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Formáli	

Viðfangsefni	eftirfarandi	verkefnis	er	að	skoða	myndlist	sem	mál	í	kennslu	á	

unglingastigi	grunnskóla.	Verkefnið	er	starfendarannsókn	sem	byrjar	með	því	að	skoða	

fræði	í	samhengi	við	menntun	og	listir,	skoða	dæmi	um	hvað	hefur	verið	gert	og	leita	til	

ýmissa	sérfræðinga	til	þess	að	útbúa	kennsluhefti	sem	á	að	sameina	þekkinguna	sem	ég	

hef	öðlast	í	gegnum	ferlið.	Aðalmarkmið	þessarar	rannsóknar	er	að	athuga	hvernig	og	

hvort	myndlist	geti	verið	notuð	í	kennslu	í	formi	teiknimynda.	Verkefnið,	sem	

samanstendur	af	bæði	ritgerð	og	kennsluhefti,	er	30	eininga	lokaritgerð	til	fullnaðar	

M.Ed.-gráðu	í	kennslufræði	grunnskóla.		

Ég	tileinka	það	foreldrum	mínum,	Javier	og	Halldóru,	fyrir	þann	ómetanlega	

stuðning	sem	þau	hafa	veitt	mér	frá	upphafi.	Að	auki	vil	ég	þakka	Svanborgu	R.	

Jónsdóttur	og	Hafdísi	Guðjónsdóttur	leiðbeinendum	mínum,	Hönnu	Ólafsdóttur	

sérfræðingi,	Bjarna	Rúnari	Bjarnasyni	og	Helgu	Birgisdóttur	fyrir	yfirlestur,	Erni	Inga,	

Rúrí,	Steinunni	Sigurðardóttur,	Klöru	Þórhallsdóttur,	Rakel	Pétursdóttur	og	

kennurunum	fyrir	aðstoðina	í	öllu	ferlinu,	nemendunum	sem	gáfu	mér	innblástur	og	að	

lokum	Sólveigu	og	Jenny	fyrir	andlegan	stuðning.	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirrituðum.	Ég	hef	kynnt	mér	

Vísindasiðareglur	Háskóla	Íslands.	Ég	hef	gætt	viðmiða	um	siðferði	í	rannsóknum	og	

fyllstu	ráðvendni	í	öflun	og	miðlun	upplýsinga,	og	túlkun	niðurstaðna.	Ég	vísa	til	alls	

efnis	sem	ég	hef	sótt	til	annarra	eða	fyrri	eigin	verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	

ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Ég	þakka	öllum	sem	lagt	hafa	mér	lið	með	einum	

eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálfur	ábyrgð	á	því	sem	missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	

ég	með	undirskrift	minni.		

	

Reykjavík,	9.	maí	2017	
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Ágrip	

Mikið	hefur	verið	fjallað	um	skapandi	vinnubrögð	og	að	kennarar	hafi		áhuga	á	að	

tileinka	sér	þau	en	þrátt	fyrir	það	hefur	það	ekki	endilega	endurspeglast	í	daglegu	

skólastarfi.	Álag	á	kennara	er	mikið	en	finna	þarf	leið	til	að	hvetja	nemendur	og	vekja	

áhuga	þeirra.	Meistaraverkefni	þetta	fjallar	um	leit	mína	að	leiðum	til	að	vinna	á	efsta	

stigi	grunnskóla	með	myndlist	sem	mál,	bæði	sem	tjáningu	hugmynda	í	kennslu	og	

samþættingu	námsgreina.	Tilgangur	verkefnisins	er	að	hvetja	kennara	til	þess	að	fara	út	

fyrir	rammann	og	leita	nýrra	og	fjölbreyttra	leiða	til	þess	að	vinna	starf	sitt	út	frá	þeim	

aðstæðum	sem	skapast	dagsdaglega.	Markmiðið	er	að	sýna	dæmi	um	hvernig	nota	

megi	myndlist	sem	mál	til	að	efla	skilning	á	nokkrum	þáttum	námskrár	og	ýta	undir	

umræður	um	þá.		

Eftir	að	hafa	ígrundað	rannsóknir	á	sviði	menntunnar	og	myndlistar	og	rætt	við	

listamenn	og	verkefnastjóra	fræðsludeilda	listasafna,	útbjó	ég	kennsluhefti	fyrir	

nemendur	á	efsta	stigi	grunnskóla	þar	sem	fjallað	var	um	valin	hugtök	og	unnin	út	frá	

myndlist.	Ég	ákvað	að	gera	starfendarannsókn	um	ferlið	og	nýta	aðferðir	

starfendarannsókna	til	að	safna	gögnum	og	vinna	úr	þeim.	Aðalgögnum	um	ferlið	var	

safnað	í	rannsóknardagbók	þar	sem	ég	skráði	þau	skref	sem	ég	tók,	hvernig	gekk,	

vangaveltur	mínar,	riss	og	drög	að	teikningum	sem	áttu	að	fara	í	heftið.	Einnig	sendi	ég	

eintök	til	ákveðna	skóla	og	gerði	spurningakönnun	um	viðhorf	þeirra	til	heftisins.	Að	

lokum,	greindi	ég	svör	þeirra,	sem	hjálpaði	mér	að	bæta	endanlega	útgáfu	heftisins.	

Rannsóknin	sýnir	mögulegar	leiðir	til	að	vinna	þverfaglega	með	myndlist	sem	mál,	

þannig	að	nemendur	fái	tilfinningu	fyrir	tengingu	ólíkra	þátta	í	umhverfinu,	bera	þá	

saman	og	finna	sameiginlega	fleti	sem	geta	leitt	til	nýrra	lausna	og	sjónarmiða	–	allt	til	

að	opna	hug	þeirra.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýna	að	námskrár	gefa	kennurum	

mikið	frelsi	til	þess	að	lesa	úr	þeim,	túlka	og	vinna	á	skapandi	hátt.	
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Abstract	

Much	has	been	spoken	about	creative	teaching	and	teachers’	interest	in	adapting	their	

lessons	to	it	but	that	interest	has	not	always	been	reflected	in	their	daily	lessons.	The	

following	master	thesis	describes	my	search	on	how	it	is	possible	to	work	with	the	

visual	arts	in	the	higher	level	of	primary	school,	both	as	a	way	of	transmitting	ideas	and	

working	with	other	subjects.	The	aim	of	the	thesis	is	to	encourage	teachers	to	go	out	of	

the	box	and	search	for	diverse	paths	for	developing	their	lessons	adapted	to	the	

context.	The	main	goal	is	to	show	examples	of	working	with	the	visual	arts	as	a	

language	that	helps	to	understand	concepts	that	must	otherwise	be	taught	according	

to	the	curriculum	and	to	create	a	discussion	about	it.	

After	researching	resources	and	interviewing	artists	and	museums’	education	

coordinators,	I	prepared	a	brochure	where	selected	concepts,	which	are	taught	at	the	

higher	level	of	primary	school,	where	developed	through	the	visual	arts.	I	chose	to	use	

an	action	research	during	the	process	and	its	methods	to	collect	data.	I	noted	most	of	

the	data	in	a	notebook	where	I	described	the	steps	and	how	they	evolved,	ideas	and	

sketches	of	the	drawings	of	the	brochure.	Addition,	I	collected	and	analysed	the	

answers	to	the	questionnaire	I	sent	to	the	teachers	who	evaluated	the	brochure.	

The	results	of	the	research	show	ways	in	which	it	is	possible	to	work	in	a	

multidisciplinary	way	with	visual	arts	as	a	language	and	to	open	the	students’	mind	

while	they	learn	about	key	factors	in	their	surroundings,	and	compare	them	to	be	able	

to	find	new	solutions	and	points	of	view.	School	curricula	offer	teachers	great	flexibility	

and	freedom	for	analysis,	interpretation	and	work	in	a	creative	way.	
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1 Inngangur		

Starf	kennara	í	dag	er	bæði	flókið,	fjölbreytt	og	áhugavert.	Í	kröfum	Aðalnámskrár	2011	

um	að	hugsa	menntun	út	frá	sex	grunnþáttum,	en	ekki	eingöngu	námsgreinum,	og	

skipuleggja	kennslu	og	nám	út	frá	þeim	er	að	finna	nýja	hugsun	fyrir	marga	kennara.	

Vegna	þessarar	nýju	hugsunar	eða	nálgunar	er	ekki	ólíklegt	að	kennarar	þurfi	aukna	

hvatningu	og	innblástur	til	að	móta	hugmyndir	um	tilhögun	skólastarfsins.	Hvatningu	til	

að	uppfylla	þær	kröfur	sem	gerðar	eru	til	þeirra	um	hugmyndaríka	kennslu.	Þeir	þurfa	

innblástur	til	að	finna	leiðir	sem	gera	kennsluna	enn	áhrifaríkari	og	fjölbreyttari	án	þess	

að	missa	markmiðið	um	markvissa	menntun	barna	og	unglinga.	Eitt	af	markmiðum	

Aðalnámskrár	er	að	nemandinn	öðlist	getu	til	að	nýta	þær	upplýsingar	sem	hann	lærir	

og	leikni	til	að	afla	sér	frekari	þekkingar.	

Hluti	af	verkefni	þessu	fólst	í	því	að	útbúa	myndrænt	kennsluhefti.	Það	er	hugsað	

sem	dæmi	um	það	hvernig	hægt	væri	að	styðja	kennara	í	að	vinna	áfram	með	

námskrána	og	hugsa	útfærslu	hennar	á	nýstárlegan	hátt.	Kennsluheftið	á	rætur	að	rekja	

til	þeirra	hugmynda	að	kennarinn	sé	túlkandi	námskrárinnar	og	hann	sé	með	

fullnægjandi	menntun	til	þess	að	takast	á	við	nýjar	aðstæður	og	þróa	áfram	vinnu	sína.	

Þessi	þróun	fer	vel	saman	við	áherslur	Aðalnámskrár	grunnskóla	2011	um	samþættingu	

greina	og	skapandi	skólastarf.	Möguleikarnir	á	því	hvernig	hægt	sé	að	vinna	með	

námskrána	eru	ótal	margir.	Hér	verður	lögð	sérstök	áhersla	á	myndlist	og	varpað	ljósi	á	

hvernig	er	hægt	að	nýta	hana	sem	leiðandi	lið	í	ferli	samþættingar	og	eða	sem	tengilið	

hugtaka	annarra	námsgreina.	Í	verkefninu	er	ekki	talað	um	myndlist	í	sömu	merkingu	og	

myndmennt.	Meginmunurinn	liggur	í	nálguninni.	Það	er,	myndlist	er	gerð	með	valinni	

tækni	til	að	tjá	sterka	hugmynd	en	myndmennt	er	það	sem	kennt	í	grunnskóla	til	þess	

að	kenna	ákveðin	tækniatriði	og	efla	sköpunargáfu	almennt.	

Í	rannsókninni	set	ég	mig	í	spor	kennara	sem,	eftir	að	hafa	fengið	námskrána	í	

hendur,	spyr	sjálfan	sig	hvort	hægt	sé	að	túlka	hana	og	vinna	með	hana	áfram	í	kennslu	

með	því	að	nota	nýjar	stuðningsleiðir	til	að	ná	markmiðum	námskrárinnar	í	gegnum	

grunnþætti	hennar	og	samþættingu	faggreina.	

Áhugi	minn	á	þessu	efni	liggur	í	þeirri	trú	að	alltaf	sé	hægt	að	gera	betur,	fái	menn	

tækifæri	til	að	fullnýta	öll	verkfærin	sem	eru	í	boði.	Ég	hef	mikinn	áhuga	á	myndlist	og	

allt	frá	upphafi	kennaranámsins	hafði	ég	í	huga	að	sérhæfa	mig	í	þessari	grein	
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skólastarfsins.	Eftir	að	hafa	beint	augum	mínum	að	myndmennt	kenndri	á	öllum	stigum	

grunnskólans	og	sem	hluta	af	samþættingu,	tel	ég	að	hugmyndin	um	myndlist	sem	

verkfæri	í	öllum	námsgreinum	gæti	verið	næsta	skref	fyrir	námskrána	og	túlkun	hennar.	

Að	baki	þessarar	rannsóknar	liggur	sú	hugmynd	að	skoða	og	skilgreina	hvað	

námskrá	er	sem	og	tengingu	hennar	við	vinnu	kennara.	Með	rannsókninni	leita	ég	eftir	

að	hefja	samtal	við	kennarann	sem,	með	námskrána	fyrir	framan	sig,	vill	útfæra	

fjölbreyttar	leiðir	til	að	kenna	út	frá	henni.	Tilgangur	rannsóknarinnar	er	að	nýta	

myndlist	til	að	túlka	markmið	Aðalnámskrár	2011	og	búa	til	kennsluhefti	þar	sem	

myndlist	er	notuð	sem	mál.	

Til	þess	að	geta	borið	fram	raunhæfar	hugmyndir	mun	ég	fyrst	skoða	

grunnhugmyndina	bak	við	hugtakið	námskrá	og	hvað	það	táknar.	Síðan	velti	ég	því	fyrir	

mér	hvernig	skoðanir	kennarans	gætu	fengið	hljómgrunn	í	kennslu	þar	sem	myndlist	er	

notuð	sem	tjáningarform.	Þannig	athuga	ég	þá	eiginleika	myndlistarinnar,	sérstaklega	

teiknimynda,	sem	tjáningarform,	og	hvernig	hægt	sé	að	nota	það	mál	til	þess	að	hafa	

áhrif	á	kennsluaðferðir.	Aðalmarkmið	þessarar	rannsóknar	er	að	athuga	hvernig	og	

hvort	myndlist	geti	verið	notuð	í	kennslu	í	formi	teiknimynda.	Kennsluheftið	sem	

rannsókninni	fylgir	inniheldur	dæmi	um	myndskreytt	efni	ákveðinna	námsgreina	í	

grunnskólum.	

Að	loknum	formála	og	inngangi	ritgerðarinnar	er	að	finna	umfjöllun	um	fræðilegan	

bakgrunn	verkefnisins.	Sá	hluti	skiptist	í	nokkra	undirkafla	þar	sem	sífellt	dýpra	er	kafað	

í	viðfangsefnið,	frá	hinu	almenna	til	hins	einstaklingsbundna.		Fyrst	er	fjallað	um	

námskrár,	þá	afstöðu	kennara	gagnvart	námskrám	í	næsta,	síðan	um	myndlist	sem	mál,	

og	að	lokum	er	fjallað	um	list-	og	verkgreinakennslu	á	Íslandi.	

Að	fræðilegri	umfjöllun	lokinni	er	fjallað	um	þá	aðferðafræði	sem	liggur	að	baki	

rannsókninni	og	þar	á	eftir	rætt	um	sjálfa	rannsóknina.	Í	síðustu	köflum	ritgerðarinnar	

er	rætt	um	verkefnið	í	heild	sinni	og	megin	niðurstöður	þess.		
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2 Fræðilegur	bakgrunnur		

Hér	verður	kynntur	sá	fræðilegi	grunnur	sem	liggur	að	baki	kennsluheftisins.	Köflunum	

er	raðað	þannig	upp	að	þeir	leiði	lesandann	frá	hinu	opinbera	skipulagi	kennslunnar	til	

framkvæmdarinnar	í	starfi	kennarans.	

2.1	 Hvað	er	námskrá	og	hvert	er	hlutverk	skóla?	

Þegar	rannsókn	sem	tengist	skólastarfi	er	hafin	er	mikilvægt	að	skoða	þá	þætti	sem	

kennarinn	mætir	í	undirbúningi	kennslu.	Það	er,	að	gera	sér	grein	fyrir	áherslum	

stjórnvalda	og	einstakra	skóla	og	hvernig	kennarinn	vinnur	úr	þeim,	hvort	hann	fylgir	

eða	ekki	aðalnámskrá	og	námskrá	skólans.	Einnig	er	áhugavert	að	velta	fyrir	sér	

muninum	á	þessum	tveimur	námskrám.		

2.1.1	 Námskrárskilningur	

Það	getur	verið	flókið	að	skilgreina	hvað	telst	vera	námskrá	og	hvað	ekki.	Skilgreiningin	

veltur	á	mörgum	þáttum,	til	dæmis	hvað	þykir	marktækt	og	mikilvægt	á	hverju	tímabili.	

Áhersluþættirnir	eru	ekki	endilega	alltaf	þeir	sömu,	m.a.	vegna	þjóðfélagsbreytinga.	

Hugmyndir	Eisners	(1985)	hafa	þótt	lýsandi	þegar	gerðar	eru	atlögur	að	því	að	skilgreina	

námskrár.	Hann	bendir	á	að	latneska	orðið	currere	(ísl.	„að	hlaupa“)	er	rót	orðsins	

curriculum	(ísl.	„kapphlaup;	hlaupabraut“).	Í	þessum	samhengi	var	skilgreiningin	á	

námskrá	ekki	ósvipuð	því	hvernig	hlaupabraut	eða	hindrunarbraut	var	skilgreind.	Það	er	

að	segja,	námskrá	var	hugsuð	sem	braut	með	hindrunum,	eða	verkefni	sem	

einstaklingurinn	þurfti	að	komast	yfir	til	þess	að	geta	haldið	áfram,	braut	með	upphaf	

og	endi.	Á	20.	öld	kom	fram	annar	skilningur	sem	byggðist	á	því	að	skilja	námskrána	

sem	upplifun	nemandans	(heild)	en	slík	námskrá	er	stundum	kölluð	upplifaða	

námskráin	(e.	experienced	curriculum)	(Marsh	og	Willis,	1999).	Námskráin	var	metin	út	

frá	gæðum	upplifunarinnar,	þ.e.a.s.	eiginleikar	námskrárinnar	koma	í	ljós	með	því	að	

skoða	hvernig	kennslan	hefur	gengið	í	ákveðinn	tíma	(Eisner,	1985).	Námið	er	skipulagt	

en	síðan	á	eftir	að	meta	hvernig	reynslan	er	vegna	sérstöðu	einstaklingsins.	Engu	að	

síður	mætti	segja	að	„[n]ámskrá	skóla,	námsgreina,	eða	skólabekkjar	er	hægt	að	hugsa	

sem	röð	skipulagðra	viðburða	sem	hafa	menntun	sem	markmið	fyrir	einn	eða	fleiri	

einstaklinga“	(Eisner,	1985,	bls.	45).	Hér	er	átt	við	að	rætt	er	um	fleiri	en	einn	viðburð	

sem	skipulagðir	eru	með	kennslufræðilegan	tilgang	í	huga,	tilgang	sem	miðar	við	
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mögulegar	„afleiðingar“.	Það	verður	líka	að	taka	fram	að	námskráin	inniheldur	ekki	allt	

það	sem	mætir	breytilegum	þörfum	kennslunnar.	Það	sem	Walker	og	Soltis	(2009)	

greina	sem	skipulag	námskrár,	þar	sem	fjallað	er	um	umfang	og	röð	þess	sem	er	kennt,	

getur	annað	hvort	verið	þétt	skipulagt	eða	sveigjanlegt	(Marsh,	2003).	Greina	má	mun	á	

milli	þess	sem	námskráin	ætlast	til	og	þess	hvernig	hún	er	notuð	endanlega.	Það	sem	

námskráin	ætlast	til,	eða	það	sem	Akker	(2003)	greinir	sem	ætlaða	námskrá	(e.	

intended	curriculum),	er	sýn	eða	hugsjónir	sem	skrifaðar	eru	með	formlegum	hætti	til	

þess	að	mynda	námskrá.	Síðan	er	spurning	um	notkun	hennar,	virka	námskrá	(e.	

implemented	curriculum),	sem	er	túlkun	notendanna	(kennaranna)	á	námskránni,	sem	

er	í	rauninni	sjálft	kennslu-	og	lærdómsferlið	(Akker,	2003).	Verkefnin	sem	kennarinn	

setur	upp	í	virku	námskránni	miða	að	því	koma	til	móts	við	aðstæður	og	þarfir	

nemanda.	Að	vera	kennari	krefst	þess	að	geta	alltaf	tengst	aðstæðum	nemenda,	og	því	

sem	ætlast	er	til	að	kennt	sé	og	kemur	fram	í	námskránni.	Það	er	vegna	þess	að	skólinn	

er	ekki	eini	staðurinn	þar	sem	lært	er.	Kennarinn	þarf	að	miða	kennslu	sína	ekki	aðeins	

við	það	sem	gerist	í	skólanum,	heldur	reyna	að	tengja	við	umhverfi	nemandans	í	heild.	

Af	framansögðu	má	ráða	að	misjafnt	er	hvaða	skilningur	er	lagður	í	námskrár.	Gott	

dæmi	er	Aðalnámskrá	(2011).	Snemma	í	námskránni	er	hún	skilgreind	sem	

upplýsingagjafi	og	gert	ráð	fyrir	að	hún	tryggi	gæði	skólastarfsins.	Samtímis	má	þó	líka	

sem	svo	á	að	hún	sé	afmörkun	á	„skipulagningu,	framkvæmd	og	mati	á	skólastarfi“	

(Aðalnámskrá,	2011,	bls.12)	frekar	en	að	vera	upphafsreitur	fyrir	kennara	í	byrjun	

kennslu.	

Hvað	er	það	sem	við	ætlumst	til	af	tengingunni	milli	námskrár	og	kennara?	Að	mínu	

mati	liggur	tengingin	í	sveigjanleika	námskrár,	bæði	sem	gátlista	um	gæðamat	á	kennslu	

og	hvatningu	til	þess	að	reyna	nýjar	hugmyndir	við	úrlausn	verkefna	sem	og	að	

kennarar	haldi	áfram	að	þróa	starfið	með	því	að	túlka	aðstæður.	

