 

 

Kennslustund 1 

Tillaga að framkvæmd: 

Efni og áhöld: 

Saga af vef eða frá sagnaþuli, skissublöð, blýantar. 

• Nemendur hlusta á þjóðsögu af vef eða frá 

sagnaþuli. 

• Nemendur meti söguna með gagnrýnum huga og 

noti upplýsingar úr þeim til sköpunar á 

myndverki. Gott er að nota hugarkort í 

greiningavinnuna. 

• Nemendur halda áfram og skissa upp 

söguþráðinn með hliðsjón af hugarkortinu. 

 

Umræðuspurningar: 

• Í hvernig umhverfi gerist sagan? 

• Er hægt að tengja hana nútímanum og túlka 

þannig? 

• Hver eru aðalatriði sögunnar? 

• Er boðskapur með sögunni? 

• Hvernig sögur voru valdar til að sauma út á tíma 

reflanna og hvers vegna? 

Hvaða fólk kom við sögu? Voru þar börn? Konur? Eða 

karlar? Eða allt í bland? 
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Kennslustund 2 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

• unnið með öðrum að 

skipulögðu verkefni 

(hópvinna) 

• rannsakað gamlar og nýrri 

útsaumsaðferðir 

• skapað út frá eigin 

ímyndunarafli 

 

Kennslustund 2 

Efni og áhöld: 

Blýantar, útsaumsgarn af ýmsum gerðum, langt efni 

(hægt að sauma saman búta) til að sauma út í, textíl 

litur, málning, efni úr efnisveitu. 

• Nemendur vinna í hóp að sama verki. 

• Sagan teiknuð upp á efnið. T.d. eins og 

teiknimyndasaga eða í samræmi við gamlar 

hefðir. 

• Byrjað er að kynna sér refilsaum og hann 

prófaður, einnig aðrar útsaumsaðferðir. 

• Útlínur saumaðar með einföldu spori.  

(Nemendur velja.) 

• Allir sauma í einu, einhverstaðar á reflinum. 

Umræðuspurningar: 

• Umræða um útsaumsaðferðir. 

• Umræður um liti og litafræði. Hvaða litir voru 

ríkjandi í gömlu reflunum? 

• Hvernig var litað í gamla daga? Umræður um 

jurtalitun. 

• Var notað ullargarn eða úr hvaða efni var 

útsaumsgarnið? 

• Hefði verið hægt að nota eitthvað annað? 

• Ættum við að nota ullargarn eða finna eitthvað 

annað til að sauma með? 

 

Kennslustund 3 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

Kennslustund 2 

Efni og áhöld: 
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• unnið með öðrum að 

skipulögðu verkefni 

(hópvinna) 

• greint og beitt fjölbreyttum 

aðferðum og tækni 

• notað orðaforða og hugtök til 

að tjá skoðanir sínar á 

myndlist og hönnun og fært 

rök fyrir þeim út frá eigin 

gildismati 

 

Blýantar, útsaumsgarn af ýmsum gerðum, langt efni 

(hægt að sauma saman búta) til að sauma út í, textíl 

litur, málning, efni úr efnisveitu. 

• Nemendur vinna í hóp að sama verki. 

• Sagan teiknuð upp á efnið. T.d. eins og 

teiknimyndasaga eða í samræmi við gamlar 

hefðir. 

• Byrjað er að kynna sér refilsaum og hann 

prófaður, einnig aðrar útsaumsaðferðir. 

• Útlínur saumaðar með einföldu spori.  

(Nemendur velja.) 

• Allir sauma í einu, einhverstaðar á reflinum. 

Umræðuspurningar:    

• Umræða um útsaumsaðferðir. 

• Umræður um liti og litafræði. Hvaða litir voru 

ríkjandi í gömlu reflunum? 

• Hvernig var litað í gamla daga? Umræður um 

jurtalitun. 

• Var notað ullargarn eða úr hvaða efni var 

útsaumsgarnið? 

• Hefði verið hægt að nota eitthvað annað? 

• Ættum við að nota ullargarn eða finna eitthvað 

annað til að sauma með? 
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Kennslustund 4 

Hæfniviðmið 

Í lok tímans getur nemandi: 

• unnið með öðrum að 

skipulögðu verkefni 

(hópvinna) 

• greint og beitt fjölbreyttum 

aðferðum og tækni 

• notað orðaforða og hugtök til 

að tjá skoðanir sýnar á 

myndlist og hönnun og fært 

rök fyrir þeim út frá eigin 

gildismati 

• gagnrýnt af þekkingu, 

sanngirni og virðingu eigin 

verk og annarra bæði einn og 

í samvinnu 

Kennslustund 4 

Efni og áhöld: 

Útsaumsgarn af ýmsum gerðum, textíl-litur, 

málning, efni úr efnisveitu. 

