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Úrdráttur 
Myndlæsi hefur verið skilgreint sem sú færni í að draga merkingu eða þekkingu frá 

myndum og geta tjáð sig myndrænt. Þessi ritgerð fjallar um hvað kennsla í myndlæsi hefur 

fram að færa og hvernig hún tengist grunnþáttum menntunar samkvæmt Aðalnámskrá. Til 

þess að svara því kannaði ég hvernig form, litir og tákn hafa áhrif á upplifun okkar á 

myndum. Einnig kannaði ég hvernig myndir geta hjálpað okkur að skilja eigin samtíma, 

ólíka menningarheima og gert okkur víðsýnni og gagnrýnni. Hannað var námsefni í 

myndlæsi með því markmiði að auka þekkingu nemenda á tæknilegum atriðum myndlæsis 

og þjálfa nemendur í að skoða listaverk með markvissum og gagnrýnum hætti. Ég kenndi 

námsefnið í fimm nemendahópum og notaði aðferðir starfendarannsókna til þess að meta 

árangur þess. Gögnin sem ég greindi voru dagbókarfærslur, verk nemenda ásamt 

myndgreiningarverkefnum nemenda. Helstu niðurstöður voru þær að flestum nemendum 

gekk vel að tileinka sér tæknilegar hliðar námsefnisins. Það er mín ályktun að markviss 

kennsla í myndlæsi geti því aukið hæfni nemenda í verklegri vinnu og þannig gert þá 

hæfari í miðlun og tjáningu á sviðum myndlistar. Hins vegar áttu margir nemendur í 

erfiðleikum með að greina myndir út frá sjálfum sér eða samfélagslegum aðstæðum. Í 

svörum nemenda við spurningum kom í ljós að talsvert vantaði upp á hugtakaskilning 

nemenda. Á meðan kennslu stóð spruttu hins vegar upp líflegar og fræðandi umræður um 

samfélagsleg málefni. Einnig tel ég að myndlæsi geti verið góð leið til að auka orða og 

hugtakaskiling nemenda. Út frá því sem ég upplifði í kennslunni tel ég að kennsla í 

myndlæsi sé gagnleg leið til þess að efla siðferðisþroska, víðsýni og lýðræðislega hugsun 

nemenda. Það er því mitt mat að myndlæsis kennsla tengist öllum grunnþáttum menntunar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
Visual literacy had been defined as the ability to construct meaning or knowledge from 

visual images and to be able to communicate visually. In this thesis I will discuss the 

advantages of teaching visual literacy and how it relates to the core components of the 

Icelandic education reform. To answer this, I will start by exploring how shape, color and 

symbols influence our understanding of images. I will also investigate how images can 

help us to understand our society, different cultures and increase our open-mindedness and 

critical thinking skills. Study material in visual literacy was developed. It´s main goal is 

teaching students about the technical parts of visual literacy and increasing students’ ability 

to view artwork in an effective and critical way. I taught the study material in five different 

classes and used the methods of action research to evaluate the results. Data analyses was 

based on journals, students’ artworks as well as students’ image analysis projects.  

The main results were that most students managed to acquire the technical part of the 

lesson quite well. Therefor I argue that systematic education in visual literacy can increase 

students’ practical skills thus making them more competent in communication and 

interpretation in the field of visual arts. However, most students showed difficulties in 

interpreting images from their personal emotions and social backgrounds. From students’ 

answers to the questions it is clear that many of them lack conceptual knowledge. 

However, the lessons sparked many lively and informative conversations about social 

issues. Thus, I believe teaching visual literacy can increase students’ understanding of 

concepts and words. From that I experienced in the classroom I conclude that study 

materials in visual literacy can be a good tool to enhance students’ moral development, 

open-mindedness and democratic thinking. It is my conclusion that visual literacy relates 

to the core components of the Icelandic education reform
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1 Inngangur  

Það er mín trú að aðalmarkmið menntunar sé að þroska einstaklinginn þannig að hann geti 

lifað sáttur við sjálfan sig og aðra. Ég trúi því að skólastarf þar sem nemendum er sýnd 

virðing, umburðarlyndi og væntumþykja hjálpi til að móta heilbrigða einstaklinga sem geta 

látið gott af sér leiða og þannig skilað sér í betra samfélagi. Eða eins og John Macmurry 

(e.d.) sagði:  

 

„Menntun sem gerir sér fulla grein fyrir hlutverki sínu hlýtur að hafna því að 
meðhöndla mannlífið eins og leið að markmiði. Hún hlýtur að leggja áherslu 
að eina skylda sín sé að þroska hinn áskapaða hæfileika til fulls mennsks lífs. 
Öll sönn menntun er menntun í að lifa.“ (Macmurray, e.d.). 
 