2.1.2	 Starfskenning	kennarans	skiptir	máli	

Þegar	fjallað	er	um	námskrá	er	athugunarvert	að	skoða	einnig	starfskenningu	

kennaranna	sem	vinna	með	hana.	Eins	og	fjallað	er	um	hér	að	ofan	er	ekki	endilega	allt	

kennt	sem	kemur	fram	í	námskrá	og	ekki	allt	sem	kennt	er	áætlað	í	námskrá.	Hvernig	

unnið	er	með	námskrár	getur	haft	mikil	áhrif	á	skólastarf	í	heild	sinni.	Margir	koma	að	

gerð	námskrár	en	síðan	tekur	hver	kennari	við	með	sína	eigin	nálgun	og	aðferðir	sem	

mótast	yfirleitt	af	starfskenningu	viðkomandi	kennara.	Margir	umhverfisþættir	spila	

jafnframt	inn	í	sem	og	það	hvernig	kennslan	er	mótuð	og	að	lokum	framkvæmd.	Með	

öðrum	orðum,	starfskenning	er	„persónubundin	kenning	kennara	um	nám	og	kennslu	
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sem	hver	kennari	þróar	stöðugt	með	sér	í	gegnum	nám	og	starf“	eða	kenningar	sem	

kennarinn	ber	með	sér	í	kennslu	sinni	(Hafdís	Ingvarsdóttir,	2004,	bls.	39).	

Kennarastarfið	krefst	ákveðinnar	fagmennsku	þar	sem	gert	er	ráð	fyrir	ákveðnum	

gildum	tengdum	starfinu.	Starfið	byggir	á	ákveðinni	sameiginlegri	sérþekkingu,	

kunnáttu	sem	og	leikni	og	siðgæði	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2002).	Það	sem	kennarinn	

trúir	á	og	þau	gildi	sem	hann	fylgir	hafa	jafnframt	mikið	að	segja.	Þessi	gildi	eru	samsett	

af	þáttum	sem	kennarinn	tekur	með	sér	í	gegnum	lífið.	Mikill	ávinningur	er	af	því	fyrir	

kennara	að	láta	skoðanir	sínar	í	ljós	á	eigin	kennslu	og	taka	þátt	í	starfendarannsóknum,	

bæði	á	eigin	vegum	eða	meðal	hóps	og	gera	sér	þannig	grein	fyrir	eigin	starfskenningu	

(Hafdís	Guðjónsdóttir	og	Sólveig	Karvelsdóttir,	2010).	

Rannsóknir	sýna	að	upplifanir,	bakgrunnur	og	reynsla	kennara	hafa	áhrif	á	

sannfæringu	og	starfshætti	kennarans.	Eftir	að	hafa	skoðað	nokkur	dæmi	um	reynslur	

kennara	má	komast	að	því	að,	þrátt	fyrir	að	þær	séu	ekki	allar	gerðar	við	sömu	

aðstæður,	eru	niðurstöður	þeirra	svipaðar.	Þjóðmenning	kennara	skiptir	miklu	varðandi	

hvernig	kennt	er	því	áherslur	eru	mismunandi	milli	landa.	Þessar	áherslur	eru	líka	

byggðar	á	kennsluaðferðunum	sem	viðkomandi	hefur	upplifað	á	sínum	skólaárum.	

Bæði	þjóðmenning	og	minningar	um	fyrrverandi	kennara	eru	settar	í	samhengi	við	

hugmyndir	og	kenningar	sem	lærðar	eru	af	verðandi	kennurum	í	kennaranámi.	Að	

lokum	eru	nokkur	atriði	sem	hafa	áhrif	á	starfskenningu	kennara	eins	og:	stefna	

skólans,	samkennarar,	námsgrein/ar	sem	þeir	kenna	og	nemendur	(Dalmau	og	

Guðjónsdóttir,	2002;	Jóhanna	Einarsdóttir,	2002).	Allir	þessi	þættir	geta	haft	meiri	eða	

minni	áhrif	á	starf	kennara,	breytingar	geta	verið	jafn	vel	ómeðvitaðar,	en	þó	er	

mikilvægt	að	kennarar	ígrundi	eigin	kennslu.	

Erfitt	er	að	staðhæfa	um	eðli	og	uppruna	starfskenningar	hvers	og	eins	kennara.	

Hún	mótast	úr	ólíkum	áttum	og	er	í	sífelldri	þróun.	Rannsóknir	benda	til	þess	að	

starfskenning	kennarans	þróist	allt	frá	barnæsku	og	það	eru	jafnvel	reynslusögur	lífsins	

sem	hafa	áhrif	á	það	hvernig	kennarinn	bregst	við	ákveðnum	aðstæðum.	

2.2	 Myndlist	sem	mál	og	mismunandi	nálgun	í	kennslu	

Eftir	að	hafa	skoðað	eiginleika	námskrár	og	og	tengsl	starfskenninga	kennara	við	þær,	

er	fjallað	um	val	kennara,	hvernig	námskrár	eru	túlkaðar	og	hvernig	myndlist	hefur	

verið	notuð	sem	mál.	
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2.2.1	 Kennarar	hafa	val	

Oft	er	verulegur	munur	á	skilningi	kennara	á	því	sem	stendur	í	námskrám	og	því	sem	

þeir	kenna.	Þessi	mikli	munur	getur	átt	sér	stað	í	tengslum	við	lærdómsferlið,	kennslu	

og	þekkingu	(Schiro,	2008).	Til	samanburðar	má	benda	á	að	grunnskólastjórar	telja	

meginmarkmið	lista	í	kennslu	vera	þau	hugrænu	atriði	sem	skipta	mestu	máli	(Bamford,	

2011)	en	í	hæfniviðmiðum	Aðalnámskrár	grunnskóla	2013	er	meira	lagt	upp	úr	

tæknilegri	hæfni.	Í	þessu	samhengi	verður	líka	að	hafa	í	huga	að	ýmsir	þættir	hafa	áhrif	

á	skoðanir	kennara	og	móta	starfskenningu	þeirra.	Atriði	eins	og	starfskenning	sem	

hefur	mótast	í	gegnum	kennaranámið,	eða	ákveðnar	aðstæður	í	vinnunni,	reynslu	

þeirra	af	því	að	vera	nemandi	og	viðhorfum	í	samfélaginu,	hafa	áhrif	á	kennarann	og	

hvaða	skilning	hann	leggur	í	þá	námskrá	sem	ætlast	er	til	að	hann	byggi	vinnu	sína	á.	

Hér	má	nefna	það	hvernig	kennarinn	hugar	að	atriðum	eins	og	mati	á	námi	nemenda	og	

kennslutímanum,	eða	hvernig	nemendamiðuð	kennsla	leggur	áherslu	á	núvitund	þar	

sem	skynjun	nemandans	skiptir	máli	og	fræðimiðuð	kennsla	hefur	þátíð	sem	viðmið	

(Schiro,	2008).	Námskrár	móta	kennslu	kennara	en	þær	gefa	líka	svigrúm	til	þess	að	

vinna	innan	ramma	sem	getur	verið	misjafnlega	rúmur.	

Kennarar	hafa	val	um	það	hvernig	þeir	nálgast	efnið	og	hvort	nemendur	eru	hvattir	

til	þess	að	tengja	það	sem	þeir	læra	við	aðrar	greinar.	Í	hvaða	grein	sem	er,	er	það	

spurning	um	hvort	að	nemendum	sé	kennt	að	vinna	með	efnið	og	hugtökin	eða	aðeins	

kennt	um	það.	„Þótt	listræn	færni	og	þekking	í	einstökum	listgreinum	sé	mikil	hjá	

íslenskum	nemendum	vantar	aukna	meðvitund	um	listir	sem	tungumál.“	(Bamford,	

2011,	bls	93).	Kennarar	þurfa	að	opna	umræðu	og	rökræða	um	sköpun	sem	„virðist	lítið	

þróuð	í	íslenskum	skólum“	(ibid.	bls.	93).	

Kennsla	er	ekki	bara	kennsla	og	listkennsla	er	ekki	einfaldlega	listkennsla.	Til	eru	

ólíkar	leiðir	til	þess	að	nálgast	hana.	Samkvæmt	Anne	Bamford	(2006)	eru	sjö	

meginleiðir	til	að	nálgast	listkennslu:	tæknilegt	sjónarhorn,	barnalist,	list	sem	

tjáningarform,	list	sem	hugarstarf,	list	sem	fagurfræði,	list	sem	táknræn	samskipti,	list	

sem	menningarmiðill,	eða	póstmodernismi.	Allt	eru	þetta	mögulegar	nálganir	sem	

kennarar	geta	beitt.	Hér	verður	tekið	mið	af	þessum	viðhorfum	til	þess	að	tengja	

listkennslu	við	aðrar	og	ólíkar	námsgreinar	en	þó	sérstaklega	nálgunina	„list	sem	

tjáningarform“.	Starfskenningar	kennara	geta	verið	fjölbreyttar	og	tekið	á	sig	ólíkar	

myndir.	Einn	þáttanna	í	starfskenningu	þeirra	gæti	verið	sjónarhornið	sem	beinist	að	

sköpun	og	listum.	Þessi	nálgun	getur	haft	mikil	áhrif	á	vinnubrögð	kennarans	þótt	hann	

kenni	ekki	endilega	list-	og	verkgreinar.	Án	þess	að	ætlast	til	að	kennarinn	máli,	smíði	

eða	teikni	í	náttúrufræði,	stærðfræði	eða	íslensku	getur	kennsla	farið	fram	með	
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listrænum	hætti.	Ef	það	er	eitt	sem	hönnuðir,	vísinda-	og	listamenn	eiga	sameiginlegt	er	

það	hvernig	þeir	nálgast	efnið	sem	þeir	vinna	með.	Þeir	horfa,	safna	upplýsingum,	

greina,	bera	saman	og	svo	skoða	möguleg	mynstur	(Gray	og	Malins,	2004;	Smith,	2008).	

Sköpun	á	uppruna	sinn	í	því	að	horfa	á	hlutina	frá	mörgum	ólíkum	sjónarhornum	með	

það	í	huga	að	ekki	er	bara	ein	leið	til	þess	að	skilja	umhverfið	(Smith,	2008).	Kennarar	

hafa	val	um	hvernig	þeir	nálgast	efnið	í	kennslu	sinni,	sem	svo	hefur	áhrif	á	hvernig	

nemendur	þeirra	gera	það.	List	gefur	kennaranum	tækifæri	til	þess	að	kenna	

nemendum	að	búast	við	hinu	óvænta,	að	vera	í	stanslausri	rannsóknarvinnu	á	

umhverfinu.	En	hvað	er	list?	

2.2.2	 Myndlist	sem	mál	

Það	að	tjá	sig,	lýsa	umhverfinu	og	hugmyndum,	og	túlka	þær	í	formi	mynda,	hefur	verið	

hluti	af	lífi	mannsins	frá	örófi	alda.	Leifar	og	hellaristur	í	Evrópu	og	Asíu	sem	eru	jafnvel	

um	40.000	ára	gamlar	eru	fyrstu	ummerki	um	þessa	þörf	(Gombrich,	1984).	Sem	dæmi	

má	mefna	Altamira	hellamyndirnar	í	Santander	á	Spáni	þar	sem	elstu	myndirnar	eru	frá	

u.þ.b.	15,000	árum	(Gombrich,	1984).	Hugtakið	list	er	flókið	fyrirbæri	og	hefur	falið	í	sér	

bæði	hæfni	og	getu	til	að	miðla	viðfangsefninu,	tengst	fegurðarsjónarmiði	mannsins	og	

uppfinningum	eins	og	í	verkum	Leonardos	da	Vinci	og	Michelangelos.	Það	var	svo	á	20.	

öld	sem	hún	tók	að	ögra	áhorfandanum	og	hvetja	hann	til	að	hugsa	um	hvað	felist	í	list	

(Winner,	1982).	Eins	og	til	dæmis	klósettskál	eða	hjól	Marcel	Duchamps	(The	20th	

Century	Art	Book,	1996).		

Í	samfélagi	nútímans	er	það	hlutfallslega	lítill	hópur	sem	skilgreinir	sig	sem	

listamenn	þrátt	fyrir	að	margir	tjái	sig	á	listrænan	hátt	með	því	að	skreyta	líkama	sinn	

með	fallegum	skartgripum,	skipuleggi	garðinn	sinn	svo	allir	þættir	fái	að	njóta	sín	eða	

stundi	eldamennsku	með	einstöku	næmi	og	af	mikilli	fimi.	En	er	hægt	að	kalla	alla	þessa	

þætti	list?	Það	er	vissulega	rétt	að	listformin	eru	mörg,	hvort	sem	talað	er	um	tónlist,	

ritlist,	kvikmyndir,	myndlist	eða	byggingalist	en	það	er	samt	sem	áður	spurning	hvar	lína	

sé	dregin	milli	lista	og	þess	sem	flokka	má	sem	listræna	iðkun.	List	er	ekki	

tómstundargaman	eða	starf	sem	gert	er	í	hjáverkum.	Hún	felur	í	sér	tækni,	hæfni,	

hugmyndaauðgi	og	túlkun	en	einnig	tilfinningar	og	úrvinnslu	þeirra.	Fjölmörg	dæmi	eru	

um	að	menn	með	lítið	milli	handanna	búi	til	mjög	áhrifamikil	myndverk		og	með	mikla	

útgeislun.	Með	það	fyrir	augun	mætti	skoða	myndlist	Gyðinga	í	útrýmingarbúðum	

nasista.	Í	þeim	verkum	má	sjá	þörfina	fyrir	að	tjá	sig	þrátt	fyrir	hryllilegar	aðstæður	

(Deutsches	Historisches	Museum,	2016).	
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Myndlist	má	skilja	og	túlka	á	margar	mismunandi	vegur	og	þessar	skilgreiningar	og	

túlkanir	eru	ekki	þær	sömu	og	tengjast	myndmennt.	Ég	tel	að	í	myndmennt	sé	lögð	

áhersla	á	tækni	myndlistar	á	meðan	val	á	tækninni	í	myndlist	ræðst	af	hvað	er	tjáð.	

Engu	að	síður	hafa	heimspekingar	og	fræðimenn	velt	því	fyrir	sér	hvort	og	þá	hvernig	

hægt	sé	að	skilgreina	hvað	list	sé,	oft	án	þess	að	vera	sammála.	Skipta	má	þessum	

tilraunum	í	tvennt,	klassískar	skilgreiningar	og	nútímaskilgreiningar	(Winner,	1982).	Þær	

eiga	það	sameiginlegt	að	vilja	hrinda	frá	sér	fyrri	tilraunum.	Klassísku	skilgreiningarnar	

eru	fyrst	formrænar	og	síðan	tilfinningakenndar	(Gombrich,	1984).	Formrænu	

skilgreiningarnar	eru	þær	sem	reyna	að	afmarka	list	innan	ákveðinna	skilyrða,	svo	sem	

manngerð,	gerð	af	vilja	og	meðvitund,	af	hæfni,	og	sjónrænni	fegurð	(Winner,	1982).	

Skilgreiningin	á	list	getur	verið	mjög	persónubundin.	Tannbursti	er	til	dæmis	gerður	á	

meðvitaðan	hátt	af	mönnum	en	er	hann	list?	Mætti	til	dæmis	segja	að	þvagskálin	hans	

Marcels	Duchamp	sé	falleg?	Aðrir,	eins	og	Clive	Bell	sem	var	breskur	listgagnrýnandi,	

héldu	því	fram	að	list	væri	tengd	tilfinningum,	og	því	þyrfti	allt	sem	kallað	væri	list	að	

kalla	fram	einhvers	konar	tilfinningu	sem	væri	ekki	endilega	tengd	við	það	hvernig	

verkið	væri	gert	(Bell,	1958).	Þessi	skilgreining	á	líka	við,	í	þessu	samhengi,	um	list	

tuttugustu	aldar	sem	fjarlægist	klassísku	listirnar.	En	spurningar	vakna	varðandi	form	

listanna	sem	eiga	að	vekja	tilfinningar	og	hver	geti	dæmt	um	hvað	góð	list	sé	og	hvað	

ekki	(Winner,	1982).	Klassísku	skilgreiningarnar	á	list	eiga	oft	við	ákveðna	listgrein	

frekar	en	allar	í	heild.	Í	þessu	samhengi	hélt	Aristóteles	því	fram	að	aðaleinkenni	

leiklistar	væru	þau	frelsandi	áhrif	sem	hún	hefur	fyrir	hugsanir	í	daglegu	lífi	(Fischer,	

1973).	Nútímatilraunir	eru	óhlutbundnari	en	þær	fyrri,	og	hver	þeirra	byggir	

skilgreiningu	sína	á	atriðum	sem	hafa	fundist	ábótavant	fyrri	skilgreininga	(Winner,	

1982).	Nelson	Goodman,	sem	er	bandarískur	heimspekingur	þekktur	fyrir	að	fást	við	

merkingu	setninga	sem	fjalla	um	óraunveruleikann	og	tilleiðsluvandann,	skilgreindi	list	

sem	tákn.	Þó	gerði	hann	sér	grein	fyrir	því	að	táknin	eru	mörg	og	falla	ekki	alltaf	undir	

list	né	hugmyndir	um	fullkomlega	einfalda	eiginleika,	til	dæmis	kort	eða	umferðarljós	

(Goodman,	1988).	Til	þess	að	komast	undan	þessu	talaði	Goodman	um	að	list	hefði	

nokkur	sameiginleg	einkenni	en	það	væri	ekki	alltaf	hægt	að	kalla	það	list	sem	hefur	

þau	einkenni.	Því	fleiri	einkenni,	því	meiri	líkur	á	að	geta	kallast	list.	Slík	einkenni	geta	

verið	hversu	innihaldsríkt	efnið	sé,	eða	hvað	og	hvernig	verkið	nái	að	tjá	hugmyndir.	

Nútímaskilgreiningar	sem	þessi	eru	tilraunir	til	þess	að	skilgreina	hvað	má	kalla	list,	þá	

var	sérstaklega	hugsað	til	þau	verk	sem	standa	fjær	hefðbundinnar	listar	(Winner,	

1982). 
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Af	þeim	skilgreiningum	á	list	sem	mér	þykja	hvað	mest	viðeigandi	fyrir	þetta	

verkefni	er	nálgun	ítalska	heimspekingsins	og	fagurfræðingsins	Benedetto	Croce.	Hann	

skoðar	list	sem	miðlun	innri	þekkingar	eða	hugmynda	(Croce,	1995).	Þegar	Croce	talar	

um	miðlun	er	hún	ekki	bundin	forminu.	Í	hans	huga	skiptir	það	engu	máli	fyrir	utan	þá	

nauðsyn	að	leyfa	listamanninum	að	túlka	og	upplifa	verkið.	Því	þarf	að	huga	að	því	

hvernig	miðlunin	fer	fram	og	að	hugmyndirnar	séu	áhorfandanum	aðgengilegar	(Croce,	

1995).	

Á	undanförnum	árum,	með	tilkomu	stafrænna	miðla,	hefur	áhuginn	á	því	að	sýna	

fram	á	hvernig	myndir	hafa	verið	notaðar	til	að	tjá	og	miðla	hugmyndum	aukist.	Sýnt	

hefur	verið	fram	á	að	myndaseríur	henta	vel	í	hugtakamiðlun	og	má	þar	nefna	svo	ólík	

dæmi	sem	glugga	miðaldakirkna	og	upplýsingabæklinga	flugvalla	sem	útskýra	

öryggismál	(McCloud,	2000).	Hér	á	landi	notaði	kirkjan	myndmál	sem	fullgildan	miðil	til	

þess	að	miðla	hugmyndum	sínum:	„Þá	var	börnum	kennt	að	lesa	á	saltarann	og	

sjálfstæðar	myndraðir	framan	við	megintexta	notaðar	til	að	uppfræða	þau	um	kristna	

trú	af	myndum“	(Guðbjörg	Kristjánsdóttir,	2013,	bls.	36).	Myndlist	er	stundum	notuð	í	

kennslu	en	þá	virðist	hún	þjóna	hlutverki	sem	ekki	er	metið	að	verðleikum,	til	dæmis	

sem	hlutlausar	myndskreytingar	í	kennsluefni.	Það	fer	oft	ekki	mikið	fyrir	myndlist	og	

sköpun,	stundum	er	jafnvel	erfitt	að	greina	þær,	en	þó	verður	að	segja	að	án	þessara	

tveggja	þátta	væri	kennslan	ekki	sú	sama.	Sem	dæmi	má	velta	því	fyrri	sér	hvernig	hægt	

væri	að	læra	um	mannslíkamann	án	þess	að	nota	myndlist.	Misjafnt	er	hvaða	tækni	er	

notuð	til	að	tjá	hugmyndir	en	myndlist	gefur	okkur	tækifæri	til	þess	að	skapa	myndir	til	

að	tjá	hugmyndir	sem	önnur	form	geta	ekki	lýst	á	sama	hátt.	Til	dæmis	er	erfitt	að	taka	

mynd	af	taugakerfi	líkamans	og	því	er	myndlist	gjarnan	notuð.	Fyrir	tíma	tölvunnar,	

þegar	tækin	sem	voru	notuð	í	læknarannsóknum	gáfu	ekki	heillega	mynd	af	

mannslíkamanum,	teiknuðu	læknar	eins	og	Ramón	y	Cajal	það	sem	þeir	sáu	ekki	með	

berum	augum.	Ramón	y	Cajal	var	frumkvöðull	í	því	að	nota	sterka	smásjá	og	teikna	það	

sem	hann	sá	sem	hluti	af	rannsókarferlinu	(Yung,	2017).	

Í	gegnum	skynfærin	fáum	við	allar	upplýsingar	sem	heilinn	safnar	(Arnheim,	1989).	

Margir	myndu	eflaust	fullyrða	að	sjónin	væri	eitt	mikilvægasta	skynfærið,	en	líkt	og	

gerist	í	kennslustundunum,	áttum	við	okkur	ekki	alltaf	á	öllu	því	sem	gerist	í	kringum	

okkur.	Sjónskynjun	á	ekki	aðeins	við	um	dýrin	sem	hafa	augu.	Hún	á	líka	við	um	plöntur.	

Skynfæri	þeirra	gera	það	að	verkum	að	plöntur	hreyfa	laufin	til	þess	að	leita	að	sólinni.	

Sjón	okkar	mannanna	hefur	þróast	í	flóknari	skynjunarferli	en	í	öðrum	lífverum	

(Arnheim,	1989	bls.	13).	Það	mætti	færa	fyrir	því	rök	að	því	meiri	skynjun	sem	á	sér	

stað,	þeim	mun	meiri	þörf	sé	á	næman	skilning	á	því	sem	gerist	í	umhverfinu.	Góð	
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tenging	milli	sjónar	og	heilakerfisins	er	því	grundvöllur	skilnings	(Arnheim,	1989	bls	18).	