• Klárað að vinna verkið. 

• Refillinn settur upp til sýningar í sal skólans eða 

annarstaðar, væri t.d. hægt að hengja upp úti. 

• Nemendur segja frá sögunni og myndefninu á 

sýningunni. 

Umræðuspurningar: 

• Hvar er best að hafa sýningu? Úti eða inni?  

• Hvernig á að kynna verkið? 

 

 

Listamenn: 

https://is.wikipedia.org/wiki/Bayeux-refillinn 

http://www.njalurefill.is/ 

Grayson Perry. http://www.artnet.com/artists/grayson-perry/?type=rugs-carpets-textiles 

Britta Marakatt-Labba. https://www.youtube.com/watch?v=9oAh4dLcNms 

http://brittaml.se/ 

Sue Stone. http://www.textileartist.org/sue-stone-interview/ 

Kara Walker. https://art21.org/artist/kara-walker/ 

Trenton Doyle Hancock. https://art21.org/artist/trenton-doyle-hancock/ 

 

  

https://is.wikipedia.org/wiki/Bayeux-refillinn
http://www.njalurefill.is/
http://www.artnet.com/artists/grayson-perry/?type=rugs-carpets-textiles
https://www.youtube.com/watch?v=9oAh4dLcNms
http://brittaml.se/
http://www.textileartist.org/sue-stone-interview/
https://art21.org/artist/kara-walker/
https://art21.org/artist/trenton-doyle-hancock/
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Mat: Sjálfsmat 

Get ég: 

• hlustað, tekið eftir og nýtt mér upplýsingar í töluðu máli til útfærslu á útsaumsverki? 

• unnið frá skissu að myndverki þ.e.a.s. útsaumsverki? 

• notað hugtök úr textíliðn sem eiga við verkefnið? 

• nýtt mér aðferðir við útsaum og þau verkfæri sem kynnt eru, til eigin listsköpunar? 

• nýtt mér kveikjur og umræður út frá sögum til frekari sköpunar við eigin verk? 

• ígrundað verk mín og vinnuferli, sagt frá og rætt við aðra? 

• unnið með öðrum að skipulögðu verkefni (hópvinna)? 

• greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni? 

• notað orðaforða og hugtök til að tjá skoðanir mínar á myndlist og hönnun og fært rök 

fyrir þeim út frá eigin gildismati? 

• gagnrýnt af þekkingu, sanngirni og virðingu eigin verk og annarra bæði ein/einn og í 

samvinnu? 

 

 

Framkvæmd 

Verkefnið var útbúið fyrir þetta lokaverkefni til að vinna skapandi með textílverkefni út frá 

þjóðsögu en hefur ekki verið framkvæmt. 
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4.2.5 Mótun í pappamassa út frá þjóðsögum    4 kennslustundir 

Markmið: 

Vekja áhuga nemenda á menningararfinum. Að kynna fyrir þeim sögur og hlutverk þeirra í 

samfélaginu. Skapa aðstæður fyrir nemendur til að tengja gamlar hefðir við samtímann. 

Að nemendur taki eftir einhverslags óraunverulegum fyrirbærum í sögunum og ákveði hvað 

þeim hugnast að vinna með og útfæra í pappamassa. 

Kennslustund 1 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

• hlustað, tekið eftir og nýtt 

sér upplýsingar í töluðu máli 

til útfærslu í þrívítt verk 

• unnið frá skissu að þrívíðu 

verki 

• sett fram hugmyndir byggðar 

á eigin ímyndunarafli 

• sagt frá eigin uppgötvunum og 

vísað í eigið nærumhverfi 

 

Kennslustund 1 

Tillaga að framkvæmd: 

Efni og áhöld: 

Saga af vef eða frá sagnaþuli, skissublöð, blýantar. 

• Nemendur hlusta á þjóðsögu af vef eða frá 

sagnaþuli. 

• Nemendur meti söguna með gagnrýnum huga og 

noti upplýsingar úr henni til sköpunar á þrívíðu 

verki. Gott er að nota hugarkort í 

greiningavinnuna. 

• Nemendur skissa upp dýr, tröll, skrímsli eða 

hvaða fyrirbæri sem kemur fyrir í sögunni, með 

hliðsjón af hugarkortinu. 