Í kjölfar öfgafulla skoðana núverandi Bandaríkjaforseta og hvernig samfélagsmiðlar eins 

og Facebook hafa aukið vald til að stjórna ákvörðunum fólks hefur vaknað upp spurning 

um hvert gildi og mikilvægi lýðræðsins séu. Sumir hafa jafnvel spurt sig hvort að lýðræði 

standi höllum fæti en á sama tíma virðist vitundarvakning fólks hafa almennt aukist. 

Hreyfingar eins og „#metoo“, „allir gráta“ og „ég er ekki tabú“ hafa opnað umræðuna um 

mannréttindi. Myndlist hentar vel til þess að þroska og gagnrýna lýðræðislega hugsun hjá 

nemendum því í sjónlistum er unnið að því að auka skynjun, greiningu, túlkun og gagnrýna 

hugsun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 148). Til dæmis bendir rannsókn 

sem gerð var í Bandaríkjunum til þess að þeir nemendur sem eru að fá markvissa kennslu 

og þjálfun í að lesa í listaverk efli gagnrýna hugsun sína (Bowen, Greene og Kisida, 2014). 

Af þessu má ljóst vera að margt bendi til þess að kennsla í myndlæsi geti hjálpað 

nemendum að skilja betur fjölbreytta menningarheima eða að fá innsýn í samfélagsleg 

málefni (Rose, 2016; Sturken og Cartwright, 2001). Myndlistarkennsla í grunnskóla gæti 

því reynst mikilvægur hlekkur í þeirri viðleitni til að aðstoða nemendur við að öðlast 

aukinn siðferðisþorska, efla gagnrýna hugsun sína og hjálpa nemendum að öðlast betri 

skilning á ólíkum menningarheimum eða eigin samfélagi. Þegar ég var í grunnskóla átti ég 

mjög erfitt með lestur þar sem ég var greindur með lesblindu. Ég tók hins vegar eftir því að 

ég var nokkuð fær að lesa myndmál. Ég þróaði þannig með mér áhuga á myndlist og lauk 

Bachelor gráðu í myndlist við Listaháskóla Íslands árið 2010. Að því námi loknu fannst 

mér mig vanta ákveðna tæknilega færni í teikningu þannig að ég skráði mig í nám í 

Myndlistarskóla Reykjavíkur í diplómanám í teikningu og lauk þar námi árið 2014. Áhugi 

minn á menntun og skólastarfi kviknaði þegar ég byrjaði að vinna á leikskóla. Þar 

uppgötvaði ég gleðina sem fylgir því að kenna og miðla. Þessi ritgerð er því einnig hugsuð 
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til að bæta þekkingu mína og reynslu til að kenna myndlist sem grundvöll fyrir 

mannkostamenntun nemenda.  

 Þar sem myndir eru orðnar svo stór hluti af okkar daglega lífi er mikilvægt að 

skoða betur hvaða merkingu við leggjum í myndir. Í þessari ritgerð ætla ég að rannsaka 

hvað kennsla í myndlæsi hefur fram að færa og hvernig það tengist grunnþáttum 

menntunar í aðalnámskrá. Til þess að svara þessari spurningu ætla ég að skoða hugtakið 

myndlæsi betur og hvað felst í því. Myndlæsi þjálfar nemendur í að nýta sér og skilja 

myndmál betur en einnig hefur verið bent á að myndlæsi geti eflt gagnrýna hugsun (Rose, 

2016; Sturken og Cartwright, 2001).  Rannsókn Anne Bamford (2011) á umfangi og 

gæðum myndlistarkennslu á Íslandi leiddi í ljós að íslenskir nemendur standa vel að vígi í 

leikni og framkvæmd ólíkra listgreina. Hins vegar sýndi rannsóknin fram á að íslenskir 

nemendur eiga erfitt með að rökræða eða gagnrýna list. Því má velta fyrir sér hvort kennsla 

í myndlæsi geti þjálfað nemendur betur á þessu sviði. Í seinni hluta ritgerðarinnar verður 

sett fram hugmynd að kennsluefni í myndlæsi sem prufukeyrt var í grunnskóla, sem hér 

eftir verður kallaður Lönguhlíðarskóli, dagana 26. og 28. febrúar og 1. og 5. mars. 