Þessu	til	stuðnings	má	halda	því	fram	að	„[í]	list	...	[sé]	myndin	...	endanlega	

staðhæfingin.	Myndin	er	það	sem	athyglin	beinist	að	vegna	lifandi	nærveru	

áhorfandans	sem	um	leið	viðurkennir	kjarna	mannlegrar	upplifunar“	(Arnheim,	1989,	

bls.	43).	Ef	nemendur	skilja	þessa	tengingu	geta	þeir	nýtt	sér	hana	sem	verkfæri	til	

miðlunar.	

Stuðst	er	við	þessi	rök	því	flestar	faggreinar	nota	myndmál	til	þess	að	útskýra	hugtök	

á	mun	nákvæmari	hátt	en	hægt	er	með	orðum.	Kort	í	landafræði	eða	myndir	af	

líffærum	sem	notaðar	eru	við	nám	í	læknisfræði	eru	nærtæk	dæmi.	Þegar	lært	er	um	

taugakerfið	eru	myndir	til	dæmis	til	að	sýna	hvernig	það	dreifist	um	allan	líkamann.	

Einnig	má	nefna	myndmál	til	að	útskýra	einfaldar	aðgerðir	í	stærðfræði,	ljósmyndir	af	

raunverulegum	atburðum	í	sögutímum	eða	þegar	tungumálakennsla	styrkir	orðaforða	

með	ljósmyndum	af	matargerð	og	klæðaburði	viðkomandi	lands.	Myndmálið	er	til	

staðar,	með	ákveðið	efni	og	innihald.	Ekkert	er	tilviljunarkennt	við	val	þess,	heldur	er	

það	vandlega	framsett.	Þá	má	spyrja	hversu	mikið	nemendur	fái	að	spreyta	sig	við	að	

túlka	viðfangsefnið	þannig	að	efnið	festist	sem	best	í	minni	þeirra.	Þar	kemur	myndlistin	

inn	í	og	örvar	hugmyndaflugið.	Það	kemur	líka	fyrir	að	kennarar	noti	myndlist	í	kennslu	

sinni	á	ómeðvitaðan	hátt	en	þó	aðeins	sem	skemmtilegar	myndskreytingar	við	efnið	

sem	er	til	umfjöllunar.	Það	er,	ekki	nýtt	hana	til	þess	að	skoða	viðfangsefnið	út	frá	nýju	

og	jafnvel	óvæntu	sjónarhorni.		

Það	að	nota	myndmál	sem	tungumál	er	ekki	nýtt.	Til	að	finna	fyrstu	dæmin	þurfum	

við	að	fara	alla	leið	til	samfélaga	Forn-Egypta	og	Maya-Indíána	(McCloud,	2000).	

Veggskreytingar	og	handrit	frá	þeirra	tímum	sýna	hvernig	þessir	menningahópar	sögðu	

sögur	með	því	að	nota	myndir	og	tákn	sem	mál.	En	þróunin	hélt	áfram,	biblíusögur	og	

kristnisagan	var	sögð	í	myndum	þar	sem	dregnar	voru	fram	heilar	atburðarásir	á	

veggjum	og	lofti	kirknanna.	Nú	á	21.	öld	hefur	myndefnið	tekið	á	sig	enn	aðra	vídd	og	

heilu	skáldsögurnar	eru	gefnar	út	í	myndasöguformi,	með	mjög	litlum	texta.	Nefna	má	

bækur	eins	og	El	Ultimo	Gran	Viaje	de	Olivier	Duveau	eftir	Jali	(Jose	Angel	Labari	

Ilundain)	(2009),	sem	er	ljóð	í	myndum,	og	Watchmen	eftir	Alan	Moore	og	Dave	

Gibbons	(2008),	sem	er	óvenjuleg	ofurhetjuteiknimynd	um	áhyggjur	nútímamanna.	Þá	

má	heldur	ekki	gleyma	að	minnast	á	bókina	Thing	Explainer:	Complicated	Stuff	in	Simple	

Words	eftir	Randall	Munroe	(2015)	þar	sem	er	reynt	að	útskýra	fyrir	börnum	hina	

flóknustu	hluti	með	því	að	nota	teikningar	og	texta.	Má	þar	nefna	hvernig	tölvuver	

virka,	samsetningu	jarðskorpunnar	eða	hvernig	stjórnklefi	flugstjóra	er	hugsaður,	allt	

útskýrt	á	mjög	einfaldan	hátt	fyrir	börn	og	unglinga.	
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Það	má	því	segja	að	myndsögur	hafi	þróast	og	reynt	að	ná	virðulegum	sess	til	jafns	

við	aðrar	listir.	Stíll	þeirra	og	frásagnartækni	útfærð	í	línum	eru	jafn	fjölbreytt	og	

sögurnar	eru	margar	(McCloud,	2000).	Allt	frá	mjúkum	og	hringlaga	línum	Peanuts	til	

þess	að	tjá	ró	og	sjálfskoðun,	til	hvassra	og	hraðra	lína	í	Sin	City	þar	sem	áherslan	er	

lögð	á	að	tjá	mátt,	hraða	og	afl.	Líkt	og	skáld	gera	með	orðum	nota	myndlistamenn	

fjölbreyttar	aðferðir	til	að	túlka	ákveðna	frásögn	sem	hægt	er	að	skilgreina	á	ólíka	vegu.	

Samlíkingar	eða	hliðskipanir	geta	alveg	eins	átt	við	í	list	sem	notar	orð	og	þeirri	sem	

notar	myndir	til	þess	að	tjá	og	miðla	hugsun,	þrátt	fyrir	að	þessar	samlíkíngar	hafi	í	

upphafi	verið	hugsaðar	í	skáldsagnagerð	(Acaso,	2006).	Myndir	og	orð	hafa	ákveðna	

tengingu,	ekki	aðeins	í	gegnum	eiginleika	þeirra	sem	tungumál	heldur	líka	í	gegnum	

kerfin	sem	þau	nota	við	miðlunina.	

Það	er	eins	og	John	Berger	(1977)	segir	í	bók	sinni	Ways	of	Seeing	að	skilningur	

manna	er	fyrst	í	gegnum	sjónina	áður	en	nafn	er	sett	á	hlutina.	Börn	horfa	og	kannast	

við	hlutina	áður	en	þau	tala	(Berger,	1977).	Við	sjáum	þó	aldrei	hlutina	eina	og	sér	

heldur	í	víðara	samhengi.	Við	horfum	á	hlut	í	tengslum	við	aðra	hluti	og	okkur	sjálf	–	

innan	sjónræns	umhverfis.	Sjónskynjunin	er	ávallt	virk	og	tekur	afstöðu	til	umhverfisins	

gagnvart	viðhorfum	sem	við	höfum	til	lífsins.	Myndlist	sker	sig	þar	að	engu	leyti	úr,	hún	

túlkar	ákveðna	sýn,	ákveðinn	skilning	sem	við	leggjum	á	umhverfið.	Þar	af	leiðandi	er	

hún	bæði	áhugaverð	og	þroskandi	leið	til	að	nota	í	skólakerfinu,	til	að	vinna	með	

tenginguna	milli	þess	sem	lært	er	og	skynfæranna.	

2.3	 Byltingakenndar	tilraunir	sem	hafa	verið	gerðar	

Í	þessum	kafla	verður	lögð	áhersla	á	þá	möguleika	sem	kennarar	hafa	þegar	þeir	

undirbúa	kennslu.	Þrátt	fyrir	að	svo	gæti	virst	að	kaflanum	sé	einungis	beint	til	kennara	

sem	kenna	myndmennt	er	markmiðið	að	beina	honum	víðar	og	að	ná	til	allra	greina.	Í	

raun	legg	ég	áherslu	á	þá	kennara	sem	kenna	annað	en	list-	og	verkgreinar	því	þeir	geta	

nýtt	sér	dæmin	sem	tekin	eru	til	umfjöllunar	mun	frekar	en	myndmenntakennarar.	

Tilgangurinn	er	að	skoða	hvernig	hægt	væri	að	nota	námskrár	á	nýjan	hátt,	með	

hliðsjón	af	þeim	möguleikum	sem	notkun	myndlistar	gefur	þegar	hún	er	notuð	samþætt	

öðrum	fögum.	

2.3.1	 Hvers	vegna	er	myndmennt	notuð?	

Án	efa	eru	margir	sammála	því	að	myndmenntakennsla	sé	mikilvægur	hluti	

skólastarfsins,	en	það	eru	ekki	allir	sem	nálgast	hana	að	sama	hátt.	Í	bók	Eisners	(1997)	

skiptir	hann	réttlætingunum	á	tvo	vegu.	Annars	vegar	að	einblína	á	faglega	eiginleika	
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myndmenntunar	og	hins	vegar	að	tengja	þessa	eiginleika	víðara	samhengi	sem	ýtir	

myndmennt	inn	í	þemavinnu	og	samþættingu	annarra	greina.	

Fyrri	leiðin	réttlætir	myndmenntakennslu	með	því	að	leggja	áherslu	á	að	það	sem	

myndlist	leggur	til	mannlegrar	upplifunar	og	skilnings	sem	listir	geta	aðeins	veitt.	Það	

er,	lögð	er	áhersla	á	hið	opinskáa	og	einstaka	í	myndmennt.	Þessa	tegund	réttlætingar	

kallar	Eisner	„grundvallarréttlætinguna“	(e.	essentialist	justification).	Sú	réttlæting	felst	

í	áherslu	á	það	sem	myndmennt	gefur	af	sér	án	utanaðkomandi	áhrifa,	eiginlegt	gildi	

hennar	(Eisner,	1997).	

Seinni	leiðin	sýnir	þá	kosti	sem	listþekking	hefur	í	hvers	konar	starfi	og	hvernig	megi	

aðlaga	myndmennt	að	sérstökum	þörfum	nemendanna	og	samfélagsins,	sem	grundvöll	

fyrir	þeim	markmiðum	sem	þau	setja	sér.	Þessi	réttlæting	er	kölluð	

„samhengisréttlætingin“	(e.	contextualist	justification),	og	með	henni	er	átt	við	að	

myndmennt	geti	unnið	með	og	þjónað	þörfum	bæði	einstaklinga	og	samfélagsins	

(Eisner,	1997).	Með	þessu	hugarfari	og	nálgun	er	myndmennt	nýtt	meðal	annars	til	að	

hjálpa	einstaklingum	og	þjóðfélagshópum	að	falla	inn	í	og	vera	hluti	af	samfélaginu	sem	

þeir	búa	í.	

Svo	virðist	vera	að	á	Íslandi	sé	myndmennt	almennt	kennd	út	frá	því	viðhorfi	að	

vegna	tímaskorts	eru	tæknilegu	atriðin	sett	í	forgang.	Til	dæmis	er	í	Aðalnámskrá	

grunnskóla	2013	meiri	áhersla	lögð	á	hæfni	sem	tengist	tækni	en	skapandi	hugsun.	Þá	

er	treyst	á	grundvallarréttlætinguna,	á	það	sem	myndlist	gefur	frá	sér	sem	slík.	Það	er,	

tæknileg	atriði	hennar	eru	sett	í	forgang.	En,	því	læra	tækni	myndlistar,	eins	og	

vatnslitun,	fremur	en	aðrar	sem	megin	markmið	verkefna,	eins	og	að	læra	að	horfa	í	

kringum	sig?	Þrátt	fyrir	að	báðar	réttlætingarnar	séu	mikilvægar	verður	lögð	áhersla	á	

seinni	réttlætinguna	í	þessu	verkefni	og	á	myndlist	sem	kennsluleið	til	þess	að	efla	

heildstæðan	skilning	og	gefa	efninu	sem	verið	er	að	kenna	aukna	vídd.	

Hér	má	vitna	í	Herdísi	Egilsdóttur	(1998),	orð	hennar	sem	eru	enn	í	gildi:	„Gestir	

verða	dálítið	ringlaðir	þegar	í	ljós	kemur	að	kennarinn	er	ekki	esperantisti	og	segi	að	

það	sé	ekkert	skrýtið	að	kennarinn	kunni	ekki	málið	sem	nemendur	kjósa.	Þannig	og	

aðeins	þannig	er	hægt	að	varðveita	forvitnina	og	gera	námið	að	svokölluðu	leitarnámi,	

þar	sem	allir	hjálpast	að	leita	orða	og	setninga,	þreifa	sig	áfram“	(Herdís	Egilsdóttir,	

1998,	bls.	16).	Alveg	eins	og	gerist	í	verkefni	Herdísar	er	ekki	ætlast	til	þess	að	

kennarinn	hafi	fullt	vald	á	tækninni	eða	miðlinum	sem	nemendur	vinna	með,	því	

aðalmálið	eru	hugmyndirnar	sem	unnið	er	með.	Kennarar	eiga	ekki	að	vera	hræddir	við	

að	vinna	á	fjölbreyttan	hátt	með	það	sem	þeir	hafa	ekki	fullt	vald	á,	prófa	sig	áfram,	og	

leyfa	nemendur	að	prófa	sig	áfram	með	þær	aðferðir	sem	henta	þeim	best.	
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2.3.2	 Myndmennt	til	samþættingar	

Dags	daglega	fléttast	saman	ólíkar	athafnir	frá	ólíkum	sviðum.	Margir	eru	þeirrar	

skoðunar,	eins	og	Heidi	Hayes	Jacobs	(1989),	að	skólann	og	kennslu	ætti	að	byggja	upp	

eins	og	lífið	sjálft	birtist	nemendum.	Í	viðleitni	kennara	til	þess	að	brjóta	upp	það	sem	

gert	er	í	daglegu	skólalífi	nemenda	er	oft	leitað	til	list-	og	verkgreina.	

Samþætt	nám	veitir	nemandanum	fjölmörg	tækifæri	til	að	kynna	sér	ólíkar	leiðir	og	

mismunandi	tækni	myndlistar	(Anderson,	Robinson	og	Brynteson,	2015).	Það	hvetur	

kennara	til	að	nota	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	og	námsleiðir.	Sömuleiðis	býr	það	yfir	

sveigjanleika	þannig	að	ekki	þurfa	allir	að	fylgja	sömu	leiðinni	til	þess	að	uppfylla	þau	

sameiginlegu	markmið	sem	kennararnir	setja.	Þverfagleg	samvinna	ber	margfaldan	

ávöxt	og	er	ávinningurinn	mikill	sem	viðfangsefnið	hefur	að	markmiði	vegna	oft	ólíkra	

miðla	sem	eru	unnin	með,	til	dæmis:	teikningar,	myndbönd,	grafísk	hönnun,	dans	og	

svo	mætti	lengi	telja.	Þverfagleg	samvinna	er	líka	jákvæð	hvað	varðar	félagsleg	

samskipti	milli	nemenda	annars	vegar,	þar	sem	þeir	læra	að	vinni	saman	í	hóp,	og	milli	

nemenda	og	kennara	hins	vegar,	þar	sem	kennarar	taka	hlutverk	leiðbeinenda	og	styðja	

nemendur	í	lausnaleit	þeirra	(Drake	og	Burns,	2004;	Lilja	M.	Jónsdóttir,	1996).	Það	

hvetur	til	hópvinnu	en	til	þess	að	árangri	sé	náð	þurfa	einstaklingarnir	að	hlusta	hvert	á	

annan	og	virða	ólíkar	hugmyndir	sem	þeir	koma	sér	síðan	saman	um	að	vinna	út	frá.	

Hugmyndaflugið	fær	lausan	taum	í	byrjun	en	síðan	þurfa	nemendur	að	læra	að	beisla	

það	og	gera	hugmyndirnar	að	veruleika	en	það	reynir	á	félagslega	færni	þeirra.	Fyrir	

kennarann	er	samþætting	líka	viss	hvatning	til	að	skoða	venjubundnar	kennsluaðferðir	

sínar.	Í	þemavinnu	fær	hann	tækifæri	að	brjóta	upp	vanabundnar	leiðir	og	gegna	margs	

konar	hlutverkum	innan	skólastofunnar.	

Samþætting	krefst	mikils	undirbúnings	sem	og	þess	að	allir	þættir	séu	vel	

skilgreindir	áður	en	vinnan	með	nemendum	hefst.	Undirbúningurinn	er	ákveðið	ferli	

sem	kennarar	skoða	í	samhengi	því	samþætting	er	oft	hugsuð	út	frá	raunverulegum	

viðburðum,	til	dæmis	einhverju	sem	birtist	í	fréttum.	Þessa	aðferð	þarf	að	íhuga	vel	

með	tilliti	til	þess	hvernig	svona	samþætting	er	metin	til	einkunnar.	(Drake	og	Burns,	

2004;	Jacobs,	1989;	Lilja	M.	Jónsdóttir,	1996).	Það	er	grundvallaratriði	að	gera	sér	grein	

fyrri	þessu	þegar	tveir	eða	fleiri	kennarar	ólíkra	faggreina	sýna	áhuga	á	að	vinna	saman	

að	ákveðnu	þema.	Ef	þess	er	ekki	gætt	er	ólíklegt	að	markviss	samþætting	verði	

árangursrík.	Eftir	að	hafa	valið	þemað	og	ákveðið	námsgreinarnar	sem	eiga	að	vinna	

saman	er	ráðlegt	að	íhuga	ákveðin	lykilatriði	áður	en	haldið	er	áfram.	Þessi	atriði	eru	

kynnt	í	ýmsum	bókaköflum	og	eru	leiðbeiningarnar	sem	hér	eru	notaðar	og	hafðar	til	

hliðsjónar	hér	fengnar	úr	bókum	Interdisciplinary	curriculum:	Design	and	
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implementation	eftir	Jacobs	(1989)	og	Skapandi	skólastarf	eftir	Lilju	M.	Jónsdóttur	

(1996).	

	 Við	lestur	bókanna	áttaði	ég	mig	á	því	að	til	þess	að	samþætting	námsgreina	sé	

árangursrík	þarf	að	ákveða	nokkur	lykilatriði.	Greina	þarf	hvaða	viðfangsefni	hentar	

best	viðkomandi	bekk,	hvert	framlag	hverrar	námsgreinar	fyrir	sig	eigi	að	vera	og	hvaða	

hlutverki	hver	og	ein	skuli	gegna.	Einnig	þurfa	kennarar	að	koma	sér	saman	um	

fyrirkomulag	og	tímasetningu.	Hversu	lengi	á	þemavinnan	að	standa?	Er	gert	ráð	fyrir	

því	að	vinna	í	lotum,	og	ef	svo	er,	eiga	þær	að	standa	yfir	í	heilan	dag	eða	hluta	úr	degi?	

Taka	þarf	mið	af	sniði	verkefnisins	og	æskilegum	fjölda	nemenda	í	hverjum	hópi.	Þessar	

ákvarðanir	hafa	áhrif	á	það	hvort	þemavinnan	eigi	að	fara	fram	sem	einstaklingsvinna	

eða	í	hópum.	Í	framhaldinu	þarf	að	skipta	í	hópa,	huga	að	því	hvernig	valið	er	í	hópana	

og	hver	eigi	að	gera	það,	kennarar	eða	nemendur.	Í	kynningu	á	verkefninu	þarf	líka	að	

taka	fram	við	nemendur	hvernig	ætlast	sé	til	að	þeir	afli	sér	heimilda	og	vinni	úr	þeim.	

Auk	þess	er	æskilegt	að	kennarar	samræmi	mat	og	einkunnagjöf.	Skýr	framsetning	er	

sérstaklega	mikilvæg	þar	sem	þemavinnan	heyrir	undir	kennara	í	mismunandi	fögum.	

Koma	þarf	fram	hvort	hver	kennari	gefi	einkunn	fyrir	hlut	sinnar	námsgreinar	eða	hvort	

ein	heildareinkunn	sé	gefin.	Einnig	þurfa	kennara	að	koma	sér	saman	um	hvaða	atriði	

eru	metin	til	einkunnar,	eins	og	til	dæmis	leikni	í	að	vinna	saman,	heimildaöflun,	

frumkvæði,	frágangur	o.s.frv.	(Jacobs,	1989;	Lilja	M.	Jónsdóttir,	1996).	Það	er	hægt	að	

samþætta	námsgreinar	til	þess	að	vinna	að	ákveðnu	verkefni	en	eins	og	áður	hefur	

komið	fram	krefjast	ákveðin	atriði	umhugsunar.	Þegar	myndmennt	er	samþætt	við	

aðrar	greinar	er	misjafnt	hvaða	hlutverk	hún	hefur	í	verkefninu.	

Í	bók	sinni,	The	Arts	and	the	Creation	of	Mind,	hvetur	Eisner	(2002)	lesandann	til	

umhugsunar	um	að	ekki	skuli	líta	á	listkennslu	út	frá	einu	sjónarhorni	einvörðungu	og	

fullyrðir	að	um	að	minnsta	kosti	sjö	mismunandi	sjónarhorn	sé	að	ræða.	Eisner	segir	að	

„sjón,	[eða	það	að	sjá]	[sé]	líka	leið	til	þess	að	sjá	ekki“	(e.	a	way	of	seeing	is	also	a	way	

of	not	seeing)	(2002,	bls.	25)	og	heldur	því	fram	að	ekki	sé	nóg	að	einblína	á	eitt	

sjónarhorn.	Sjónarhornin	séu	mörg	og	hafi	ólík	gildi	til	viðmiðunar	við	mismunandi	

aðstæður.	Öllum	sé	ljóst	að	aðstæður	og	þarfir	innan	kennslustofunnar	breytast	í	

sífellu,	þróast	og	mótast.	

Hugtakið	„samþætting	sjónlista“	er	oftast	notað	sem	verkfæri	til	þess	að	bæta	og	

gefa	reynslunni	„að	læra“	meiri	dýpt.	Frá	þessu	hugtaki	má	greina	ólíkar	leiðir,	allt	frá	

því	að	samþætta	myndmennt	við	aðrar	greinar	til	þess	að	myndskreyta	afurð	verkefnis,	

til	dæmi	í	formi	veggmyndar.	
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Það	sem	mestu	skiptir	er	að	nota	hugmyndaflugið	og	vera	opinn	fyrir	nýjum	

hugmyndum.	Lífið	er	flókið	og	eitt	af	hlutverkum	skólastarfsins	ætti	að	vera	að	undirbúa	

nemendur	til	þess	að	takast	á	við	ólíkar	aðstæður.	Hugurinn	þarf	því	að	vera	tilbúinn	til	

að	takast	á	við	breytingar.	Þar	getur	starfskenning	kennara	skipt	máli.	Samþætting	

myndmenntar	og	annarra	námsgreina	væri	liður	í	að	ná	því	markmiði.	