Umræðuspurningar: 

• Hver eru aðalatriði sögunnar? 

• Er boðskapur með sögunni? 

• Hvaða fólk kom við sögu? Voru þar börn? 

Konur? Eða karlar? Eða allt í bland? 

 

Kennslustund 2 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

Kennslustund 2 

Efni og áhöld: 
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• unnið hugmyndir áfram frá 

teikningu/mynd í þrívítt verk 

• skapað út frá eigin 

ímyndunarafli 

• sagt frá eigin uppgötvunum og 

vísað í eigið nærumhverfi, 

• notað orðaforða og hugtök til 

að tjá skoðanir sínar á 

myndlist og hönnun og fært 

rök fyrir þeim út frá eigin 

gildismati 

• ígrundað verk sín og 

vinnuferli, sagt frá og rætt 

við aðra 

 

Dagblaðapappír, vírnet, plastpokar (endurvinnsla), 

málaralímband og hveitilím, hárblásari (til að flýta 

fyrir þurrkun). 

• Nemendur velja sér skepnu/fyrirbæri sem þeir 

vilja móta/búa til, ákveða stærð. 

• Nemendur geta valið um að vinna saman í pörum 

eða gera einstaklingsverk. 

• Byrjað er að móta fyrirbærið, með vírneti eða 

hugsanlega plastpokum (vöðlað saman og límt). 

• Dagblaðapappír rifinn niður í lengjur og límdur 

með hveitilími utan á grindina/plastpokamótið. 

(Þetta getur tekið þó nokkurn tíma.) 

Umræðuspurningar: 

• Hvert er hlutverk óraunverulegra skepna í 

sögunni? 

• Skiptir máli að það séu skrýtnar verur í sögum? 

• Hversu stórt á fyrirbærið að vera sem er verið að 

móta? 

• Umræða um styrkleika efnisins. 

 

Kennslustund 3 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

• unnið hugmyndir áfram frá 

teikningu/mynd í þrívítt verk 

• sett fram hugmyndir byggðar 

á eigin ímyndunarafli 

• sagt frá eigin uppgötvunum og 

vísað í eigið nærumhverfi 

Kennslustund 3 

Efni og áhöld: 

Dagblaðapappír, vírnet, plastpokar (endurvinnsla), 

málaralímband og hveitilím, málning og lakk 

(vatnsleysanlegt), hárblásari (til að flýta fyrir 

þurrkun). 

• Haldið er áfram að líma dagblaðapappír utan á 

grindina/mótið. 
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• ígrundað verk sín og 

vinnuferli, sagt frá og rætt 

við aðra 

 

• Verkið málað/skreytt og látið þorna, síðan er 

lakkað yfir allt saman. 

Umræðuspurningar: 

• Umræður um verkið, hvaða litir henta best 

fyrirbærinu?  

• Í hvaða umhverfi hafðir þú hugsað þér skepnuna? 

• Er skepnan úr fortíð eða nútíð, segja litirnir 

eitthvað um það? 

Kennslustund 4 

Hæfniviðmið: 

Í lok tímans getur nemandi: 

• skrásett og sett fram 

hugmyndir á fjölbreyttan 

hátt byggðar á eigin 

ímyndunarafli og/eða 

rannsókn, myndrænt og/eða í 

texta 

• sagt frá eigin uppgötvunum og 

vísað í eigið nærumhverfi 

• ígrundað verk sín og 

vinnuferli og rætt við aðra 

• gagnrýnt af þekkingu, 

sanngirni og virðingu eigin 

verk og annarra bæði einn og 

í samvinnu 

Kennslustund 4 

Efni og áhöld: 

Myndavél, prentari, kennaratyggjó. 

• Myndataka, fundinn staður úti/inni sem hentar 

fyrirbærinu. 

• Sýning á verkunum úti/inni ásamt 

ljósmyndasýningu. 

• Nemendur kynna verk sitt/sín og segja frá 

sögunni sem það tengist. 

Umræðuspurningar: 

• Hvar er best að hafa sýningu? Úti eða inni?  

• Hvernig á að kynna verkið? 