Kennslan leggur áherslu á að auka meðvitund og þekkingu á hvernig form, línur og litir 

skapa ákveðna upplifun. Með því að útskýra þessar aðferðir vonast ég til að nemendur auki 

leikni og verkkunnáttu sína. Út frá þeim heimildum sem ég hef kynnt mér og fjallað verður 

betur um í ritgerðinni tel ég myndlæsiskennslu geti skilað margvíslegum árangri (Dondis, 

1973; Rose, 2016; Sturken og Cartwright, 2001). Ég vonast til þess að þekking á þessu 

sviði auðveldi nemendum að koma hugmyndum, skilaboðum eða tilfinningum betur til 

skila. Ég tel að námsefni sem þetta geti líklega stuðlað að aukinni hæfni nemenda í að 

rökstyðja ákvarðanir í listsköpun og gagnrýna verk annarra á markvissari hátt (Dondis, 

1973). Einnig finnst mér líklegt að kennsla í myndlæsi hjálpi nemendum að skilja betur 

fjölbreytta menningarheima eða fá innsýn í samfélagsleg málefni (Rose, 2016; Sturken og 

Cartwright, 2001). Notaðar eru aðferðir starfendarannsókna til að greina frá niðurstöðum 

um hvernig myndlæsiskennslan gekk. Til þess að geta skilgreint hugtakið myndlæsi nógu 

vel tel ég nauðsynlegt að stíga eitt skref aftur á bak og skoða betur hvað felst í því að vera 

læs. 

2 Fræðilegt yfirlit  

2.1 Hlutverk menntunar 
Grunnskólinn er mikilvægur vettvangur til að efla siðferðisþroska einstaklingins þar sem 

það er eina skólastigið þar sem skólaskylda er í gildi  (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 36). Í aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir 

menntunar sex talsins: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun og er þeim ætlað að móta allt skólastarf. Þeir byggja á hugmyndum um 

gagnrýna hugsun og lýðræðisleg viðhorf og á þeirri hugmynd að lýðræði gangi ekki nema 

ef jafnrétti allra sé virt (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Í þessu 

samhengi er athyglisvert að skoða hvernig John Dewey leit á lýðræðislega hugsun:  

 

„Lýðræðið sem lífsmáti á rætur í einstaklingsbundinni trú í daglegri 
samvinnu við aðra. Lýðræði er sú trú að jafnvel þegar þarfir og markmið eða 
afleiðingar eru ólík frá einni manneskju til annarrar, felur það að temja sér að 
vinna saman af vinsemd“ (Dewey, 1998, bls. 342).  

 

2.1.1 Lýðræði og mannréttindi 
Samkvæmt Dewey birtist lýðræði ekki bara í lýðræðislegum kosningum eins og sumir 

halda (Ingimar Ólafssson Waage, Kristján Kristjánsson og Amalía Björnsdóttir, 2013), 

heldur er það nokkurs konar lífstíll. Lífstíll sem birtist í hversdagslegum samskiptum og 

byggir á þeirri trú að við umgöngumst hvert annað af virðingu, vináttu og samvinnu 

(Ólafur Páll Jónsson, 2011). Hugmyndir Dewey um menntun byggjast á samvinnu og 

virkri þátttöku nemenda í skólastarfi. Þannig undirbýr menntun nemendur undir þátttöku í 

samfélaginu sem einkennist af manngæsku (Dewey, 1940). Þar sem kennarar eru oft 

fyrirmyndir nemenda geta þeir stuðlað að lýðræðislegri hugsun nemenda sinna með því að 

sýna þeim umhyggju og virðingu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 21). 

Eins og feminíski rithöfundurinn og fræðimaðurinn Bell Hooks segir eiga skólar að vera 

skemmtilegir og spennandi staðir þar sem nemendur taka þátt í að móta kennsluna og 

spyrja spurninga. Kennarar þurfa því að virða alla nemendur sína og hjálpa öðrum 

nemendum að gera slíkt hið sama. Þannig myndast grundvöllur til að læra hvert af öðru 

(Hooks, 2014). Það er ekki hlutverk kennarans að neyða ákveðnar hugmyndir upp á 

nemendur eða segja þeim hvernig þeir eiga að hegða sér; slíkar aðferðir eru hugsanakúgun 

(Macmurray, e.d.).Hlutverk kennarans er því að hjálpa nemendum skilja betur sjálfa sig, 

annað fólk og heiminn sem við lifum í; þannig geta nemendur hugsað og hegðað sér eftir 

eigin sannfæringu. 