2.3.3	 Margþætt	gildi	myndlistar:	Teiknimyndasögur	

Bókmenntir	og	myndlist	hafa	yfirleitt	verið	skilgreindar	sem	aðskildar	listgreinar,	en	er	

það	eins	þegar	listgreinunum	er	fléttað	saman?	Það	er	ekki	fyrr	en	reynt	er	að	ná	til	

almennings	í	formi	auglýsinga	sem	málið	snýst	við	og	orð	og	myndir	vinna	saman	í	einni	

heild.	Hér	er	þó	ekki	átt	við	að	auglýsingin	verði	endilega	að	listaverki,	aðeins	að	um	

áhrifamikla	samþættingu	sé	að	ræða	sem	án	efa	getur	talist	listræn	ef	hún	er	þannig	

unnin.	Slíka	samþættingu	er	hægt	að	sjá	víða,	gott	dæmi	eru	teiknimyndasögur.	

Meginhluta	síðustu	aldar	hafa	myndasögur	ekki	notið	virðingar	og	jafnvel	litið	niður	

á	þær	sem	listform	(McCloud,	2000).	Margir	af	bestu	listamönnum	þess	geira	hafa	valið	

starfsheiti	sem	hefur	ekki	beina	tengingu	við	hugtakið	myndasögur,	eins	og	teiknari	(e.	

draftsman),	myndskreytari	(e.illustrator)	eða	auglýsingalistamaður	(e.	advertising	artist)	

(McCloud,	2000).	

Í	myndasögum	vinna	myndir	og	orð	saman	til	að	tjá	alls	kyns	hugmyndir.	Þarna	er	

sköpuð	tenging	sem	oft	er	ekki	litið	á	sem	list	(Dewey,	1980).	Þrátt	fyrir	dæmi	um	að	

annað	hvort	myndir	eða	orð	hafi	meira	vægi,	er	það	oftast	þannig	að	bestu	

myndasögurnar	eru	þær	sem	vinna	bæði	á	jafnræðis-grundvelli.	Þá	er	átt	við	að	myndir	

og	texti	hafa	jafn	mikið	vægi.	Á	milli	mynda	í	myndasögunum	eru	oft	bil.	Þessi	bil	eru	

ekki	bara	til	að	afmarka	myndir	heldur	gefa	þau	lesandanum	tækifæri	til	þess	að	virkja	

hugmyndaflugið.	Myndasögur	tjá	bæði	hið	sýnilega	og	hið	ósýnilega.	Það	er,	við	gerum	

sífellt	ráð	fyrir	hlutunum	þó	við	sjáum	þá	ekki	gerast	í	rauninni.	Við	þurfum	aðeins	að	

trúa	og	hafa	gott	ímyndunarafl	(McCloud,	2000).	

Á	milli	mynda	og	söguþráðar	þarf	að	ríkja	jafnvægi.	Myndasögur	takmarkast	ekki	við	

útlitið	eða	framsetningu	á	skýrum	hugmyndum.	Hvorki	fagurfræðin	né	góðar	

hugmyndir	geta	staðin	og	ein	og	sér.	Ef	það	er	ekki	jafnvægi	milli	þessara	tveggja	

tjáskiptamiðla	–	orða	og	mynda	–	mun	sagan	ekki	ná	markmiði	sínu	eða	lesendahópi.	

2.3.4	 List-	og	verkgreinakennsla	á	Íslandi	

Á	síðustu	árum	hafa	nokkrar	rannsóknir	verið	gerðar	með	það	að	markmiði	að	skoða	

stöðu	list-	og	verkgreina	á	Íslandi.	Sú	umfangsmesta	er	rannsókn	Anne	Bamford	(2011).	

Hér	verða	skoðaðar	umfjallanir	um	listir	sem	verkfæri	í	kennslu.	Eins	og	kemur	fram	í	
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rannsókn	Anne	Bamford	um	íslenska	skóla	virðist	ekki	vera	mikil	aðgreining	á	milli	

listkennsluforma	(þar	sem	kennd	er	myndmennt,	tónlist,	o.fl.),	og	kennslu	í	

samþættingu	við	listirnar	(hvort	sem	það	er	stærðfræði	eða	málfræði).	Rannsóknin	

bendir	til	þess	að	ekki	sé	mikil	aðgreining	á	milli	þess	sem	mætti	skipta	niður	í	

listkennslu,	skapandi	kennslu	og	menningarkennslu	í	kennslustofunni.	Íslenskir	

nemendur	virðast	vera	mjög	vel	staddir	í	tæknilega	hlutanum.	Tónlist	er	kennd	frá	unga	

aldri	sem	og	myndmennt,	smíðar	og	saumar.	Nemendur	standa	mun	verr	að	vígi	þegar	

kemur	því	að	útskýra	og	tengja	verkefnin	við	umhverfið.	Til	að	slík	tenging	náist	og	

nemendur	hafi	tilfinningu	fyrir	henni	er	ekki	nóg	að	vinna	með	listgreinarnar	einar	og	

sér	heldur	þarf	að	nýta	þær	sem	tjáningarform	til	þess	að	kenna	og	segja	frá	einhverju.	

Bæði	í	rannsókn	Anne	Bamford	(2011)	og	rannsókn	þeirra	Gísla	Þorsteinssonar	og	

Brynjars	Ólafssonar	(2013)	er	bent	á	námskrár	og	tímaþröng	sem	það	sem	stendur	í	vegi	

fyrir	því	að	list-	og	verkgreinar	blómstri	og	stundum	virðist	ríkja	samkeppni	milli	þessara	

greina	frekar	en	samvinna.	Þær	námskrár	sem	leggja	áherslu	á	sjálfstæða	hugsun	og	

sköpun	nemenda	sem	og	skilning	á	listum	sem	miðlun	þekkingar	og	forðast	

merkingalausa	þjálfun,	hafa	átt	sín	blómaskeið	(Svanborg	R.	Jónsdóttir,	Meyvant	

Þórólfsson,	Gunnar	E.	Finnbogason	og	Jóhanna	Karlsdóttir,	2013).	Allar	niðurstöður	

rannsókna	síðastliðinna	ára	virðast	á	einu	máli	um	að	á	Íslandi,	þrátt	fyrir	að	tæknilegu	

atriðin	í	list-	og	verkgreinakennslu	séu	unnin	vel,	sé	þörf	á	tengingu	við	umhverfið	og	

heildstæðan	skilning	á	tilgangi	lista.	

Hér	á	eftir	verða	ýmis	dæmi	skoðuð	og	rýnt	í	verkefni	þar	sem	unnið	er	með	

listgreinar	og	skapandi	hugsun	í	íslenskum	skólum.	Fyrst	verða	dæmi	tekin	af	verkefnum	

sem	ná	yfir	nokkra	skóla	og	stórar	stofnanir	standa	að	baki,	svo	verða	skoðuð	dæmi	um	

verkefni	sem	eru	innan	eins	skóla	eða	stofnunar.	Að	lokum	er	fjallað	um	verkefni	sem	

eru	skipulögð	af	litlum	hópi	kennara	eða	af	einstaklingi.	

Dæmi	um	stórt	verkefni	með	börnum	í	listum	er	Biophilia-verkefnið	þar	sem	bæði	

grunnskólakennarar	og	vísindamenn	héldu	smiðjur	út	frá	verkefni	Bjarkar	

Guðmundsdóttur	(Harpa	Rut	Hilmarsdóttir,	2015).	Smiðjurnar	vöktu	athygli	kennara	og	

nemenda	og	því	var	ákveðið	að	yfirfæra	þær	á	grunnskóla	Reykjavíkur.	Eftir	námskeið	

sem	hafði	það	markmið	að	undirbúa	kennara	fyrir	verkefnið	var	svokölluð	verkefnakista	

send	til	18	skóla	sem	unnu	með	verkefni	sem	samþættu	tónlist	og	vísindi	(Harpa	Rut	

Hilmarsdóttir,	2015).	Þrátt	fyrir	að	samþætting	þessara	greina	geti	haft	mjög	góð	áhrif	á	

skólastarfið	þá	er	erfitt	að	greina	hve	mikil	þau	eru	og	hvaða	áhrif	það	hefur	á	

kennsluna	og	nám.	Þær	ályktanir	eru	dregnar	frá	lokaskýrslu	verkefnisins	sem	segir	að	

það	megi	gera	ráð	fyrir	að	Biophilia	eigi	þátt	í	aukningu	á	hlutfalli	skóla	sem	hafa	
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tileinkað	sér	þverfaglegar	áherslur	í	kennslu	og	styrkt	kennara	sem	fagfólk	(Harpa	Rut	

Hilmarsdóttir,	2015). 

Til	eru	mörg	dæmi	um	hvernig	hópur	kennara	innan	skóla	getur	skipulagt	verkefni	

sem	geta	svo	haft	áhrif	á	allan	skólann.	Hér	verður	gert	greint	fyrir	fjórum	þeirra.	

Fyrsta	dæmið	um	verkefni	skipulagt	af	hópi	kennara	er	nýja	skólastefnan	sem	hefur	

verið	unnið	með	í	skólanum	í	Bakkafirði	frá	2012.	Þar	hafa	kennarar	veitt	nemendum	

tækifæri	til	að	taka	ábyrgð	á	eigin	námi	og	velja	viðfangsefnin	sjálfir	(Ingvar	

Sigurgeirsson,	María	Guðmundsdóttir	og	Bylgja	Dögg	Sigurbjörnsdóttir,	2013).	

Nemendur	vinna	í	stærðfræði	og	íslensku	með	einstaklingsbundnum	áætlunum	og	í	

náttúrufræði	og	samfélagsgreinum	fást	þeir	við	fjölbreytt	og	sjálfstæð	viðfangsefni,	

ýmist	einir	eða	fleiri	saman.	Eins	og	fram	kemur	í	grein	sem	skrifuð	var	um	verkefnið	

voru	nemendur	áhugasamari	um	þetta	verkefni	í	samanburði	við	önnur	skólaverkefni	

og	öðluðust	fleiri	og	fjölbreyttari	hæfni	(Ingvar	Sigurgeirsson,	María	Guðmundsdóttir	og	

Bylgja	Dögg	Sigurbjörnsdóttir,	2013).	Verkefni	sem	þetta	virðast	mjög	spennandi	en	ef	

skólar	vilja	innleiða	álíka	aðferð	í	skólastarf	sitt	þyrftu	þeir	að	hafa	í	huga	að	til	þess	að	

svona	verkefni	virki	vel	þurfa	vinnuaðstæður	að	vera	góðar.	Auk	kennslustofu,	þar	sem	

kenndar	eru	námsgreinar	eins	og	náttúru-,	landa-	eða	samfélagsfræði	hafa	nemendur	

líka	aðgang	að	smíða-	og	myndmenntastofum	til	þess	að	list-	og	verkgreinar	gætu	

fléttast	inn	í	verkefnin.		

Dæmi	númer	tvö	eru	smiðjur	sem	skipulagðar	voru	í	Norðlingaskóla	þar	sem	unnið	

var	að	því	að	samþætta	viðfangsefni	í	aldursblönduðum	hópum.	Meginsamþættingin	

átti	sér	stað	milli	list-	og	verkgreina	við	náttúru-	og	samfélagsfræði	en	þó	voru	fleiri	sem	

tóku	þátt	á	einhverjum	tímapunkti.	Sem	dæmi	um	viðfangsefni	nám	nefna	verkefni	í	5.-

7.	bekk	þar	sem	unnið	var	í	landnámsmiðju	í	fimm	vikur.	Verkefninu	var	skipt	upp	í	

smiðjur	eins	og	„Stjórnarfar“,	„Vopn	og	deilur“	og	„Daglegt	líf“	(Ingvar	Sigurgeirsson,	

Ágúst	Ólason,	Björn	Gunnlaugsson,	Hildur	Jóhannesdóttir	og	Sif	Vígþórsdóttir,	2010).	

Enn	annað	dæmi	um	hvernig	unnið	hefur	verið	að	því	að	efla	sköpunarmátt	

nemenda	er	nýsköpunarmennt	í	grunnskóla.	Í	nýsköpunarmennt	eru	tengsl	mynduð	

milli	lífisins	utan	skóla	og	skólastarfsins	og	sköpunarmáttur	nemenda	er	örvaður	til	að	

finna	úrlausnir	í	hversdagslífinu,	til	dæmis	við	að	hreinsa	hænsakofann	eða	finna	

hestana	úti	í	náttúrunni.	Kennarar	úr	ýmsum	greinum	aðstoða	nemendur	sína	við	að	

finna	lausnir	á	þess	konar	„vanda“	(Svanborg	R.	Jónsdóttir,	2004).	Ferlið	gengur	út	á	að	

nemendur	sjálfir	greina	þarfir	eða	vandamál	í	umhverfi	sínu	og	þjálfast	í	að	finna	lausnir	

á	þeim	með	stuðningi	kennara	sinna. 
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Að	lokum	er	dæmi	um	verkefni	sem	stjórnað	er	af	kennurum	og	best	þekkt	sem	

Kisuland.	Í	Kisulandi	„nemur“	bekkur	Herdísar	Egilsdóttur	(1998)	í	skóla	Ísaks	Jónssonar	

„nýtt	land”	þar	sem	nemendur	þurfa	að	ákveða	hvernig	allt	er,	allt	frá	hvernig	landið	

sjálft	er,	þar	á	meðal	landslag,	veðurfar	og	dýralíf,	en	líka	hvernig	það	er	skipulagt	og	er	

uppbyggt	hvað	varðar	lög,	gjaldmiðil	eða	tungumál.	

Verkefnið	stóð	yfir	í	tvö	ár	og	byggðist	á	leitarnámi	þar	sem	allar	námsgreinarnar	

voru	samþættar.	Slík	verkefni	kenna	og	vinna	með	sömu	viðfangsefni	og	almennir	

kennsluhættir	en	það	sem	gerir	þessa	aðferð	svo	áhrifaríka	er	að	nemendur	þurfa	að	

finna	lausnir	á	öllu,	með	hjálp	kennarans,	og	því	þurfa	þeir	að	skilja	og	vinna	með	

hugtökin.	Þeir	læra	hugtök	og	hugmyndir	til	þess	að	geta	tekið	ákvarðanir	um	hvernig	

eigið	land	eigi	að	vera.	Hægt	er	að	finna	ítarlegar	upplýsingar	um	hvernig	verkefnið	var	

skipulagt	í	bókinni	Nýtt	land	-	Ný	þjóð	eftir	Herdísi	Egilsdóttur	(1998).	

Eftir	að	hafa	skoðað	og	leitað	að	dæmum	um	verkefni	sem	fara	út	fyrir	hefðbundna	

kennsluhætti	kom	í	ljós	að	til	eru	fjölmörg	dæmi.	Margir	kennarar	fara	út	fyrir	það	sem	

„flestir“	gera	og	ekki	þarf	að	leita	langt	til	þess	að	finna	slík	dæmi.	Ég	hvet	þig,	lesandi	

góður,	að	kynna	þér	það	sem	aðrir	kennarar	í	skólanum	þínum	eru	að	gera.	Flest	dæmi	

sem	ég	hef	fundið	eiga	ýmislegt	sameiginlegt.	Þetta	er	meðal	annars	það	að	kennarar	

vinna	með	sköpun,	tengsl	við	listir,	val	og	frelsi	til	útfærslu.	Það	sem	þyrfti	hins	vegar	að	

huga	vel	að	er	tilfinningin	fyrir	tímanum.	Það	má	álykta	sem	svo	að	eftir	því	sem	

kennarar	eru	fleiri,	því	meiri	líkur	eru	á	að	verkefnin	séu	unnið	yfir	lengri	tíma.	Fjöldi	

kennara	hefur	líka	áhrif	á	með	hvaða	hætti	eða	undir	hvaða	skilyrðum	verkefnið	er	

skipulagt.	Það	er,	ef	mikið	álag	er	á	skipuleggjendur	og	aðra	þátttakendur	eru	litlar	líkur	

á	að	verkefnið	geti	spannað	langan	tíma.	Af	þeim	sökum	álít	ég	að	til	þess	að	verkefni,	

eða	stefna,	sé	hægkvæmt	eða	sjálfbært	þarf	það	að	stuðla	að	vinnuaðferðum	sem	

skipulagðar	eru	á	markvissan	hátt,	eins	og	til	dæmis	Kisuland	hennar	Herdísar.	

Í	næstu	köflum	geri	ég	grein	fyri	minni	eigin	tilraun	til	að	útbúa	slíkt	verkefni.	

Tilraunin	mín	felst	í	að	búa	til	hefti	sem	endurspeglar	hugmynd	sem	má	vinna	með	á	

ýmsan	hátt:	Myndlist	sem	mál,	eins	og	hvert	annað	tungumál,	er	notað	eftir	þörfum	

bæði	kennara	og	nemenda	til	þess	að	fá	sem	mest	út	úr	viðfangsefninu	og	út	frá	

kennslunni.	Í	ritgerðinni	segi	ég	frá	ferlinu	við	að	búa	til	þetta	hefti	og	leitast	ég	við	að	

svara	rannsóknarspurningunni:	Hvernig	mætti	nýta	myndlist	í	kennslu	í	formi	

teiknimynda?	
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3 Aðferðafræði	og	aðferð		

Farið	var	í	gegnum	ferli	sem	þessi	ritgerð	útskýrir	með	það	að	markmiði	að	búa	til	hefti	

með	ákveðna	framtíðarsýn	um	þverfaglega	samvinnu	í	grunnskólanum.	Í	heftinu	er	mál	

myndlistarinnar	notað	til	þess	að	tvinna	hugmyndir	saman	út	frá	viðfangsefnum	í	

námskrá	grunnskóla.	Um	starfendarannsókn	er	að	ræða.	

3.1	 Aðferðafræði	

Það	hentaði	mér	mjög	vel	að	gera	starfendarannsókn	þar	sem	ég	var	að	gera	tilraun	

með	útfærslu	á	námskrá	á	myndrænan	hátt	og	ég	vildi	rýna	í	það	ferli	sem	í	vinnunni	

fólst.	Aðferðin	var	valin	með	það	markmið	að	ígrunda	og	meta	og	þróa	eigið	starf	sem	í	

mínu	tilfelli	fólst	í	að	gera	myndræna	útfærslu	á	viðfangsefnum	í	námskrá.	Í	

starfendarannsóknum	er	rýnt	í	ferli	starfsins,	það	ígrundað	og	metið	og	síðan	dregnar	

saman	helstu	breytingar	og	niðurstöður.	Einnig	er	fjallað	um	hvernig	staðan	sé	gagnvart	

framtíðinni	og	hvaða	markmiðum	er	leitast	við	að	ná	(Schmuck,	2006).	Í	verkefninu	

verður	árangur	þessarar	starfendarannsóknar	endurspeglaður	í	heftinu	og	afstaða	tekin	

um	hvernig	það	mætti	þróast.	

Oft	er	talað	um	að	starfendarannsóknir	séu	samtal	milli	fortíðar	og	framtíðar	þar	

sem	ferlið	er	er	mitt	á	milli	(nútíðin)	(Schmuck,	2006).	Hugsanlega	er	erfitt	að	meta	slíkt	

samtal	(ferlið)	sem	uppbyggilegt	ef	augu	rannsakandans	eru	þau	einu	sem	tekið	er	mark	

á	og	því	er	mælt	með	að	leita	til	fleiri.	Varðandi	stöðu	kennarans	eru	það	nemendurnir	

sem	best	geta	metið	kennsluna,	hvernig	hún	er	og	hvað	mætti	bæta	í	framtíðinni	

(Schmuck,	2006).	Í	þessu	samhengi	voru	fimm	kennarar,	bæði	frá	höfuborgasvæðinu	og	

út	á	landi,	beðnir	um	að	meta	afurð	þessarar	starfendarannsóknar	(kennsluhefti)	og,	ef	

það	var	mögulegt,	prófa	heftið.	Þetta	var	gert	í	þeim	tilgangi	að	veita	kennurum	

innblástur	og	kveikju	fyrir	nemendur	þeirra.	Í	sköpunarferlinu	hefði	ég	þurft	að	hafa	

reynslu	í	kennslu,	nokkuð	sem	ég	hef	ekki	enn	öðlast	sem	verðandi	kennari.	

Markmið	þessarar	rannsóknar	eru	þau	að	finna	lausnir	og	leggja	til	breytingar	en	

ekki	að	reyna	að	sanna	tilgátu	eins	og	var	gert	í	hefðbundnum	rannsóknum	(Scmuck,	

2006).	Annar	munur	á	þessari	rannsókn	og	öðrum	hefðbundnari	er	tengingin	milli	

rannsakandans	og	þáttakenda.	Hún	er	ekki	afmörkuð	og	er	stundum	óljós	(Schmuck,	

2006).	Rannsóknaferlinu,	sem	er	útskýrt	nánar	hér	að	neðan,	má	líkja	við	ferðalag	þar	
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sem	ferðalangurinn	hittir	alls	konar	fólk	með	mismunandi	reynslu	og	tekur	með	sér	sem	

veganesti.	

3.2 Þátttakendur	

Í	verkefninu	var	ég	rannsakandinn,	sá	sem	velur	viðfangsefnin	sem	tekin	eru	fyrir	í	

kennsluheftinu	út	frá	ákveðnum	forsendum	byggðum	á	Aðalnámskrá	2013.	Jafnframt	

teiknaði	ég	allar	myndirnar	sem	í	heftinu	er	að	finna.	Ég	skipulagði	og	setti	upp	

kennsluheftið	upp	á	aðgengilegan	hátt.	Haft	var	samband	við	þrjátíu	skóla	af	þeim	192	

grunnskólum	sem	starfa	hér	á	landi	(Eyja	Margrét	Brynjarsdóttir,	2003).	Þann	23.	ágúst	

2016	sendi	ég	tölvupóst	til	skólastjórnenda	þar	sem	ég	gerði	grein	fyrir	verkefninu	og	

hvernig	samstarfi	óskaði	ég	eftir	frá	kennurunum.	Auk	þess	lét	ég	samþykkta	

rannsóknaráætlun	fylgja.	Sjö	skólastjórar	svöruðu	tölvupóstinum	en	aðeins	fimm	höfðu	

áhuga	á	að	að	finna	kennara	sem	mögulega	gætu	tekið	þátt.	Átta	kennarar	komu	til	

greina	en	að	lokum	urðu	kennararnir	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	fimm	talsins.	