 

 

Listamenn: 

Lulu Yee. https://www.luluyee.net/ 

Hulda Hákon. http://www.huldahakon.com/ 

Sara Vilbergsdóttir. https://www.behance.net/gallery/697682/Papermash-sculptures 

Trenton Doyle Hancock. https://art21.org/artist/trenton-doyle-hancock/ 

Kiki Smith. https://art21.org/artist/kiki-smith/ 

https://www.luluyee.net/
http://www.huldahakon.com/
https://www.behance.net/gallery/697682/Papermash-sculptures
https://art21.org/artist/trenton-doyle-hancock/
https://art21.org/artist/kiki-smith/
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Helgi Þórsson. http://helgithorsson.com/#sculptures 

Ásmundur Sveinsson. http://listasafnreykjavikur.is/asmundarsafn 

 

Mat: Sjálfsmat 

Get ég: 

• hlustað, tekið eftir og nýtt mér upplýsingar í töluðu máli til útfærslu á þrívíðu verki? 

• sett fram hugmyndir byggðar á eigin ímyndunarafli? 

• unnið hugmyndir áfram frá teikningu/mynd í þrívítt verk? 

• sett fram hugmyndir byggðar á eigin ímyndunarafli? 

• ígrundað verk mín og vinnuferli, sagt frá og rætt við aðra? 

• sagt frá eigin uppgötvunum og vísað í eigið nærumhverfi? 

• gagnrýnt af þekkingu, sanngirni og virðingu eigin verk og annarra bæði einn/ein og í 

samvinnu? 

• skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt byggðar á eigin ímyndunarafli 

og/eða rannsókn, myndrænt og/eða í texta? 

 

Framkvæmd 

Verkefnið var útbúið fyrir þetta lokaverkefni til að vinna skapandi með mótun i pappamassa 

út frá þjóðsögu en hefur ekki verið framkvæmt. 

http://helgithorsson.com/
http://listasafnreykjavikur.is/asmundarsafn
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4 Lokaorð 

Markmiðið með þessu lokaverkefni var að fjalla um mikilvægi þess að miðla þeim 

menningararfi sem felur í sér sagnaarfinn og hvernig það, að nota þjóðsögur við kennslu, 

gefur fjölbreytta möguleika á kennsluaðferðum og úrlausnum sem leiða til skapandi 

skólastarfs. Með verkefninu var lagt upp með að koma á framfæri þeirri hugmynd að sögur 

sagðar af sagnaþuli sé góð leið til kennslu og náms á öllum skólastigum. Þessi hugmynd 

kviknaði þegar ég var að huga að efni fyrir lokaverkefni í listkennsludeild LHÍ, því upplifun 

mín er sú að það að hlusta á sögur mæltar af munni fram er áhrifaríkara en að hlusta á 

upplestur eða að lesa. Þar tengi ég við reynslu mína af því þegar tengdamóðir mín, Ása 

Ketilsdóttir sagði mér og börnunum mínum sögur við hin ýmsu tækifæri og tel ég mikils virði 

ef fleiri fengju að njóta þess. Til að miðla sögunum hennar Ásu ákvað ég að útbúa námsvefinn 

Sagnavefurinn þar sem hægt er að hlusta á hana segja sögur á myndbandi. Verkefni fyrir 

listgreinakennslu sem hægt er að tengja sögunum, ásamt hæfniviðmiðum, námsmati og 

tillögum að framkvæmd, eru einnig á vefnum. Hæfniviðmiðin miðast við að nemendur beiti 

greiningu, rannsókn og sköpun við nám sitt samkvæmt aðalnámskrám. Það er mikilvægt til að 

nemendur tengi við menningu og umhverfi sitt og skilji merkingu og gildi viðfangsefna sinna, 

m.a. með grenndarnámi. Í grenndarnámi sækja nemendur innblástur í samfélagið, bæði í 

náttúrulegt umhverfi og til samfélagsþegnanna, þannig er hugað að því að menning skili sér 

milli kynslóða. Helstu kennimenn þessa lokaverkefnis eru John Dewey, Elliot Eisner og Ken 

Robinson auk þeirra hefur verið stuðst við aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla ásamt 

skrifum annarra fagmanna. Fjallað hefur verið um listamenn sem nýta sér sögur og ævintýri 

sem innblástur við sína listsköpun og hvernig þeir vinna að verkum sínum.  

Markmiðið er að Sagnavefurinn, sem er hluti þessa lokaverkefnis, stækki og þróist áfram, þar 

sem hægt að bæta við sögum og fleiri verkefnum ásamt því að samþætta verkefni svo sem 

listgreinum og íslensku, samfélagsfræði, landafræði, stærðfræði, lífsleikni svo eitthvað sé 

nefnt. Von mín er sú að námsvefurinn Sagnavefurinn geti orðið til þess að auka þátt miðlunar 

sagnaarfsins í skapandi skólastarfi og að kennarar og nemendur hafi ánægju af að nýta sér 

hann í námi og starfi. 
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