2.1.2 Læsi í víðu samhengi 
Í gegnum tíðina hafa skólar lagt mjög mikla áherslu á að kenna nemendum að lesa og 

skrifa. Læsi hefur einkum verið kennd í samhengi við eitt kerfi, prentmálið, og þá 

menningu sem tengist bóklestri. Vegna ríkrar áherslu skólakerfisins á lestrarkunnáttu má 
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ætla að flestir setji hugtakið læsi í samhengi við að vera læsir á ritað mál hins vegar hefur 

hugtakið þanist út á síðustu áratugum. Margir fræðimenn eru á þeirri skoðun að læsi sé 

ekki algilt hugtak heldur vísi hugtakið til þeirrar færni sem einstaklingur hefur gagnvart 

ýmsum táknkerfum og miðlum. Í þessu samhengi er oft talað um læsi í víðu samhengi 

(Stefán Jökulsson, 2012, bls.1). Táknkerfi geta verið margs konar og þurfa alls ekki að vera 

tengd orðum eða texta. Í raun og veru getur fólk verið læst á hvað sem er. Þannig getur fólk 

verið læst á tónlist, kvikmyndir eða samskipti. Samkvæmt aðalnámskrá er læsi einn af 

grunnþáttum menntunar en þar er lögð sérstök áhersla á að kenna læsi í víðu samhengi og 

er það skilgreint á eftirfarandi hátt:   

„Með læsi er átt við þá hæfni að geta lesið, skilið, túlkað og unnið á virkan 
hátt með ritað mál; orð, tölur, myndir og tákn, sem og að ráða í merkingu 
þeirra fyrirbæra sem við skynjum í umhverfi okkar. Í víðtækri merkingu 
vísar hugtakið einnig til læsis á ólíka miðla (miðlalæsi, miðlamennt) og 
stafræns læsis. Góð læsisfærni er þannig lykill og forsenda að skilningi á 
nánasta umhverfi og samfélagi. Örar samfélagsbreytingar og tækniþróun 
hafa breytt því umhverfi sem skapar börnum og ungmennum merkingu við 
lestur og ritun. Meginmarkmið læsis er að börn og ungmenni verði „virkir 
þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin 
merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa 
með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á.“ (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 148). 

 
Í stuttu máli felur læsi í sér hvernig við sköpum merkingu út frá ólíkum miðlum. Þessi 

merkingarsköpun verður aldrei til ein og sér heldur er hún nokkurs konar samspil 

einstaklingsins við heiminn sjálfan, menninguna sem hann tilheyrir og fyrri reynslu. Læsi 

snýst því fyrst og fremst um einstaklinginn og tengsl hans við þá menningu sem hann 

tilheyrir (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 14). Stundum er talað um að við lifum á 

upplýsingaöld. Þökk sé internetinu, hefur aldrei verið jafn auðvelt að nálgast upplýsingar. 

Einnig hefur tæknin gjörbreytt því hvernig við miðlum upplýsingum. Stafræn tækni býður 

upp á að fólk geti unnið nánast í hvaða miðli sem er. Tölvutæknin hefur fært okkur ýmsa 

möguleika til að skapa og miðla tónlist, texta og myndum svo fátt eitt sé nefnt. Þessar 

breytingar hafa orðið á nokkuð stuttum tíma. Þannig hafa vaknað upp spurningar um 

hvernig mismunandi miðlar skapa merkingu í lífi okkar. Er myndmál til dæmis fært um að 

búa til merkingu án stuðnings orða? (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 6 - 8). Viðhorf til læsis er 

því að breytast mikið. Aðalnámskrá grunnskóla hefur lagt áherslu á að kenna læsi í víðu 

samhengi og myndlæsi geti verið ákveðinn þáttur í þessari þróun. Hvað felst í þessu 

hugtaki, myndlæsi? 
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2.2 Myndrænn heimur 
Myndræn framsetning er stór hluti að því hvernig við tjáum okkur, miðlum skilaboðum eða 

reynum að skilja þennan furðulega heim sem við tilheyrum. Sumir eru mjög færir í að tjá 

sig á myndrænan hátt og helga líf sitt greinum eins og myndlist eða hönnun. Aðrir spá lítið 

sem ekkert í sjónræna miðla en öll notum við myndir til að miðla eða öðlast þekkingu á 

einn eða annan hátt. Hvort um er að ræða Instagram myndir af hádegismat einhvers 

lífskúnstners, broskallar sendir á Facebookspjalli eða ódauðleg málverk. Með tilkomu 

samskiptamiðla og tölvutækninnar hefur myndmál aukist mikið í okkar daglega lífi 

(Sturken og Cartwright, 2001, bls. 1). Sumir fræðimenn telja að vestræn menning sé í dag 

hreinlega knúin áfram á myndrænan hátt. Fólk notar sjónræna miðla í auknum mæli til að 

afla sér upplýsinga, miðla upplýsingum og tjá sig. Þessi þróun hefur verið kölluð 