Á	meðan	ég	var	í	vettvangsnámi	á	vegum	HÍ	haustið	2016	gafst	mér	tækifæri	til	að	

gera	litla	könnun	hjá	nemendum	og	prófa	hugmyndirnar	sem	ég	var	að	vinna	með	í	

meistaraverkefninu.	Þetta	gerði	ég		í	nokkrum	af	þeim	tímum	þegar	ég	var	að	leysa	

myndmenntakennara	af.	Athugunin	var	gerð	með	fjórum	hópum	og	voru	nemendurnir	

sem	tóku	þátt	þrjátíu	og	níu	talsins.	Eftir	hverja	kennslustund	lagði	ég	tveggja	spurninga	

könnun	fyrir	nemendur.	Spurningarnar	voru:	Finnst	þér	svona	verkefni	hjálpa	þér	að	

læra	betur?	Af	hverju?	Og:	Myndir	þú	vilja	gera	oftar	svona	verkefni	í	öðrum	

námsgreinum?		

Að	rannsakanda	frátöldum	má	skipta	þátttakendum	rannsóknarinnar	í	tvennt.	Fyrst	

koma	við	sögu	þeir	sem	ég	leitaði	til	varðandi	aðstoð	við	uppsetningu,	fagurfræði	og	

hugmyndafræði,	svo	sem	fræðslustjóra	Listasafns	Íslands	og	Listasafns	Reykjavíkur,	svo	

og	listamenn	á	borð	við	Rúrí,	Steinunni	Sigurðardóttur	fatahönnuð	og	Örn	Inga.	Síðar	

komu	við	sögu	þeir	grunnskólakennarar	sem	tóku	þátt	í	mati	á	kennsluheftinu	og	

prófuðu	það	á	nemendum	sínum.	Eftir	að	hafa	fengið	leyfi	frá	skólastjórum	bað	ég	þá	

um	að	mæla	með	kennurum	sem	þeir	teldu	að	gætu	haft	áhuga	á	verkefninu.	Mér	þótti	

það	fagmannlegra	en	að	ég	færi	að	senda	öllum	kennurum	skólanna	tölvupóst.	Ég	hafði	

samband	við	kennarana	sem	skólastjórnendur	mæltu	með	í	annarri	viku	janúar	2017	og	

flestir	þeirra	vildu	taka	þátt.	Litið	var	svo	á	að	allir	þáttakendur	vinni	í	samstarfi	við	aðra	

og	ekki	var	gerður	munur	á	vægi	framlags	þeirra.	
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3.3	 Gögn	

Ég	safnaði	þrenns	konar	gögnum:	Rannsóknarbók,	spurningakönnun	og	samtölum.	

1.	Rannsóknardagbók.	Í	dagbókina	skráði	ég	helstu	atriði	framkvæmdar	

rannsóknarinnar	og	vangaveltur	mínar	og	viðbrögð	við	því	sem	gerðist	í	ferlinu.	Einnig	

safnaði	ég	þar	hugmyndum	og	hugdettum,	meðal	annars	rissi	og	teikningum	sem	

mótuðust	í	ferlinu	og	tengjast	gerð	myndaheftisins.	

2.	Spurningakönnun	sem	tveir	kennarar	á	höfuðborgarsvæðinu	og	þrír	kennarar	á	

landsbyggðinni	svöruðu.	Ég	sendi	könnun	með	fimm	spurningum	til	kennara	sem	höfðu	

þegið	að	fá	heftið,	með	það	í	huga	að	hjálpa	þeim	að	skoða	heftið	markvisst	og	meta	

það	og	hugmyndirnar	sem	liggja	að	baki.	Heftið	var	sent	til	kennara	sem	Word-skjal	í	

gegnum	tölvupóst	um	sama	leyti	og	þeir	fengu	útprentað	heftið	í	hendurnar	með	

bréfpósti.	Frá	og	með	þeim	degi	fengu	kennararnir	tvær	vikur	til	þess	að	svara	

spurningunum,	sumir	tóku	fáa	daga	en	aðrir	rúmar	þrjár	vikur.	

3.	Samtöl	við	fræðslustjóra	listasafna	og	listamennina	Rúrí,	Örn	Inga	og	Steinunni	

Sigurðardóttur	voru	óformleg	og	opin	samtöl	þar	sem	ég	var	ekki	með	fyrirfram	

mótaðar	spurningar.	Ég	lít	á	umræðurnar	sem	hluta	af	sköpunarferlinu	og	til	þess	að	

virkja	og	styrkja	það,	en	ekki	til	þess	að	vitna	í	það	beint	í	ritgerðinni.	Aðalleiðin	til	þess	

að	skrásetja	upplýsingarnar	sem	komu	fram	voru	skrif	í	dagbókina.	Að	auki	tók	ég	upp	

samræðurnar	við	listamennina	til	þess	að	geta	seinna	stuðst	við	upptökuna.	Þessu		

skrefi	var	sleppt	í	samtölunum	við	fræðslustjórana	því	ég	taldi	upptökurnar	ekki	gefa	

nógu	mikið	til	viðbótar	við	samtölin	og	það	ferli	sem	þar	mótaðist.	Sérstaklega	vegna	

þess	að	hugmyndirnar	sem	koma	út	frá	fundunum	eru	unnar	í	dagbókina	og	

endurspeglast	þær	í	heftinu	að	einhverju	leyti,	en	ekki	horft	á	þær	sem	fræði	fyrir	

aðferðakafla	rannsóknarinnar	eða	til	að	segja	frá	sérstaklega	að	öðru	leyti.	

3.4	 Siðferðileg	álitamál	og	áskoranir	í	ferlinu	

Sumir	þátttakendur	rannsóknarinnar	eru	nafngreindir	en	aðrir	ekki	og	ræðstþað	af	eðli	

þátttöku	þeirra.	Aðalmunurinn	liggur	í	því	hvort	nöfn	þátttakendanna	þjóni	tilgangi	í	

verkefninu	eða	hvort	nafngreining	geti	haft	slæm	áhrif	á	þátttakandann.	

Ég	átti	fyrst	í	samskiptum	við	listamennina.	Í	þeim	flokki	eru	fræðslustjórar	

safnanna,	en	ég	kýs	að	nota	ekki	gervinöfn	því	að	í	þeirra	tilfelli	fást	meiri	upplýsingar	

og	þekking	við	að	vita	nöfnin	þeirra	og	ekkert	sem	skaðar	þá	né	gert	án	vitundar	þeirra.	

Samt	sem	áður	voru	samtölin	við	þá	ekki	afrituð	né	er	vitnað	beint	í	þau	í	ritgerðinni.	Þó	
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er	fjallað	stuttlega	um	hvað	ég	fékk	út	úr	því	sem	þau	sögðu	í	samtölunum.	Til	þess	að	

komast	hjá	hvers	konar	mistúlkun,	sendi	ég	þá	samantekt	til	viðkomandi	til	samþykkis.	

Í	seinni	hópi	þátttakenda	eru	kennararnir	sem	eru	ekki	nafngreindir	né	skólarnir	sem	

þeir	starfa	við,	einungis	er	nefnt	að	af	þeim	fimm	starfi	tveir	á	höfuðborgarsvæðinu.	

Þetta	var	gert	til	að	vernda	kennarana	og	til	að	ýta	undir	að	þeir	geti	sagt	það	sem	þeir	

vilja	um	heftið.	Að	auki	er	enginn	ávinningur	í	því	fólginn	gefa	upp	nöfn	og	skóla	

þátttakenda.		

Þrátt	fyrir	að	ég	sé	ekki	að	vinna	með	viðkvæm	gögn	í	starfendarannsókn	minni	er	

nauðsynlegt	að	hafa	í	huga	mögulegar	afleiðingar	sem	rannsóknin	getur	haft	á	

þátttakendur	og	umhverfi	þeirra.	Í	þessu	tilfelli	er	því	gerður	greinamun	milli	

þátttakenda	og	nafnleynd	viðhöfð	vegna	kennaranna	þar	sem	nöfn	þeirra	gefa	

rannsókninni	ekki	meira	vægi.	
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4 Ferli	

Afurð	meistaraverkefnisins	er	hefti	sem	unnið	var	út	frá	myndlist	sem	tungumál	í	

kennslu.	Áhersla	rannsóknarinnar	var	að	skoða	ferlið	með	aðferðum	

starfendarannsókna	til	að	rýna	í	og	meta	þróun	heftisins.	Kennsluheftið,	sem	er	gert	

fyrir	nemendur	á	efsta	stigi	grunnskóla	og	kennara	þeirra,	er	samtal	milli	mynda	og	

texta	þar	sem	myndir	hafa	sterkustu	röddina	og	eiga	að	sýna	möguleikana	sem	

kennarar	og	nemendur	geta	haft	með	nýtingu	þeirra	í	öllum	námsgreinum	skólans.	Í	

þessum	kafla	verður	gerð	grein	fyrir	því	hvernig	hugmyndin	að	heftinu	kom	til,	hvernig	

það	var	unnið	og	hvaða	skref	voru	tekin	til	þess	að	lokaútfærslan	yrði	til.	Ég	greini	bæði	

frá	eigin	reynslu	sem	og	viðbrögðum	utanaðkomandi	aðila	sem	tóku	að	sér	að	rýna	í	

heftið	eða	prófa	það.	

Snemma	í	ferlinu	hóf	ég	spjall	við	hóp	listamanna	um	efnið.	Ég	gætti	þess	að	

spurningarnar	væru	ekki	formlegar,	heldur	reyndi	ég	að	hafða	þær	opnar	og	nýtti	sem	

kveikju	í	upphaf	samtalsins.	Ég	bætti	við	fleiri	spurningum	sem	flestar	réðust	af	því	

hvernig	samtalið	þróaðist.	Sama	gilti	um	gerð	spurningalistans	sem	sendur	var	til	

kennara	til	þess	að	meta	rannsóknina.	Lagðar	voru	fram	fimm	opnar	spurningar	með	

það	að	markmiði	að	fá	svör	sem	endurspegla	sem	best	upplifun	kennaranna	á	heftinu.	

Svarblöðin	sýndu	að	kennararnir	lögðu	meiri	áherslu	á	sumar	spurningar	en	minni	á	

aðrar.	

4.1	 Vinnuferli	

Lokaútgáfa	heftisins	var	unnin	í	þremur	áföngum.	Þeir	voru	eftirfarandi:	

Undirbúningsáfangi,	gerð	heftisins	og	sá	þriðji	var	prófun,	mat	og	endurgerð	þess.	Áður	

en	farið	er	í	nánari	útskýringar	er	nauðsynlegt	að	taka	fram	að	allir	þessi	liðir	fléttast	

saman	og	oft	er	farið	fram	og	til	baka	á	tímalínunni.	Þá	er	líka	stundum	leitað	til	baka	til	

undirbúningsáfangans	í	öllu	ferlinu.	

4.1.1	 Undirbúningsáfangi	

Verkefnið	byrjaði	með	hugmynd	um	að	rannsaka	hvernig	nýta	mætti	myndmennt	í	

tengslum	við	aðrar	námsgreinar.	Ekki	sem	hefðbundin	samþætting,	heldur	sem	tæki	

sem	nýtt	væri	í	námsgreinum	til	þess	að	ná	markmiðum	þeirra.	Í	því	samhengi	kom	upp	
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í	hugann	að	búa	til	tímarit	þar	sem	unnið	væri	með	listina	sem	leiðarafl	og	jafnvel	að	

það	kæmi	út	nokkrum	sinnum	á	rannsóknartímabilinu.	Upphafleg	hugmynd	mín	var	að	

gefa	út	nokkur	tímaritshefti	á	rannsóknartímabilinu.	Áætlað	var	að	tímaritið	væri	unnið	

í	samstarfi	við	listaháskólanema	til	þess	að	bæta	fjölbreytileika	verka	og	auka	hraða	

með	því	að	skipta	verkum	milli	þátttakenda.	Á	þessum	tímapunkti	var	megin	

hugmyndin	víðari	en	smátt	og	smátt	breyttist	hún	og	þegar	á	leið	fór	ég	að	tala	um	

myndlist	sem	tungumál.	Myndlist,	sem	er	ekki	sama	og	myndmennt,	getur	spilað	saman	

við	allskonar	svið.	Ég	vann	með	valin	hugtök,	sem	kennd	eru	í	íslenskum	skólum	

samkvæmt	Aðalnámskrá	2013,	sprengdi	þau	út	og	tengdi	í	gegnum	myndlistina.	

Hugtökin	eru	misjöfn	í	eðli	sínu	því	á	meðan	að	sum	eru	útskýrð	með	teikningum	í	

öðrum	eru	teikningarnar	upphafspunktur	á	umræðu,	sem	dæmi	má	nefna	Eddukvæðin,	

ljóð,	útlendinga	eða	landakort.	Á	meðan		ég	var	að	ljúka	við	að	skipuleggja	hvernig	

verkefnið	ætti	að	vera	unnið	í	rannsóknaráætluninni,	áttaði	ég	mig	á	að	það	yrði	of	

þröngur	tímarammi	til	að	skipuleggja,	vinna	og	prenta	nokkur	númer	af	þessu	tímariti	á	

einni	önn.	Þá	ákvað	ég	að	endurhugsa	hugmyndina	og	vinna	með	hefti	sem	yrði	þróað	í	

yfir	lengri	tíma,	í	stað	þess	að	gefa	út	nokkur	tímarit	sem	kæmu	út	á	meðan	

meistararannsóknin	stæði	yfir	og	héldu	áfram	að	koma	út	eftir	lok	hennar.	Aðal	

hindrunin	við	að	vinna	nokkur	tímarit	var	tvenns	konar:	erfitt	yrði	að	finna	hóp	

listnemenda	sem	væri	tilbúinn	að	vinna	þetta	verk	með	mér	og	að	gera	það	innan	

ákveðins	tímaramma.	Auk	þess	yrðu	betri	gæði	í	einu	hefti,	efni	þróað	og	bætt	við	það	á	

markvissari	hátt	í	innan	þess	tímaramma	og	innan	þeirra	marka	sem	verkefnið	átti	að	

vera	útfært	í.	

		 Strax	í	upphafi	fór	ég	að	athuga	hvaða	atriði	væri	æskilegt	að	taka	fyrir	í	heftinu	

og	undirbúa	framsetningu	þeirra.	Með	þetta	í	huga,	gerði	ég	skissur	fyrir	hverja	

hugmynd	um	möguleg	viðfangsefni.	Dæmi	um	þessi	viðfangsefni	var	sjónræn	túlkun	á	

ótitluðu	ljóði	úr	bókinni	Vasabók	eftir	Pétur	Gunnarsson	(1989),	vistkerfi	á	Íslandi	og	

hvernig	ger	virkar.	Þær	voru	síðan	skoðaðar	út	frá	mögulegum	útfærslum	á	þeim	og	

hvort	viðfangsefnið	væri	nógu	ríkt	til	þess	að	vinna	með	það	á	heilli	síðu.	Sem	dæmi,	

þegar	ég	valdi	að	fjalla	um	vistkerfi	á	Íslandi	fannst	mér	mikilvægt	að	velja	eitt	dýr	til	

þess	að	gera	það	markvissara.	Eftir	að	hafa	skoðað	nokkur	dýr	valdi	ég	laxinn	vegna	

þess	að	hann	er	bæði	rándýr	en	samt	éta	mörg	dýr	hann.	Önnur	ástæða	fyrir	þessu	vali	

var	að	laxinn	dreifist	milli	ólíkra	vistkerfa	í	hringrás,	frá	hafinu	og	upp	í	árnar	og	til	baka.	

Þrátt	fyrir	að	vera	bara	um	eina	dýrategund	gaf	umfjöllunin	um	laxinn	mikið	efni	til	þess	

að	vinna	með.	Sérstaklega	þótti	mér	mikilvægt	að	hafa	þættina	sem	yrðu	valdir	í	heftið	

sem	fjölbreyttasta	og	að	flestar	námsgreinarnar	yrðu	teknar	fyrir.	Mér	fannst	líka	
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áríðandi	að	sýna	möguleikana	sem	búa	í	myndlistinni	og	hvað	hún	hefur	upp	á	að	bjóða	

fyrir	svo-kallaðar	„bóklegar“	námsgreinar	ekkert	síður	en	listgreinar.	Þessi	fjölbreytni	er	

að	mínu	mati	mikilvæg	til	að	sýna	möguleikana	sem	eru	fyrir	hendi	þegar	myndlist	er	

notuð	í	hinum	ýmsu	faggreinum	skóla.	Eins	og	sjá	má	bæði	í	heftinu	og	í	Aðalnámskrá	

grunnskóla	hafa	sumar	námsgreinarnar,	stundum	kallaðar	„bóklegar“,	fleiri	

hæfniviðmið	sem	ýta	undir	skapandi	hugsun	og	vinnubrögð.	Til	samanburðar	eru	ellefu	

slík	hæfniviðmið	í	stærðfræði	en	sex	sem	eru	einungis	fyrir	myndmennt.	Það	sem	

einkennir	list-	og	verkgreinum	í	skólunum	eru	hæfniviðmiðin	sem	tengjast	tækni,	valdi	á	

tækjum	og	frágang	í	skólastofuni	í	miklu	meira	mæli	en	skapandi	hugsun.	Þrátt	fyrir	að	

það	sé	ekki	unnið	með	grunnþætti	Aðalnámskrárinnar	sérstaklega	má	lesa	á	síðum	

heftisins	óbeinar	tilvísanir	í	þá	flesta.	Unnið	er	með	sköpunar-	og	læsisgrunnþættina	í	

öllu	heftinu	en	hægt	er	að	finna	dæmi	um	vísanir	í	aðra	grunnþætti	á	síðum	heftisins.	

Sem	dæmi	er	hægt	að	sjá	vísanir	í	sjálfbærni	í	textilmennt,	umsjónartíma	þar	sem	fjallað	

er	um	lýðræði	og	mannréttindi,	sem	og	vísanir	í	jafnrétti	í	samfélagsfræði.	

	 Eins	og	fram	hefur	komið,		var	ég	í	vettvangsnámi	á	vegum	HÍ	á	

undirbúningstímabilinu.	Þá	gafst	mér	tími	til	að	prófa	hugmyndir	mínar	og	gera	litla	

könnun	hjá	nemendum.	Í	þeirri	ör-starfendarannsókn,	sem	var	verkefni	og	hluti	af	

vettvangsnámi	mínu,	bað	ég	nemendur	úr	ólíkum	hópum	að	útskýra	ákveðið	hugtak	

sem	þau	höfðu	verið	að	læra	um	í	skólanum	á	myndrænan	hátt.	Nemendur	reyndu	að	

útskýra	hugtök	eins	og	samfélag,	DNA	eða		mismunandi	tegundir	baktería.	Nemendum	

þótti	slík	áskorun	bæði	krefjandi	og	skemmtileg.	Úr	þessari	könnun	kom	út	að	þrátt	fyrir	

að	svona	verkefni	þarfnaðist	undirbúnings	og	ákveðins	skipulags	fannst	meirihluta	

nemenda	(53%)	skemmtilegt	að	vinna	það	og	flestir	(79%)	óskuðu	eftir	að	vinna	oftar	

slík	verkefni.	Eftir	þessa	tveggja	spurninga	könnun	kom	ég	að	þeirri	niðurstöðu	að	

nánast	allir	nemendurnir	vilja	vinna	á	slíkan	hátt	dags	daglega	en	að	það	þurfi	góðan	

undirbúning	svo	að	hann	skili	ætluðum	árangri.	Undirbúningur	var	sérstaklega	

mikilvægur	vegna	þess	að,	eins	og	seinna	kom	fram	í	svörum	kennaranna	sem	fengu	

heftið,	eru	nemendur	ekki	að	vinna	oft	á	þennan	hátt.	Því	þurfti	að	útskýra	allt	vandlega	

til	þess	að	allir	sem	einn	skildu	hvað	þeim	var	ætlað	að	vinna.	Það	hvatti	mig	líka	að	

vinna	heftið	þannig	að	það	myndi	vera	auðskiljanlegt	bæði	fyrir	kennara	og	nemendur	

án	þess	að	hafa	neina	þekkingu	fyrirfram.	Heftið	mundi	byggjast	á	línuteikningum	með	

texta	til	aðstoðar	og	innihalda	inngang	þar	sem	verkið	væri	kynnt,	umfjöllun	um	hvernig	

það	mætti	vera	notað,	og	hæfniviðmið	Aðalnámskrár	2013	sem	unnin	er	með	heildina	

til	styrktar.	
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	 Annað	mikilvægt	atriði	í	þessum	undirbúningsáfanga	í	gerð	heftisins	var	að	finna	

kennara	sem	væru	til	í	að	meta	heftið	með	því	að	prófa	það	og	svara	spurningalista.	

Eins	og	fram	kom	í	aðferðakafla	hafði	ég	fengið	ábendingar	skólastjóra	um	kennara	í	sjö	

skólum	og	hafði	samband	við	þá.	

Ég	ráðgaðist	líka	við	ólíka	sérfræðinga	til	þess	að	fá	önnur	sjónarhorn	sem	gætu	

aðstoðað	við	þróun	hugmyndarinnar	og	hvernig	best	sé	að	koma	henni	á	framfæri	á	

markvissan	hátt.	Þessar	hugmyndir	varða	meðal	annars	framsetningu	námsefnisins	á	

myndrænu	máli	og	grafíska	hönnun	heftisins.	Sérfræðingarnir	voru	þrír	þar	sem	ég	

þekkti	til	þeirra	meira	eða	minna	og	sótti	ég	til	þeirra	vegna	ólíka	ástæða.	Rúrí	er	

listamaður	þekkt	víða	um	heim,	sem	vinnur	með	fjölbreytta	tækni	til	þess	að	miðla	

áhrifaríkum	hugmyndum.	Ég	sótti	til	hennar	til	þess	að	fá	innsýn	í	hvernig	hún	miðlar	

stórum	hugmyndum	í	verkum	sínum	og	hvernig	það	endurspeglast	í	bókunum	sem	oft	

fylga	sýningum	hennar.	Steinunn	Sigurðardóttir	er	fatahönnuður.	Ég	sótti	til	hennar	

vegna	sköpunar-	og	vinnuferlis	hennar.	Það	sem	vakti	sérstakan	áhuga	var	hvernig	hún	

vinnur	að	nýrri	fatalínu	og	hvernig	hún	skráir	ferlið	niður	í	vinnubækur	þar	sem	hún	

tvinnar	saman	texta,	myndum	(sem	þurfa	ekki	að	tengjast	beinlínis	heldur	tjá	

andrúmsloft)	og	efnum.	Örn	Ingi	er	fjölhæfur	listamaður	sem	hefur	unnið	með	flest	

listform	en	ég	sótti	til	hans	vegna	allra	þeirra	námskeiða	sem	hann	hefur	unnið	með	

börnum	og	fullorðnum	um	allt	land.	En	í	þessum	námskeiðum	sem	urðu	fleiri	en	70,	

lagði	hann	áherslu	á	uppbrot	og	frelsi	í	úrlausnum	verkefnanna.	

Ég	sýndi		leiðbeinendum	skissurnar,	en	einnig	sérfræðingum	og	listamönnum	sem	

höfðu	verið	með	í	ráðum	og	tekin	viðtöl	við.	Ég	fór	með	skissurnar	til	Rúríar,	Steinunnar	

og	Arnar	Inga	og	ræddi	um	þær	og	notkun	þeirra.	Milli		funda	leið	tími	sem	ég	notaði	til	

þess	að	vinna	í	skissunum	og	úr	hverju	viðtali.	Ég	hitti	Rúrí	um	miðjan	september,	

Steinunni	í	lok	september	og	Örn	Inga	í	byrjun	október	2016.	Viðtölin	voru	samræður	

um	efnið	þar	sem	ég	sýndi	viðkomandi	hvar	ég	var	staddur	og	hvaða	hugmyndir	liggja	á	

baki.	Eftir	það	þróaðist	samtalið	á	ýmsa	vegu.	Ég	hitti	fyrst	Rúrí	þar	sem	við	spjölluðum	

mikið	um	heildar	hugmyndina	eða	þann	leiðandi	þráð	sem	hvert	hefti,	eða	bók,	ætti	að	

hafa.	Það	var	mjög	mikilvægt	gagnvart	heftinu,	frá	þeim	tímapunkti	hugsaði	ég	um	

heftið	sem	heild	þar	sem	allir	liðirnir	ættu	að	passa	saman.	Út	frá	þessum	hugleiðingum	

kom	hugmyndin	að	því	að	hafa	ólík	snið	á	síðunum	eftir	því	hvert	inntak	þeirra	væri.	

Hugmyndin	þróaðist	enn	frekar	um	hvernig	hægt	væri	að	hafa	ólík	snið	á	síðunum	með	

því	að	klippa	út	og	opna	ákveðin	svæði	til	þess	að	það	sæist	hvað	lægi	á	næstu	síðu	og	

mynda	þannig	beina	sjónræna	tengingu	í	efni	hennar.	Til	þess	að	tengja	efnin,	eða	
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svæðin	sem	klippt	voru	út,	var	þeim	komið	fyrir	á	síðum	tilraunaheftisins	á	þann	hátt	að	

sameiginlegu	atriðin	sæjust	í	gegnum	síðurnar.	

Eftir	fundinn	með	Rúrí	hitti	ég	Steinunni.	Það	sem	ég	fékk	út	úr	þeim	fundi	er	

mikilvægi	þess	að	gera	eitthvað	sem	fer	út	fyrir	ramma	fólks,	að	hvetja	fólk	til	þess	að	

hugsa	„Hvað	ef..?“.	Einnig	spjölluðum	við	um	mikilvægi	forms	og	samræmi	þess	utan	

um	hugmyndirnar	sem	reynt	er	að	túlka,	gæða	form	fyrir	gæða	hugmyndir.	Síðast	hitti	

ég	Örn	Inga	en	með	honum	komst	ég	að	þeirri	niðurstöðu	að	heftið	yrði	að	einhverju	

sem	færi	út	fyrir	rammann	og	gerði	alla	þátttakendur	virka.	Að	það	væri	eins	og	

gjörningur.	Út	frá	þessari	niðurstöðu	vorum	við	sammála	um	að	þá	yrði	lesandinn	að	

vera	virkur	bæði	inni	í	heftinu,	með	því	að	teikna,	skissa	og	gera	það	að	sínu	eigin,	og	

með	sniðinu	á	heftinu,	sem	er	hægt	að	lesa	eins	og	bók	eða	opna	út	þannig	að	það	verði	

nærri	því	eins	og	6m	langt	veggspjald.	
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4.1.2	 Gerð	kennsluheftisins		

Á	tímabilinu	frá	september	2016	til	janúar	2017	hef	ég	stanslaust	verið	að	þróa	

verkefnið	og	margar	vangaveltur	átt	sér	stað.	Ég	setti	saman	nokkra	þætti	sem	ég	taldi	

áhugaverða	til	að	vinna	með	og	birta	í	heftinu.	Þar	kom	oft	í	ljós	að	

Mynd		1	Dæmi	um	skissu	sem	hætt	var	við	að	fullklára	
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sumt	virkaði	betur	en	annað.	Dæmi	um	það	er	þegar	ég	vann	með	skráð/óskráð	viðmið	

í	samfélagsfræði.	Lengi	vel	var	ég	ánægður	með	hvernig	þríhyrningana	sem	táknuðu	

viðmiðin,	var	hægt	að	setja		saman	og	búa	til	mannsmynd.	Teikningarnar	voru	komnar	

langt	en	rétt	áður	en	að	ég	byrjaði	að	gera	loka	teikningarnar	fyrir	heftið	áttaði	ég	mig	á	

því	að	þessi	síða	var	ekki	nægilega	innihaldsrík	(Sjá	mynd	1).	

Breytingar	áttu	sér	stað	í	sífellu.	Aðallega	vegna	þess	að	annað	hvort	voru	

hugmyndirnar	ekki	nógu	sterkar	og	efnismiklar,	eða	að	uppsetningin	virkaði	ekki.	(Sjá	

mynd	2)	

	Að	auki	bætti	ég	miklu	við	upphaflegu	myndirnar	til	þess	að	útskýra	betur	og	dýpka	

efnið.	Með	hverri	nýrri	skissu	bætti	ég	nýjum	atriðum	við,	sjá	myndirnar	fyrir	neðan.	

(Myndir	4a-8f)	

Mynd	2.	Dæmi	um	breytingar	á	uppsetningu	á	síðu.	
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Mynd	3.	Frá	upphafi	til	enda	A	

Mynd	4.	Frá	upphafi	til	enda	B	
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Mynd	5.	Frá	upphafi	til	enda	C	
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Mynd	6.	Frá	upphafi	til	enda	D	
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Mynd	7.	Frá	upphafi	til	enda	E	
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Mynd	8.	Frá	upphafi	til	enda	F	
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Mynd	9.	Frá	skissu	til	lokateikningar	teiknuð	með	fínum	
tússpenna.	

Mynd	10.	Dæmi	um	litun	með	Photoshop	
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Ég	gerði	smávægilegar	rannsóknir	í	leit	að	nýjum	sjónarhornum	sem	tengdust	hverju	
hugtaki.	Sérstaklega	ef	mér	fannst	síðan	innihaldslítil,	eða	þyrfti	að	tengja	betur	
hugtökin	milli	blaðsíðna.		

Á	sama	tíma	og	ég	þróaði	skissurnar	og	hugmyndirnar	sem	lágu	að	baki	heftisins	

gerði	ég	nokkrar	útgáfur	á	heftinu,	sumar	rafrænar	en	aðrar	á	pappir.	Um	miðjan	

desember	2016	voru	textarnir	í	heftinu	sendir	til	yfirlesturs	og	teikningarnar	tilbúnar	til	

þess	að	geta	sent	grunnskólakennurunum	heftið	og	var	það	gert	um	miðjan	janúar	

2017.		

		 Eftir	að	ég	hafði	gert	margar	útgáfur	af	skissunum	var	tími	til	kominn	að	yfirfæra	

teikningarnar	á	betri	pappír	og	teikna	þær	með	bleki.	Ég	notaði	mjög	mjóan	penna,	

0.05mm,	sjá	mynd	9.		 	

Myndirnar	höfðu	margar	línur	og	þær	máttu	ekki	líta	klessulega	út	þegar	ég	

minnkaði	þær	um	helming	til	að	koma	þeim	fyrir	í	heftinu	sem	átti	aðeins	að	vera	í	

stærð	A5.	Í	sumum	myndum	voru	stórir	svartir	fletir	sem	voru	litaðir	með	Photoshop	til	

þess	að	minnka	áhættuna	á	slysum	og	spara	bæði	blek	og	tíma,	sjá	mynd	10.	

Til	þess	að	ná	að	tengja	myndirnar	milli	tveggja	síðna	á	einni	opnu	þurfti	ég	að	ganga	

út	frá	því	hvernig	bækur	eru	settar	upp.	Ég	vildi	fara	út	fyrir	saumuðu	eða	heftuðu	

bækurnar	til	þess	að	fá	meira	nákvæmi	á	hvernig	blöðin	sitja	í	bókinni,	og	sleppa	

spássíunni	á	miðri	opnuninni,	en	með	því	geta	teikningarnar		flætt	milli	blaðsíðna.	

Þannig	komst	ég		að	þeirri	niðurstöðu	að	ég	ætti	ekki	lengur	að	hugsa	um	heftið	út	frá	

hverrri	blaðsíðu	fyrir	sig,	heldur	var	það	gert	út	frá	opnuninni,	og	hvernig	götin	á	

blöðunum	sem	samþætta	efnið,	á	milli	hafa	áhrif	báðu	megin.	

Góð	leið	til	þess	er	að	prenta	á	eina	pappírsrúllu	–	eina	samfellda	lengd	-	sem	ég	svo	

mundi	leggja	saman	til	þess	að	mynda	A5	bók.	Bók,	sem	má	opna	eins	og	4m	plakat,	

stundum	kölluð	harmonikubók.	Eftir	að	hafa	gert	fyrirspurnir	í	nokkrum	prentsmiðjum	

áttaði	ég	mig	á	að	prentkostnaðurinn	mundi	vera	mun	meiri	ef	það	er	prentað	á	rúllu.		

Til	þess	að	draga	úr	prentkostnaðinum	við	tilraunaheftinu	var	það	prentað	á	A4	blöð	

sem	voru	brotin	saman	og	límd	með	límbandi	að	aftan	til	þess	að	fá	A5	stærðina	og	

getað	prentað	í	háskólanum.	

Ég	útbjó	nokkrar	útfærslur	að	kápunni	og	eftir	að	hafa	séð	eintak	af	gömlu	

stúdentablaði,	Diversa	frá	San	Sebastian	arkitektaháskólanum	á	Spáni,	þar	sem	hver	

kápa	var	máluð	fyrir	sig,	kom	sú	hugmynd	að	hafa	sér	kápu	fyrir	hvert	eintak.		Ég	vann	

með	svarta	og	græna	akrýl	málningu	til	þess	að	mála	enföld	form	með	pensli	(sjá	mynd	

11).	Fyrsta	hugmyndin	var	að	mála	abstrakt	form	og	skrifa	með	penna	í	kantinum,	að	

handskrifa	titlanna	og	nafnið	mitt	á	öll	heftin	því	það	væri	dýrt	að	prenta	á	karton	og	
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stafirnir	þóttu	ekki	koma	mjög	vel	út	(sjá	mynd	11).	

	

Til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	þetta	og	gera	letrið	meira	lifandi	og	einstakt	notaði	ég	

nál	til	þess	að	skrifa	með,	málningin	var	rispuð	af	á	vissan	hátt	(sjá	mynd	12).		

Í	upphafi	voru	formin	á	kápunni	abstrakt	og	tjáðu	ekkert	varðandi	innihald	heftisins	

(sjá	mynd	12).	Með	því	að	hugsa	um	innihald	abstrak	myndefni	datt	mig	í	hug	að	skoða	

Rorschach	prófin,	sem	eru	í	stuttu	máli	alls	konar	abstrakt	form	sem	samhverf	í	

miðjunni	og	notuð	í	sálfræði.	Þessar	myndir	eru	sýndar	einstaklingum	en	það	fer	eftir	

manneskjunum	hvað	þau	sjá	í	þeim	(Encyclopædia	Britannica,	2017).	Ég	ákvað	að	láta	

kápurnar	á	hverju	hefti	speglast	og	mynda	heild	þegar	þær	voru	settar	saman.	

Hver	kennari	fékk	þannig	einstakt	hefti,	því	ómögulegt	er	að	stjórna	hvernig	

málningin	dreifist	um	kápuna.	Það	er	svo	spurnig	hvað	þau	sáu	í	heildarmyndinni.	

	

4.1.3	 Prófun,	mat	og	endurgerð	

Með	tilraunaheftið	í	höndunum	hugsaði	ég	um	hvernig	mér	tækist	að	fá	sem	mesta	

vitneskju	um	upplifun	hvers	kennara	á	heftinu	þannig	að	það	myndi	nýtast	mér	sem	leið	

og	endurspegla	hugmyndirnar	sem	ég	er	að	reyna	að	þróa	með	heftinu.	Ég	ákvað	að	

gagnasöfnunin	um	notkun	heftisins	færi	fram	á	tvenna	hátt.	Í	fyrsta	lagi	með	því	að	

Mynd	11. Fyrsta útfærsla að kápu.	
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biðja	kennarana	um	að	vera	virkir	þátttakendur	og	bæta	í,	rissa	og	skissa	inn	í	heftið	til	

þess	að	gera	það	að	sínu	eigin,	og	þá	senda	mér	myndir	og	annað	efni	af	því	ferli.	Í	öðru	

lagi,	setti	ég	saman	fimm	opnar	spurningar	(sjá	viðauka),	og	með	þeim	viðeigandi	

undirspurningar,	til	þess	að	leitast	við	að	draga	fram	heildar	skoðun	þeirra.	Fyrir	þessa	

gagnasöfnun	gerði	ég	ráð	fyrir	tveimur	vikum,	með	það	í	huga	að	geta	bætt	heftið	og	

unnið	áfram	með	mismunandi	þætti.	

	

		 Á	meðan	ég	beið	eftir	viðbrögðum	kennara	hélt	ég	áfram	að	vinna	í	ritgerðinni	

og	mælti	mér	mót	við	fræðslustjóra	Listasafns	Íslands	og	Listasafns	Reykjavíkur.	Efninu	

á	fundinum	með	fræðslustjóra	Listasafns	Íslands,	Rakel	Pétursdóttur,	er	hægt	að	skipta	í	

tvennt.	Hvað	varðar	ritgerðina	sjálfa	vakti	hún	athygli	mína	á	notkun	nokkurra	orða	í	

verkefninu.	Einnig	sagði	hún	mér	frá	verkefnum	sem	þau	á	Listasafninu	hafa	verið	að	

vinna	með	í	samvinnu	við	grunnskóla,	bæði	sem	verkefni	yfir	lengri	tíma	og	

safnaheimsóknir,	og	aðrar	rannsóknir	sem	fjalla	um	tengingu	lista	við	skólastarf	sem	ég	

ætti	að	kynna	mér.	Hún	var	þeirrar	skoðunar	að	hver	safnaheimsókn	væri	einstök	vegna	

þess	að	með	opnum	spurningum	eru	það	nemendurnir	sem	leiða	ferðina	og	

niðurstöður	milli	hópa	hafa	einstök	blæbrigði.	Mér	fannst	það	passa	vel	við	hugmyndina	

um	heftið.	Það	hefur	margt	að	segja	varðandi	teikningarnar	en	svo	eru	það	líka	

kennararnir	sem	þurfa	að	virkja	nemendur.	Rakel	mælti	með	því	að	útskýra	það	betur	í	

Mynd	12.	Útfærsla á kápu eins og sent var kennura.	
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kaflanum	„Notkun“	í	heftinu	mínu.	Einnig	hitti	ég	fræðslustjóra	Listasafns	Reykjavíkur,	

Klöru	Þórhallsdóttur.	Á	þeim	fundi	fékk	ég	gnótt	upplýsinga	um	fólk	og	verkefni	sem	ég	

gæti	talað	við	og	fengið	upplýsingar	hjá	sem	tengdust	þessari	rannsókn.	Það	myndi	vera	

að	mestu	leyti	tengt	kaflanum	um	dæmi	um	list-	og	verkgreinaverkefni	sem	eru	eða	

hafa	verið	unnin	á	Íslandi.	

Þegar	kom	að	því	að	prenta	lokaútgáfu	heftisins	ákvað	ég	að	gera	nokkrar	

breytingar.	Stærðin	á	því	yrði	A4	til	þess	að	myndir	og	texti	fengju	að	njóta	sín	betur.	

Það	átti	sérstaklega		við	um	liðinn	þar	sem	hæfniviðmiðunum	úr	Aðalnámskránni	er	

raðað	saman,	en	það	var	líka	til	þess	að	heftið	mundi	hafa	sömu	stærð	og	bókin,		þar	

sem	ritgerðin	yrði	síðar	prentuð.	Ekki	voru	miklar	breytingar	á	teikningunum	en	þó	var	

lögð	meiri	áhersla	á	að	tengja	myndirnar	meira	saman	þegar	heftið	væri	notað	sem	

veggspjald.	Þá	er	hægt	að	sjá	að	fleiri	línur	halda	áfram	milli	síða,	en	einnig	þurfti	að	

lagfæra	leturgerð	á	nokkrum	stöðum	til	þess	að	hjálpa	við	lestur.	

Erfitt	var	að	„ljúka“	heftinu	til	að	senda	það		til	prentsmiðjunnar	því	augun	mín	

rákust	endalaust	á	atriði	sem	mætti	lagfæra	og	fínpússa.	Á	endanum	varð	ég	að	hætta	

og	vona	það	besta,	en	þó	viss	um	að	ég	mun	örugglega	finna	eitt	enn	atriði	sem	mætti	

gera	betur.	
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Mynd	13.	Lokaútgáfan	á	kápu	

	

Mynd	14.	Að	lesa	heftið	

	

Mynd	15.	Mynd	af	heftinu	
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4.2	 Viðbrögð	kennara	

Hér	í	framhaldi	verða	svör	fimm	kennara	greind	við	þeim	spurningum	sem	ég	lagði	fyrir	

þá.	Reynt	var	að	hafa	spurningarnar	fjölbreyttar	(sjá	Viðauka	A)	til	þess	að	draga	fram	

skoðanir	kennaranna	á	heftinu.	

4.2.1	 Merking	myndmáls	og	notkun	í	kennslu	

Þar	sem	grundvöllur	heftisins	var	sá	að	myndmál	væri	tungumál	sem	nýta	mætti	í	

kennslu	fannst	mér	mikilvægt	að	draga	fram	hvaða	merkingu	kennararnir	sem	prófuðu	

heftið	setji	á	tungumál	og	hvernig	þeir	noti	hana	í	kennslu.	Það	kom	í	ljós	að	

mismunandi	skilningur	er	lagður	merkingutungumáls.	Sumir	kennarar	hugsa	um	

bókstaflega	merkingu	orðsins	og	skilgreina	það	eftir	því	en	aðrir	hugsa	um	tungumál	í	

víðara	samhengi.	Það	verður	þó	að	taka	fram	að	þeir	sem	í	fyrstu	hugsuðu	um	orðið	í	

bókstaflegri	merkingu	fjölluðu	síðar	um	tungumál	í	víðari	skilningi.	

Allir	kennararnir	sem	svöruðu	notuðu	að	einhverju	leyti	önnur	tungumál	en	talað	og	

ritað	mál	í	kennslu.	Þá	er	vísað	í	að	kennarar	kjósa	oft	myndbönd	og	annað	myndefni	til	

þess	að	sýna	nemendum,	og	teikningar	þegar	kemur	að	verkefnavinnu.	Þrátt	fyrir	að	

kennararnir	noti	teikningar	og	annað	myndefni	í	kennslu	þá	gáfu	þeir	litlar	skýringar	af	

hverju	þeir	notuðu	þær	eða	hversu	oft.	Eina	skilgreiningin	sem	gefin	var	hljóðaði	svo:	„Í	

landafræðinni	tel	ég	að	teikningar	séu	mjög	góð	leið	til	að	auka	rýmisgreind	nemenda.“	

Að	öðru	leyti	virðist	vinnan	með	þessi	tungumál	byggð	á	undirliggjandi	óígrundaðri	

hugsun.	Einn	kennari	gaf	dæmi	um	að	hann	notaði	tvívíddarteikningar	í	kennslu	sinni	

því	margir	nemendur	ættu	erfitt	með	að	vinna	með	þrívídd.	En	sami	kennari	vinnur	líka	

með	origami	og	tvinnar	þá	tækni	við	teikningar,	sem	er	í	raun	mjög	góð	leið	til	þess	að	

yfirfæra	tvívíddarflatan	pappír	yfir	á	þrívídd.	