„ocularcentrism” (Rose, 2016, bls. 3) eða sjónmiðjukenningin1 í íslenskri þýðingu. Því til 

stuðnings er hægt að nefna að talið er að um 1,8 milljaðar mynda séu settar inn á internetið 

á hverjum einasta degi (Briggs, 2015).  

2.2.1 Hvað er myndlæsi  
Myndlæsi (eða visual literacy) er nokkurs konar undirflokkur læsis og birtist hugtakið fyrst 

árið 1968 í grein eftir rithöfundinn John Debes (1968). Í grófum dráttum getur myndlæsi 

verið skilgreint sem sú hæfni að geta dregið fram þekkingu eða merkingu út frá myndum 

og færni í að tjá sig með myndum (Bamford, 2003). Þó svo að myndlæsi sé oft sett í 

samhengi við hvernig við lesum og skiljum listaverk þá er myndlæsi víðara hugtak og nær 

í raun yfir upplifun okkar á hvaða sjónræna miðli sem er; hvort sem um er að ræða 

kvikmyndir, auglýsingar, myndasögur eða málverk (Dondis, 1973, bls. 182). Til að túlka 

merkingu út frá myndum þarf ákveðna næmni á mörgum sviðum. Færni í myndlæsi fæst 

með því að skilja það sem við sjáum og geta svo unnið úr þeim upplýsingum. Sjónræn 

merkingarsköpun á sér aldrei stað í tómarúmi þegar einstaklingur horfir á mynd skapar 

hann merkingu út frá mörgum ólíkum þáttum eins og félagslegum bakgrunni, eigin reynslu 

og samfélagsviðmiðum í umhverfi hans (Sturken og Cartwright, 2001). Vegna allra þessa 

þátta sem felast í myndlæsi getur verið erfitt að skilgreina hana sem einhliða færni, góð 

hæfni í myndlæsi krefst þess að við skoðum myndir út frá öllum hliðum mannlífsins 

(Dondis, 1973, bls. 182).  

                                                
1 Tillaga frá Ingimar Ólafsson Waage um þýðingu 



 

 11 

2.2.2 Þjálfun í myndlæsi 
Rétt eins og á við hverja aðra hæfni er hægt að þjálfa upp færni í myndlæsi. Þjálfun í 

myndlæsi er fyrst og fremst æfing í að tjá sig myndrænt, horfa, taka eftir og túlka. (Sturken 

og Cartwright, 2001). Ekki er sama hvernig maður skoðar myndir en fyrsta skrefið í að 

þjálfa myndlæsi er að fá fólk til að horfa með athygli (Rose, 2016). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að fólk eyðir að meðaltali ekki meira en 28.63 sekúndum í að horfa á eitt listaverk á 

safni (Kaplan, 2017). Brian Kennedy, fyrrum safnstjóri Hood museum telur að þjálfun í 

myndlæsi þurfi að snúast um að beina athygli nemenda að ákveðnum þáttum í myndmáli 

eins og litum, formum eða táknum; sem sagt að fá fólk til að virkilega horfa (Kennedy, 

2010). Gillian Rose (2016), höfundur bókarinnar Visual methodologies, telur að það séu 

þrjár leiðir til að öðlast betri skilning á myndum. Í fyrsta lagi að taka myndir alvarlega. 

Myndir eru aldrei hlutlausar og segja alltaf einhverja sögu. Í öðru lagi að taka til greina 

samfélagslegar aðstæður á þeim tíma sem myndin var gerð og hvaða tækni hafi verið notuð 

á þeim tíma til að framleiða myndina. Þannig geta myndir sagt okkur margt um ríkjandi 

samfélagsleg viðhorf þegar myndin var framleidd og jafnvel um okkar eigin samtíma. Í 

þriðja lagi að beina athygli að því hvernig þú sjálfur upplifir myndina. Við erum öll ólík og 

það gefur að skilja að við upplifum myndir á mismunandi hátt en það fer eftir hver þú ert 

og hvaða bakgrunn þú hefur (Rose, 2016). Færni í myndlæsi felur í sér að þekkja ákveðnar 

aðferðir og hugtök (Bamford, 2003). Allar myndir sem við sjáum eru í grunninn búnar til 

úr formum, línum eða litum. Form, litir og línur skapa ákveðna stemningu og hreyfa við 

okkur. Góð þekking á þessu sviði er ákveðinn grunnur myndlæsis (Bamford, 2003) og 

opnar dyr að því að skilja eða stjórna þeim áhrifum sem myndir geta haft (Dondis, 1973, 

bls. 183-184). Til eru margar kenningar hvernig litir og form spila með skynjun og 

upplifun okkar.  