Allir	þáttakendur	voru	sammála	um	að	það	hefði	góð	áhrif	að	nota	önnur	tungumál	í	

kennslu.	Munurinn	á	svörum	kennara	má	teljast	blægbrigðamunur.	Einn	þeirra	telur	að	

til	þess	að	fá	árangur	út	frá	öðrum	tungumálum	þarf	„undirstaðan	og	rauði	þráðurinn	

[...]	að	vera	skýr“	en	í	heildina	voru	kennararnir	sammála	um	að	„...	fjölbreytni	í	

kennsluaðferðum	[er]	jákvæð	og	eykur	líkur	á	því	að	ná	settum	markmiðum.“	

Í	svörum	kennara	má	sjá	mjög	lýsandi	dæmi	um	stöðu	kennara	í	skólastarfinu.	Einn	

þeirra	telur	að	notkun	annarra	tungumála	í	starfi	sé	nauðsynleg	á	meðan	hjá	öðrum	er	

tilfinning	um	að	lagðir	eru	steinar	í	götu	þeirra.	Enn	annar	kennari	hélt	því	fram	að	í	

skóla	sínum	væri	meirihluti	nemanda	með	lesblindu	og	því	væri	ekki	í	boði	að	lesa	langa	

og	þunga	texta.	Það	væri	því	nauðsynlegt	að	nota	önnur	mál	í	skólanum.	Annar	lýsti	að	

oft	fengju	kennarar	mótsagnakennd	skilaboð.	Það	er,	um	leið	og	þeir	fengu	skilaboð	um	
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að	láta	kennslubækurnar	ekki	stjórna	kennslunni	fengu	þeir	líka	skilaboð	um	að	þeir	

ættu	ekki	að	skilja	bækurnar	eftir	ókláraðar.	Mótsagnir	sem	þessar	skapa	tilfinninguna	

fyrir	að	þeim	er	ókleift	að	„...	hafa	leyfi	til	þess	að	stíga	út	fyrir	rammann.“	

4.2.2	 Mat	á	heftinu	og	notkun	þess	

Ég	fékk	mjög	góð	viðbrögð	frá	þátttakendunum	í	gegnum	spurningarkönnunina	um	

heftið	og	hugmyndafræðina	á	bak	við	það.	Í	svörunum	var	hægt	að	finna	lýsingar	eins	

og	„Mér	finnst	heftið	alveg	stórkostlegt	og	sýnir	á	mjög	áhrifaríkan	hátt	hvernig	hægt	er	

að	nota	myndmál	á	ólíkan	hátt	í	ólíkum	greinum.“	Og,	„Heftið	var	virkilega	skemmtilegt	

og	kveikti	á	mörgum	hugmyndum	hjá	mér.“	Nokkrir	nefndu	dæmi	um	hvaða	myndir	

náðu	mest	til	þeirra	og	hvaða	samstarf	þeim	datt	í	hug	sem	þeir	gætu	unnið	með	út	frá	

ákveðnum	síðum	heftisins.	Td.	að	heftið	gæti	verið	notað	sem	kveikja	fyrir	

verkefnavinnu,	sem	samvinnugrundvöllur	við	myndlistarkennara,	textílkennara	eða	

smíðakennara.	

Þá	var	bent	á	að	nemendur	þurfa	að	hafa	ákveðin	þroska	til	þess	að	vinna	úr	

myndum,	að	kunna	að	horfa	á	myndir	og	hugsa	um	táknin	í	þeim,	sem	er	mjög	

mikilvægt	því	umhverfi	nútíma-unglinga	fer	fram	að	mestu	leiti	á	myndrænan	hátt.	Í	

þessu	svari	hélt	kennarinn	því	fram	að	það	þurfi	að	kenna	þeim	tæknina	fyrst	til	þess	að	

gera	svo	eitthvað	með	hana,	hins	vegar	lýsir	heftið	hvernig	tækni	og	sköpun	vinna	

samtímis	til	þess	að	komast	á	leiðarenda.	

Á	þeim	rúmu	tveimur	vikum	sem	kennarar	höfðu	heftið	til	þess	að	svara	

spurningunum	tók	enginn	þeirra	heftið	sjálft	í	notkun.	Þetta	má	túlka	á	tvo	vegu.	

Annars	vegar	að	það	endurspegli	það	mikla	álag	og	strangar	kennsluáætlanir	sem	

kennarar	eiga	við	dags	daglega,	eða	hreinlega	að	kennarar	hafi	ekki	náð	nægilegri	

tengingu	við	hugmyndafræðina	eða	efnið	sem	byggt	er	á	í	heftinu.	

Þó	ber	að	nefna	dæmi	um	kennara	sem	vann	verkefni	með	sömu	hugmyndafræði	og	

heftið	en	með	eigið	efni.	En	það	er	í	raun	eitt	markmið	heftisins.	Það	er	opinn	rammi	

sem	kennarar	eru	hvattir	til	þess	að	fara	út	fyrir.	Kennarinn	bað	nemendur	að	túlka	

tíðaranda	sögutímabils	sem	þau	voru	að	læra	í	samfélagsfræði	á	myndrænan	hátt.	

Einn	kennarana	áleit	að	umfjöllunin	um	Aðalnámskrána	í	heftinu	hafi	ekki	skilað	

neinu	til	að	auðvelda	notkun	þess.	Mér	finnst	mjög	mikilvægt	að	hafa	vísun	í	

Aðalnámskrána	í	heftinu.	Hún	setur	þær	teikningar	í	samhengi	sem	koma	á	undan	og	

sýnir	að	markmiðið	er	ekki	takmarkað	við	að	myndskreyta	einhverjar	hugmyndir	sem	

mér	finnast	áhugaverðar.	Til	að	koma	til	móts	við	þessa	athugasemd	gerði	ég	breytingar	

á	uppsetningu	þessara	hluta	heftisins	og	gerði	hann	skýrari.	
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Það	eina	sem	kom	fram	í	svari	kennara	um	að	ég	ætti	að	gæta	sérstaklega	var	að	öll	

orð	áttu	að	vera	skýr.	Sum	þeirra	var	erfitt	að	lesa.	Ég	yfirfór	þetta	atriði	í	framhaldinu	

fyrir	lokaútgáfu	heftisins.	

Annað	atriði	sem	kom	fram	í	svari	kennara	var	varðandi	leturgerð.	Það	væri	góð	

hugmynd	að	hafa	letrið	í	inngangi	og	notkun	mis-stórt	til	þess	að	leggja	áherslu	á	

ákveðin	orð.	Ég	ákvað	að	fylgja	ekki	þessari	tillögu.	Það	yrði	ekki	fallegt	að	skilja	eftir	

auð	svæði	á	blaðsíðunni	þar	sem	litla	letrið	fyllti	ekki	upp	í	en	það	myndi	líka	brjóta	upp	

jafnvægið	á	síðunni.	

Það	var	ánægjulegt	að	sjá	að	kennarar	héldu	áfram	að	vera	jákvæðir	gagnvart	

heftinu	og	gáfu	umsagnir	eins	og:	„Það	væri	frábært	að	fá	rafrænt	eintak	af	heftinu	til	

að	nýta	í	kennslu“	og,	„Mér	finnst	að	þetta	verkefni	mætti	kynna	víða	því	okkur	

kennurum	hættir	til	að	festast	í	þeim	kennsluaðferðum	sem	hentar	flestum.	Þetta	er	

svo	flott	viðbót	í	flóruna	sem	er	nú	þegar	til“	eða,	„Mér	finnst	þetta	hefti	mjög	fallegt	og	

er	að	reyna	að	finna	leið	til	að	hengja	það	upp	í	stofunni	minni	:	-	)“	Eins	og	sjá	má	á	

mynd	16	fyrir	neðan	var	það	gert.	

	

Mynd	16.	Ljósmynd	af	kennslustofu	þar	sem	kennarinn	hefur	sett	heftið	upp	á	vegg.	
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4.2.3	 Umræða	um	viðbrögð	kennaranna	

Það	má	velta	fyrir	sér	nokkrum	atriðum	í	svörum	þessara	fimm	kennara.	Það	fyrsta	sem	

þarf	að	hafa	í	huga	er	að	þessi	svör	koma	frá	kennurum	sem	kusu	að	taka	þátt	í	

verkefninu,	og	hafa	líklega	áhuga	á	skapandi	kennslu	og	eru	opnir	fyrir	að	prófa	nýjar	

leiðir.	Það	er	spurning	hvernig	niðurstöðurnar	væru	ef	annar	hópur	kennara	hefði	tekið	

þátt,	sem	hefðu	verið	skyldaðir	til	þátttöku.	

Þrátt	fyrir	að	allir	kennararnir	hafi	ekki	hugsað	strax	um	notkun	annarra	tungumála	í	

víðu	samhengi	þá	er	greinilegt	að	allir	þátttakendurnir	nota	að	einhverju	leyti	annað	en	

talað	og	ritað	mál	í	kennslu	sinni.	Annað	er	í	rauninni	varla	hægt.	Við	erum	umkringd	

alls	konar	miðlum	og	erfitt	er	að	koma	inn	í	kennslustofu	án	þess	að	sjá	mynd	á	

veggjunum	eða	ef	litið	er	í	kennslubók!	Það	er	hins	vegar	spurning	hvernig	horft	er	á	

þetta	myndefni	og	hvernig	það	er	nýtt	í	kennslu.	Í	svörum	kennara	er	hægt	að	sjá	dæmi	

um	hvernig	það	er	gert,	en	eins	og	með	allt,	er	spurning	hve		langan	tíma	hafa	kennarar	

gefið	sér	til	þess	að	skoða	heftið.	

Þegar	kemur	að	heftinu	í	heild	fékk	ég	mjög	góð	viðbrögð	frá	kennurunum	með	

ummæli	eins	og	„Mér	finnst	heftið	alveg	stórkostlegt	og	sýnir	á	mjög	áhrifaríkan	hátt	

hvernig	hægt	er	að	nota	myndmál	á	ólíkan	hátt	í	ólíkum	greinum,	eða	„Mér	þótti	heftið	

alveg	dásamlegt.“		Þó	tel	ég	að	í	tilraunaheftið	vantaði	að	útskýra	hugmyndafræðina	

aðeins	betur	og	möguleikana	á	að	lesa	myndirnar.	Þar	gætu	aðferðir	komið	að	gagni	

eins	og	VTS	tæknin	(Hailey,	Miller	og	Yenawine,	2015)	sem	notuð	er	á	söfnum.	Auk	þess	

var	ljóst	að	útfærslan	á	skapandi	hæfniviðmiðum	Aðalnámskrár	2013	í	seinni	hluta	

heftisins	mætti	vera	skýrari.	

Eftir	að	hafa	skoðað	svör	kennara	var	greinilegt	að	ég	þurfti	ekki	gera	stórar	

breytingar,	engar	kúvendingar	í	ferlinu	til	að	halda	áfram	að	nýta	það	í	kennslu.	Samt	

sem	áður	tel	ég	að	það	þurfi	breytingar	til	þess	að	heftið	virki	betur	bæði	varðandi	atriði	

sem	koma	frá	kennurum	og	mér	sjálfum.	Þó	verður	aldrei	hægt	að	gera	hefti	sem	allir	

eru	ánægðir	með,	en	hægt	er	að	nálgast	það	með	því	að	ræða	við	kennara	sem	nota	

það	og	helst	nemendur	líka.	
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5 Litið	til	baka	

Í	þessum	kafla	kynni	ég	ályktanir	sem	ég	dreg	eftir	að	hafa	ígrundað	allt	

rannsóknarferlið	sem	var	eftirfarandi:	Rýnt	í	fræðin	til	þess	að	fá	fræðilegan	bakgrunn,	

þá	var	hugað	að	skipulagi	og	gerð	heftsins	með	aðstoð	þriggja	listamanna.	Heftið	var	

síðan	sent	til	kennara	með	spurningalista	sem	þeir	voru	beðnir	um	að	svara	og	senda	til	

baka.	Eftir	að	hafa	fengið	viðbrögðin	frá	kennurum	var	unnið	úr	þeim	til	þess	að	bæta	

heftið.	Þá	komst	ég	að	nokkrum	niðurstöðum	sem	ég	flokka	hér	fyrir	neðan.	

5.1	 Námskrár	gefa	ákveðið	svigrúm	og	kennarar	geta	nýtt	sér	í	kennslu	

Í	rannsókninni	kom	í	ljós	að	þrátt	fyrir	að	námskrár	hafi	mismunandi	áherslur,	gefa	þær	

kennurum	svigrúm	til	þess	að	vinna	starf	sitt	á	frumlegan	og	skapandi	hátt	og	þannig	að	

það	henti	aðstæðum	sem	best.	Kennarar	starfa	oft	í	mörg	ár	en	á	nokkurra	ára	fresti	

gera	stjórnvöld	breytingar	á	námskrám.	Það	gildir	bæði	um	stóru	Aðalnámskrána	og	

þær	smærri,	skólanámskrárnar,	sem	geta	tekið	margar	stefnur.	Þessar	stefnur,	sem	eru	

mest	áberandi	þegar	ný	ríkistjórn	tekur	við,	fara	oft	ólíkar	leiðir	og	leggja	aðrar	áherslur	

á	hugtök	og	markmið	en	hinar	fyrri.	Þetta	krefst	þess	að	kennarar	hafi	gott	læsi	á	

umhverfið	sem	stjórnvöld	búa	til	í	gegnum	stefnubreytingar	í	námskrám	og	hafi	bæði	

getu	og	vilja	til	að	endurspegla	það	í	starfi	sínu.	Því	er	starfskenning	kennarans	mjög	

mikilvæg.	Hún	þarf	bæði	að	vera	sterk	og	byggjast	á	áhrifamiklum	hugmyndum	en	að	

sama	skapi	er	nauðsynlegt	að	hún	sé	tilbúin	til	þess	að	taka	á	móti	nýjum	hugmyndum,	

stefnum	og	áskorunum.	Sá	kennari	sem	er	tilbúinn	til	að	prófa	myndmál	sem	kveikju	og	

tungumál	til	að	vinna	með	viðfangsefni	nýrrar	námskrár	býr	yfir	starfskenningu	vaxtar,	

starfskenningu	sem	er	í	sífelldri	þróun	(Hafdís	Guðjónsdóttir	og	Sólveig	Karvelsdóttir,	

2010.	Á	sama	tíma	ætti	að	hafa	í	huga	að	á	meðan	kennurum	ber	að	kenna	með	

hliðsjón	af	námskrám	þurfa	þessar	sömu	námskrár	að	vera	skrifaðar	þannig	að	

kennurum	sé	gefið	svigrúm	til	þess	að	vinna	úr	hugmyndum	sínum	við	eigin	

kennsluaðstæður.	

Starfskenning	kennara	og	hvernig	hann	skilgreinir	hugmyndirnar	sem	kynntar	eru	í	

námskrám	hefur	mikið	að	segja	um	hvernig	námskrár	eru	túlkaðar	og	síðan	hvernig	sú	

túlkun	endurspeglast	í	kennslunni.	Kennslustarfið	er	í	eðli	sínu	starfendarannsókn	þar	

sem	kennarinn	þarf	að	ígrunda	um	starfið	sitt	(Sólveig	Karvelsdóttir	og	Hafdís	
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Guðjónsdóttir,	2010	og	Dalmau	og	Guðjónsdóttir,	2002).	Sem	dæmi	má	nefna	

skilgreiningu	kennara	á	hvað	list	sé	og	hvernig	nýta	mætti	hana	í	kennslu.	Í	þessari	

rannsókn	er	fjallað	um	list	sem	tjáningarform	en	það	er	líka	hægt	að	tala	um	hana	út	frá	

tæknilegu	sjónarhorni,	sem	barnalist,	hugarstarf	eða	svörun	við	fagurfræðilegum	

gildum,	sem	táknræn	samskipti	eða	sem	menningarmiðill.	

5.2	 Myndlist	hefur	alltaf	verið	notuð	sem	mál	milli	manna	en	við	
höfum	ekki	alltaf	náð	að	nýta	hana	í	upprunalegu	formi	

Frá	fyrstu	merkjum	um	líf	manna	í	hellum	má	sjá	myndlist	sem	mikilvægt	tjáningarform	

og	er	það	enn	við	lýði	til	dagsins	í	dag.	En	þrátt	fyrir	það	og	þrátt	fyrir	að	hið	myndræna	

sé	stór	þáttur	í	lífi	flestra	barna	er	myndlist	ekki	kennd	sem	tjáningarform,	heldur	

takmarkast	hún	gjarnan	við	það	að	tæknin	er	kennd	í	myndmennt	og/eða	sé	

lokaafurðin	í	sögukennslu.	

Margt	er	þó	hægt	að	læra	af	því	sem	nú	þegar	hefur	verið	gert	í	þessum	efnum	og	

margt	gott	hefur	verið	gert	á	Íslandi.	Það	fyrsta	sem	flestum	kemur	í	hug	þegar	talað	er	

um	nýtingu	myndlistar	í	skólastarfi	er	eflaust	myndmennt.	Myndlist	og	myndmennt	er	

ekki	það	sama,	en	það	fer	þó	eftir	hvaða	skilning	maður	leggur	í	hugtökin	og	hvaða	

mörk	eru	sett	og	hvort	þau	séu	sveigjanleg.	Eins	og	sjá	má	í	kennsluheftinu,	leggur	

Aðalnámskrá	meiri	áherslu	á	skapandi	hugsun	og	vinnubrögð	í	bóklegum	námsgreinum	

heldur	en	í	list-	og	verkgreinum	þar	sem	sérstök	áhersla	er	lögð	á	að	læra	mismunandi	

tækni	myndlistar.	Það	eru	sex	hæfniviðmið	í	almenna	hluta	Aðalnámskrá	grunnskóla	

2013	varðandi	hugsunarhætti	tengda	Myndmennt	sérstaklega,	á	meðan	að	þau	eru	tólf	

í	Íslensku.	Með	meiri	áherslu	á	hugmyndafræði	myndi	myndmenntarkennsla	ná	enn	

meiri	hæðum	í	miðlun	og	skilning	á	hugtökum,	og	tengja	betur	við	aðrar	námsgreinar.	

Ef	því	markmiði	væri	náð	yrði	myndmennt	að	mínu	mati	mjög	nærri	því	að	verða	að	

myndlist	því	megin	munurinn	væri	tekinn	í	burtu,	það	væri	einblínt	á	tjáningu	og	túlkun	

í	stað	tækni.	Leið	til	þess	að	styðja	kennara	við	að	endurhugsa	kennsluna	gæti	verið	

aukin	samvinna,	til	dæmis	með	því	að	kennarar	og	listamenn	vinni	hlið	við	hlið	

(Bamford,	2011).	

Í	þessu	samhengi	er	algengt	að	samþætta	nokkrar	greinar	við	myndmenntina,	til	

dæmis	er	ekki	skrítið	að	sjá	verkefni	þar	sem	er	unnið	með	endurvinnslu	þema	þar	sem	

samfélagsfræði,	náttúrufræði	og	myndmennt	taka	þátt.	Sú	leið	er	notuð	til	þess	að	

útfæra	hugmyndirnar	eða	niðurstöður	samþættu	verkefnanna.	Myndmennt	er	þá	

notuð	sem	tjáskiptaform	eða	mál.	Í	því	ferli	læra	nemendur	á	annan	hátt	en	ef	þau	

væru	að	læra	með	því	að	nota	tækni	án	innihaldsríks	viðfangsefnis	eins	og	Ásthildur	
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Jónsdóttir	(2011)	kemur	inn	á	í	umfjöllun	sinni	um	sjónlistir	og	sjálfbærni.	Í	þessu	tilfelli	

getur	samþætting	námsgreina	jafnvel	bætt	myndmenntarkennsluna	og	gert	hana	

áhugaverðari.	Í	rauninni	er	heftið	samþætting	nokkurra	námsgreina	og	mætti	nota	sem	

dæmi	um	þannig	verkefni.	Sem	dæmi	mætti	skipuleggja	samhliða	verkefni	þar	sem	lært	

er	um	vistkerfi	á	Íslandi,	í	heftinu	var	fjallað	um	laxinn,	og	á	meðan	hanna	nemendur	

kort	í	myndmennt	þar	sem	þau	útskýra	vistkerfi	að	eigin	vali.	

Þegar	fjallað	er	um	myndlist	sem	mál	í	kennslu,	hér	í	rannsókninni,	þá	er	ekki	þar	

með	sagt	að	önnur	mál	séu	ekki	notuð,	eins	og	hið	skrifaða	mál.	Eins	og	sjá	má	í	heftinu	

er	fenginn	innblástur	frá	teiknimyndasögum.	Eins	og	fjallað	er	um	í	fræðikafla	eru	þær	

afleiðing	sögulegs	ferlis	frá	upphafi	manna	í	samtali	milli	mynda	og	texta	(Berger,	1977; 
McCloud,	2000).	Í	því	samtali	er	önnur	leiðin	stundum	sterkari	en	hin	vegna	þess	að	þá	

er	ein	leiðin	talin	betri	til	að	koma	efninu	til	skila.	Þó	eru	þær	ekki	að	segja	tvisvar	það	

sama	heldur	eru	málin	að	koma	nýjum	flötum	og	skilningi	til	skila.	Eftir	þessa	rannsókn	

áttaði	ég	mig	á	öllum	þeim	möguleikum	sem	myndasögur	gefa	í	kennslu,	ekki	síst	vegna	

tvíþættrar	miðlunar,	mynd	og	texti	fléttast	saman,	sem	gerir	efnið	minnisstæðara.	

5.3	 Ferlið	skiptir	máli	–	stöðug	leit	og	ígrundun	

Við	skipulag,	hönnun	og	gerð	heftisins	lærði	ég	mjög	margt	og	ýmislegt	kom	á	óvart.	

Helsta	ástæðan	var	sú	að	í	öllu	ferlinu	fann	ég	þörf	fyrir	að	endurskoða	hugmyndir	

mínar,	aðeins	þá	fannst	mér	ég	geta	unnið	með	efni	í	gegnum	myndlistina	sem	ég	hafði	

lært	á	hefðbundinn	hátt	og	í	bóklegu	formi.	Leiðangurinn	einkenndist	fyrst	og	fremst	af	

því	að	þýða	eða	túlka	það	sem	Aðalnámskrá	leggur	til	að	sé	kennt,	með	því	að	nota	

myndlist	sem	mál.		

Þegar	kennari	les	námskrá,	hvort	sem	hún	er	Aðalnámskrá	eða	skólanámskrá,	þarf	

hann	í	rauninni	að	gera	það	sama,	að	túlka	og	endurskoða.	Það	er	bara	spurning	

hvernig.	Það	sem	kom	fram	við	undirbúning	heftisins	þar	sem	myndlist	er	notuð	sem	

mál,	var	að	sífelld	endurskoðun	verður	að	vera	til	staðar	hvort	sem	kennarar	vinna	með	

eina	námsgrein	í	einu	eða	nýta	sér	samþættingu	ólíkra	þátta	í	gerð	verkefnis.	Æskilegt	

er	að	kennarar	tileinki	sér	sífellda	ígrundun	um	eigin	kennslu	(Dalmau	og	Hafdís	

Guðjónsdóttir,	2002),	alveg	eins	og	átti	við	um	listamennina	sem	ég	hafði	samband	við.	

Það	sem	einkenndi	þá	alla	var	stöðug	leit	nýrra	leiða	til	þess	að	miðla	hugmyndum	og	

þar	sem	val	á	aðferðinni	réðist	af	viðfangsefninu.	Slíka	ígrundun	og	stöðuga	

endurskoðun	og	þróun	á	eigin	starfi	og	starfskenningu	telja	margir	

menntunarfræðimenn	mikilvæga	(Dalmau	og	Hafdís	Guðjónsdóttir,	2002;	Edda	

Kjartansdóttir,	2010;	Hafdís	Guðjónsdóttir,	2004,	2005).		
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Í	ferlinu	við	útbúning	heftisins	var	leitað	til	nokkra	grunnskólakennara	víðs	vegar	um	

land.	Allir	sýndu	áhuga	á	að	reyna	nýjar	aðferðir	og	möguleika	og	voru	í	því	samhengi	

mjög	jákvæðir	gagnvart	heftinu.	Úr	svörum	má	lesa	að	það	er	undirliggjandi	áhugi	fyrir	

því	óþekkta	og	óhefðbundna.	Sumir	kennarar	búa	yfir	starfskenningu	sem	hvetur	þá	til	

stöðugrar	endurskoðunar	og	vilja	til	að	gera	betur	og	vera	tilbúinn	að	prófa	eitthvað	

nýtt.	Kennarar	gera	breytingar	á	kennslu	sinni,	ekki	aðeins	vegna	persónulegra	ástæðna	

sem	gæti	verið	vegna	leiða	eða	þreytu	í	starfi	og	vilja	því	breyta	til.	Ástæðan	er	miklu	

frekar	að	mínu	mati	að	aðstæður	eru	breytilegar	bæði	í	skólum	og	samfélaginu	sem	

krefst	þess	að	kennarinn	verður	að	bregðast	við	og	gera	ráðstafnir	til	að	koma	til	móts	

við	ný	umhverfi.	

Ekki	þótti	fullnægjandi	að	leita	aðeins	til	listamanna	og	kennara	til	þess	að	læra	um	

og	gera	athuganir	á	nýjum	kennsluháttum.	Það	er	nauðsynlegt	að	hlusta	líka	á	skoðanir	

nemenda	því	það	eru	endanlega	þeir	sem	hagnast	af	góðum	kennsluháttum.	Hve	vel	

tekst	til	með	kennsluna	ræðst	af	sambandinu	milli	kennara	og	nemanda,	kennarinn	

kennir	ekki	bara	einn	og	án	þess	að	taka	tillit	til	nemendanna.	Þegar	ég	skoðaði	

niðurstöður	könnunarinnar	sem	ég	gerði	meðal	nemenda	sem	hluti	af	verkefni	fyrir	

Háskóla	Íslands,	kom	í	ljós	að	nemendur	eru	leiðir	á	því	að	kennsluhættir	kennara	séu	

sífellt	þeir	sömu	og	endurtaki	sig	dag	eftir	dag	og	jafnvel	um	árabil.	Nánast	allir	höfðu	

áhuga	á	að	vinna	verkefni	með	því	að	vinna	myndlist	í	öðrum	valgreinum.	En	nú,	þegar	

ég	vinn	þessar	upplýsingar,	hugsa	ég	út	fyrir	þá	möguleika	sem	þeir	gefa	myndlistinni,	

og	ég	átta	mig	á	því	að	hún	getur	hjálpað	við	að	skapa	fjölbreytileika	kennsluhátta	og	ný	

sjónarhorn.	Nemendur	hafa	meiri	áhuga	á	kennslu	sem	er	fjölbreytt	og	skemmtileg	dags	

daglega	og	sem	færir	þeim	árangur	til	langframa.	Kennarar	þurfa	að	sinna	þessum	

kröfum	og	kenna	þannig	að	bæði	efni	og	kennsluhættir	séu	áhugaverðir.	

	 Í	rannsóknarferlinu	gerði	ég	mér	grein	fyrir	að	það	hefur	verið	mikið	talað	um	

skapandi	kennsluaðferðir	og	nú	eru	varla	líkur	á	að	til	sé	kennari	sem	hefur	ekki	heyrt	

um	skapandi	verkefni.	Það	er	ekki	það	sama	og	að	taka	þátt	í	þeim.	Ég	hef	verið	vitni	að	

mikilli	umræðu	bæði	í	kennaranáminu,	þar	sem	var	farið	yfir	ýmsar	kenningar	og	dæmi	

um	verkefni	sem	hafa	verið	skipulögð	hér	á	landi,	og	í	vettvangsnámi	þar	sem	kennarar	

hafa	svitnað	til	þess	að	flétta	inn	skapandi	verkefni.	Mörg	verkefni	hafa	verið	mótuð	og	

unnin	á	framúrskarandi	hátt,	en	nokkur	þeirra	hafa	verið	nefnd	í	þessari	rannsókn,	bæði	

stór	í	sniðum	eins	og	Biophilia,	og	smærri	eins	og	Kisulandið.	Öll	sýna	þau	fram	á	hvað	

skapandi	kennsla	hefur	upp	á	að	bjóða	og	hvernig	hún	hefur	farið	ótroðnar	slóðir.	Sem	

dæmi	má	sjá	að,	auk	þess	vinna	verkefnin	í	skólunum,	snerist	Biophilia-verkefnið	að	

miklu	leyti	um	smiðjurnar	fyrir	kennara	til	þess	að	efla	þá	í	starfi.	
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Ég	áttaði	mig	á	gegnum	rannsóknarferlið	að	áhugi	er	til	staðar	fyrir	nýrri	tækni	og	

nálgun	í	kennslu.	Ef	horft	er	á	skapandi	verkefnin	sem	hafa	verið	unnin	í	skólastarfi	og	

má	rekja	langt	aftur	í	tímann	sést	að	áhuginn	er	ekki	nýr.	Stór	hluti	kennara	hefur	alltaf	

haft	áhuga	á	skapandi	vinnubrögðum	en	það	er	ekki	alltaf	sem	verkefnin	hafa	enst	

lengi.	Það	kom	því	ekki	á	óvart	að	kennarar	brugðust	vel	við	heftinu.	Þó	má	reikna	með	

að	þeir	kennarar	sem	telja	sína	starfskenningu	fullmótaða	og	þurfi	ekki	frekari	þróunar	

við	muni	ekki	taka	slíka	tilraun	upp	á	sína	arma.	Þessi	leið	er	áhugaverð	og	spennandi	

fyrir	þá	sem	eru	tilbúnir	í	endurskoðun	og	að	prófa	eitthvað	nýtt	og	ögrandi.	

Eftir	að	hafa	farið	yfir	allt	ferlið	og	tekið	saman	niðurstöður	er	hægt	að	segja	að	þær	

eru	margar	og	flestar	komu	mér	á	óvart.	Í	því	sambandi	gæti	ég	nefnt	að	ég	átti	ekki	von	

á	að	finna	svona	mikið	fræðiefni	um	viðfangsefni	rannsóknarinnar	en	það	hvatti	mig	til	

að	rannsaka	enn	frekar	og	reyna	að	fara	út	fyrir	ramman	sem	þegar	hefur	verið	

mótaður	um	myndmennt	og	myndlist	í	skólum.	Rannsóknin	hefur	spannað	langt	og	

flókið	ferli	þar	sem	margir	koma	við	sögu	og	úr	mismunandi	áttum.	Þó	vil	ég	draga	fram	

helstu	niðurstöðuna	úr	öllum	þeim	ofangreindum.	Hún	er	sú	að	sem	kennari	þarf	

maður	alltaf	að	vera	á	tánum,	vera	vakandi	og	vinna	í	samræmi	við	þá	niðurstöðu	

gagnvart	kennsluefninu	og	markmiðum	þess	og	í	samræmi	við	eigin	starfskenningu.	
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6 Umræður	

Þegar	niðurstöður	eru	teknar	saman	og	horft	er	til	baka	til	rannsóknarspurningarinnar,	

sem	hefur	að	markmiði	athuga	hvernig	og	hvort	myndlist	nýtist	í	kennslu	í	formi	

teiknimynda	það	má	taka	eftir	að	það	er	samræmi	milli	niðurstaðna	fræðanna	og	

starfendarannsóknarinnar,	sem	innihélt	svör	kennara	á	kennsluheftinu.	Allir	

(fræðimenn,	listamenn,	verkefnastjórar	í	fræðsludeildum	safna,	kennarar	og	

nemendur)	voru	sammála	um	gildi	þess	að	nýta	myndlist	meira	í	skólastarfinu	til	frekari	

skilnings	nemenda	á	námsefninu.	

Fræðin	sem	kynnt	voru	í	upphafi	segja	að	námskrár	gefi	kennara	frelsi	til	þess	að	

stjórna	ákveðnum	þáttum	í	vinnu	sinni	(Akker,	2003;	Eisner,	1985;	Marsh	og	Willis,	

2003;	Schiro,	2008).	Í	fræðunum	er	líka	fjallað	um	vægið	sem	myndlist	hefur	alltaf	haft	í	

umhverfi	manna	(Acaso,	2006;	Arnheim,	1989;	Bell,	1958;	Berger,1977;	Croce,	1995;	

Goodman,	1988;	McCloud,	2000;	Guðbjörg	Kristjánsdóttir,	2013;	Yung,	2017;	Winner,	

1982),	og	gefa	innsýn	í	hvað	hefur	verið	gert	til	þess	að	vinna	með	myndlist	í	kennslu	og	

annað	skapandi	skólastarf	(Eisner,	1997,	2002;	Herdís	Egilsdóttir,	1998;	Harpa	Rut	

Hilmarsdóttir,	2015;	Ingvar	Sigurgeirsson,	María	Guðmundsdóttir	og	Bylgja	Dögg	

Sigurbjörnsdóttir,	2013;	McCloud,	2000;	Svanborg	R.	Jónsdóttir,	Meyvant	Þórólfsson,	

Gunnar	E.	Finnbogason	og	Jóhanna	Karlsdóttir,	2013),	En	hvað	svo?	Ég	fæ	á	

tilfinninguna	að	ef	til	vill,	eins	og	staðan	er	í	dag,	að	það	sé	óraunhæft	að	hafa	myndlist	

sem	eitt	af	málunum	í	daglegri	kennslu	því	kröfurnar	eru	oft	svo	miklar	að	kennarar	

gefa	sér	ekki	tíma	til	þess	að	stansa	og	hugsa	um	hvað	er	verið	að	læra	í	raun	og	hvað	

situr	eftir	til	lengri	tíma.	Það	er	keyrt	yfir	efnið	og	síðan,	eins	og	í	mörgum	af	þessum	

dæmum	sem	hafa	verið	unnin	á	Íslandi,	er	tekið	stutt	hlé	í	daglegri	kennslu	til	þess	að	

gera	eitthvað	skemmtilegt	sem	flestir	hafa	gaman	af	en	eru	metin	og	gerðar	jafn	miklar	

kröfur	til	nemenda	eins	og	í	venjubundinni	kennslu.	Þá	er	spurt:	Er	það	þess	virði	að	

keyra	efni	dagsins	nógu	hratt	til	þess	að	geta	tekið	nokkra	daga	lotu	til	þess	að	vinna	

verkefni	á	skapandi	hátt?	Svo	er	ekki	í	mínum	augum	og	því	horfi	ég	undrandi	á	

Kisulandið	hennar	Herdísar	Egilsdóttur.	Ég	er	ekki	einn	um	að	sjá	að	það	verkefni	sem	

vinnur	á	skapandi	hátt	þvert	yfir	allar	námsgreinarnar	skólastarfsins	í	heil	tvö	ár	er	góð	

fyrirmynd	um	að	það	sé	hægt	að	vinna	á	skapandi	hátt	en	læra	í	leiðinni	allt	það	sem	

sett	er	fyrir	í	námskrá.	En	aðstæðurnar	sem	kennarar	vinna	með	í	efsta	stigi	grunnskóla	
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eru	ekki	þær	sömu	alls	staðar.	Þeir	kenna	margir	eina	námsgrein	og	kröfurnar	eru	

hækkandi	með	hverju	ári	því	það	er	erfiðara	og	erfiðara	að	fá	að	velja	mennstaskóla.	

Kisuland	á	efsta	stigi	myndi	byrja	á	stóru	teymi	kennara	sem	hefur	mikinn	áhuga	í	að	

vinna	á	slíkan	hátt	og	kannski	væri	góð	byrjun	að	prófa	námsefni	eins	og	Myndlist	er	

mál.	

Ég	legg	til	að	vinna	með	myndlist	sem	mál	í	kennslu	með	því	að	útbúa	hefti	sem	

kennarar	og	nemendur	mega	nota	á	ýmsa	vegu	til	þess	að	athuga	hvernig	og	hvort	

sköpun	og	myndlist	eiga	heima	í	unglingadeildum	grunnskóla.	Eins	og	fram	kom	í	

vettvangsnámi	mínu	með	nemendum	mið	og	efsta	stigs	voru	nemendur	áhugasamir	um	

nýjar	kennsluaðferðir	og	voru	opnir	fyrir	nýjungum	í	úrvinnslu	viðfangsefnis	dagsins	og	

dýpka	skilning	þess.		

Sömuleiðis	fékk	heftið	góð	viðbrögð	frá	kennurunum	sem	tóku	þátt.	Ekki	kom	það	á	

óvart	því	eftir	að	hafa	samband	við	skólastjóra	um	allt	land	og	finna	þá	þeirra	sem	

höfðu	áhuga	og	finna	síðan	þá	fáu	kennara	í	skóla	þeirra	sem	vildu	taka	þátt	og	tóku	

þátt	í	könnuninni.	Af	því	besta	af	því	besta	mátti	búast	við	bestu	viðbrögðunum.	En	er	

hægt	að	fá	til	samstarfs	þá	sem	hafa	ekki	áhuga	á	skapandi	kennsluháttum	og	myndlist	í	

kennslu?		

Þó	að	viðbrögð	kennara	væru	góð	og	ekki	miklar	ábendingar	gerðar	um	mögulegar	

úrbætur	hafði	ég	líka	atriði	í	huga	sem	ég	vildi	bæta.	Það	er	alltaf	hægt	að	gera	betur.	

En	er	„betur“	nóg	til	þess	að	standast	tímans	tönn	í	unglingadeild?	Það	er	spurning	

hvort	að	heftið	í	sjálfu	sér	standist	væntingar	yfirvalda,	skólastjórnenda,	kennara,	

nemenda	og	fjölskyldna	þeirra.	Heftið	inniheldur	í	raun	aðeins	nokkur	brot	úr	

skólastarfi.	Með	það	í	huga	þarf	lesandinn	að	gera	sér	grein	fyrir	að	verkefnið	miðlar	

ákveðnum	hugmyndum	sem	kennarinn	þarf	að	melta	og	móta	að	eigin	þörfum	og	

nemenda	sinna.	Skólaumhverfi	eru	gjör	ólík	og	margir	þættir	sem	spila	saman	til	þess	

að	mynda	aðstæðurnar	sem	kennarinn	starfar	í.	

Meistaraverkefninu	er	ætlað	að	opna	umræðu	á	nýja	möguleika	og	hugsunarhætti	

þar	sem	kennurum	er	gefinn	kostur	á	að	ígrunda	og	móta	kennslu	sína	eftir	því	hvaða	

námsgrein	þeir	kenna	og	við	hvaða	aðstæður	þeir	kenna.	Heftið	ætti	þá	vonandi	að	

hjálpa	við	að	skilja	hugmyndir	sem	gætu	verið	útgangspunktur	í	því	sem	ég	sæi	fyrir	mér	

sem	framtíðar	kennsluhætti	í	unglingadeildum	í	grunnskóla.	
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7 Lokaorð	

Margt	hef	ég	lært	í	þessari	rannsókn	sem	leiddi	mig	í	óvæntar	leiðir	á	ýmsa	vegu.	Við	

lestur	fræðirita	hef	ég	áttað	mig	á	því	að	myndlist	hefur	og	er	mikilvægur	þáttur	í	lífi	

manna.	Við	sjáum	það	sem	sjálfsagðan	hlut	af	okkar	umhverfi	en	við	þurfum	að	taka	

þátt	í	honum	og	nýta	hann	að	fullum	krafti.	Til	þess	að	geta	yfirfært	myndlistina	og	

skapandi	hugsunina	sem	býr	að	baki	yfir	í	kennsluna	var	leitað	til	listamanna	og	svo	til	

grunnskólakennara	auk	þess	sem	ég	nýtti	mína	eigin	skapandi	hugsun	og	þekkingu	á	

námskrárfræði	og	myndlist.	

Þó	að	viðbrögð	kennara	væru	góð	og	ekki	miklar	ábendingar	gerðar	um	að	bæta	eða	

breyta	heftinu	hafði	ég	líka	atriði	í	huga	sem	ég	vildi	bæta.	Ávallt	er	hægt	að	gera	betur.	

En	er	það	nóg	til	þess	að	standast	tímans	tönn	í	unglingadeild?	Það	er	spurning	hvort	að	

heftið	í	sjálfu	sér	standist	væntingar	yfirvalda,	skólastjórnenda,	kennara,	nemenda	og	

fjölskyldna	þeirra.	Heftið	inniheldur	í	raun	aðeins	nokkur	brot	úr	skólastarfi	og	

viðfangsefnum	námskrár.	Þar	sem	ég	lagði	upp	í	leiðangur	þar	sem	ekki	var	vitað	hver	

útkoman	yrði	þá	þótti	mér	nauðsynlegt	að	fá	stuðnings	allra	sem	tóku	þátt	í	

meistaraverkefninu.	Sama	og	kennarar	þurfa	að	gera	í	starfi	sínu	þegar	þeir	fara	

ótroðnar	leiðir,	hjálpin	er	til	ef	þeir	leita	eftir	henni.	

Hugmyndirnar	sem	ég	vann	með	í	þessu	hefti	sem	hér	var	sagt	frá	voru	tilraun	til	að	

hafa	áhrif	á	skólastarf	í	þeim	anda	sem	námskrár	2011	kynntu.	Heftið	sem	ég	sendi	til	

kennara	og	fékk	góð	viðbrögð	en	þeir	fengu	ekki	tækifæri	til	þess	að	prófa.	Besta	leiðin	

til	að	kynna	sér	þessa	hugmyndafræði	um	„myndlist	sem	mál”	er	að	prófa	sjálfur	í	

kennslu	hvort	niðurstöður	rannsóknarinnar	séu	raunhæfar.	Með	þessari	ritgerð	og	með	

því	að	gefa	út	heftið	er	leiðangurinn	ekki	búinn.	

Framhaldið	er	bjart	og	markmiðið	fyrir	komandi	ár	er	að	halda	áfram	að	vinna	í	

áfram	í	þessu	verkefni	með	því	að	kenna	í	grunnskóla	og	halda	áfram	í	frekara	nám.	Í	

kennarastarfinu	mun	ég	hafa	tækifæri	til	þess	að	prófa	hugmyndirnar	frekar	sem	hér	

hefur	verið	unnið	með	og	þróa	þær	frekar	með	viðbótarnámi.	Í	raun	er	kennsla	starf	

sem	krefst	stanslausar	endurskoðunar.	Það	er	jafnvel	hægt	að	halda	því	fram	að	

kennarinn	þurfi	sjálfur	að	vera	rannsakandi	til	þess	að	bæta	eigin	kennslu	og	finna	nýjar	

lausnir	við	nýjum	áskorunum	í	starfi.	Það	verða	alltaf	breyttar	og	nýjar	aðstæður	í	starfi	
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kennara	því	það	snýst	um	hópa	einstaklinga.	Hver	þeirra	er	einstakur,	sem	breytist	með	

hverju	ári	og	samfélagið	sem	þeir	lifa	í	er	síbreytilegt.	

Ég	ætla	mér	ekki	að	hefja	byltingu	í	menntun	í	unglingadeildum	skóla	og	umbreyta	

öllu.	Hins	vegar,	með	því	að	skrifa	þessa	meistararitgerð	er	ætlun	mín	að	sýna	

kennurum	sem	lesa	þessa	ritgerð	nýja	leið.	Leið	sem	gefur	kost	á	að	hefja	byltingu	í	

eigin	kennslu.	
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Viðauki	A:	Spurningarlisti	til	kennara	

Vonandi	hefurðu	fengið	tækifæri	til	þess	að	skoða	heftið	vandlega,	það	má	líka	kalla	
það	plakat	ef	það	er	breytt	úr	því.	Hér	að	neðan	hef	ég	sett	saman	hóp	spurninga	sem	
eiga	að	hjálpa	mér	í	þróunarferlinu	og	geta	bráðum	prentað	betri	útgáfu	að	heftinu	fyrir	
lokaskil	á	meistararitgerðinni.	

Þegar	ég	bið	þig	um	að	svara	þessum	spurningum	er	ég	líka	að	biðja	þig,	eftir	bestu	
getu,	að	prófa,	vinna	úr	heftinu	þannig	að	það	verði	að	þinu	egin.	Ég	hef	skrifað	um	
mögulegar	notkun	í	heftinu	sjálfu	en	ég	hvet	þig	finna	nýjar	leiðir.	Endilega	deilið	bæði	
hugsunum,	myndum	eða	annað	efni	sem	gæti	hjálpað	mér	að	vinna	að	loka	útgáfuni.	

Eingin	svör	né	aðrar	upplýsingar	verða	teingdar	við	þig	né	neinn,	allt	verður	nafnleit.	

	

Þúsund	þakkir	fyrir	að	taka	þátt!:)	

	
1. Hvað	er	fyrir	þér	að	nota	önnur	mál	í	kennslu?	Notar	þú	önnur	en	talað	og	ritað	mál	

í	kennslu	þinni?	

	
2. Sérð	þú	fyrir	þér	að	það	sé	jákvætt	að	nota	fjölbreyttar	tegundir	máls	eða	fremur	

truflandi	til	þess	að	ná	námsmarkmiðum?	

	
3. Hvað	fannst	þér	um	heftið	sjálft	og	hugmyndirna	sem	það	vinnur	með?	Nær	það	að	

miðla	hugmyndina	rétt?	

	
4. Gafst	þér	tækifæri	til	þess	að	prófa	að	nota	myndmál	í	kennsluni	þinni	með	því	að	

nota	heftið	á	beinan	eða	á	óbeinan	hátt?	Ef	já,	hvernig	fannst	þér	ganga?	Hvað	fekst	
þú	sem	kennari	út	úr	þessu?	Hvað	finnst	þér	nemendur	fá	út	frá	þessu?	

	
5. Vilt	þú	bæta	einhverju	við?	

	

	