2.2.3 Form, litir, línur og heildræn skynjun  
Allar þær myndir sem birtast okkur daglegu lífi fela í sér alls kyns dulda eða augljósa 

merkingu. Þó svo við séum öll ólík og upplifum því myndir á ólíkan hátt virðist sumt í 

skynjun og merkingarsköpun okkar vera sammannlegt. Rannsóknir á sviði 

skynheildalögmála (e. Gestalt psychology) hafa til dæmis leitt margt í ljós í tengslum við 

það hvernig við skynjum umhverfi okkar. Mikið af skynjun okkar gerist ósjálfrátt án 

meðvitundar okkar og til þess að skilja óreiðukenndan heim okkar virðist heilinn brjóta 

niður flókin og óregluleg form á eins einfaldan hátt og hægt er (Bradley, 2013, bls. 166). 
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Mynd 2.1 Dalmatíuhundurinn, 
skýringarmynd um Gestalt lögmálið 
(Gregory, e.d.). 

 

 
Mynd 2.3 Kanizsa þríhyrninguninn, 
skýringarmynd um Gestalt lögmálið (1955). 

 

 
Mynd 2.1 Dalmatíuhundurinn, 
skýringarmynd um Gestalt lögmálið (e.d.). 

 

 
Mynd 2.3 Kanizsa þríhyrninguninn, 
skýringarmynd um Gestalt lögmálið (1955). 

 

 
 

 
Mynd 2.4 Vasi Rubins (1915). 

 

 
Mynd 2.5 Skýringarmynd um Gestalt 
lögmálið (2013).Mynd 2.4 Vasi Rubins 
(1915).Mynd 2.3 Kanizsa þríhyrninguninn, 
skýringarmynd um Gestalt lögmálið (1955). 

 

 
Mynd 2.1 Dalmatíuhundurinn, 
skýringarmynd um Gestalt lögmálið (e.d.). 

 

 
Mynd 2.3 Kanizsa þríhyrninguninn, 
skýringarmynd um Gestalt lögmálið (1955). 

 

    

Mikilvægan hluta skynheildar má kalla birtingu (e. emergence) sem er hluti af flóknu ferli 

sem gerir okkur kleift að skynja heild; við skynjum heildina áður en við tökum eftir 

smáatriðum. Til dæmis ef við göngum að stórum skógi meðtökum við skóginn sem heild 

áður en við tökum eftir einstaka trjám (Bradley, 2013). Við skynjum hluti sem heild því 

það hjálpar okkur að rata eða taka eftir hugsanlegum ógnum í kringum okkur (Changing 

Minds, e.d.). Dæmi um þetta má sjá í mynd 2.1. Við fyrstu sýn virðist myndin vera 

samansafn af tilviljunarkenndum svörtum deplum. Hins vegar ef athygli áhorfandans 

beinist hægra megin á myndinni sést þar Dalmatíuhundur (Bradley, 2013, bls. 159). 

Listamenn hafa oft nýtt sér þetta lögmál dæmi um það gæti verið vörumerki (mynd 2.2) 

Toblerone súkkulaðisins. Við fyrstu sýn virðist vörumerkið vera mynd af fallegu fjalli. Ef 

vel er að gáð getur maður séð mynd af bjarndýri reisa sig upp á afturlappurnar inni í 

fjallinu. Hugtakið reification eða law of closure er hluti af því hvernig við skynjum heild. 

Reification segir til um hvernig heilinn býr til upplýsingar sem eru ekki endilega til staðar. 

Til dæmis ef form eru brotin upp áætlar hugur okkar hvað sé rökrétta áframhaldið og fyllir 

í eyðunar. Gott dæmi um þetta sést hér á mynd 2.3. Þríhyrningurinn í miðjunni er mjög 

sýnilegur, samt er hann í raun og veru ekki til staðar. Hann myndast út frá þessum þremum 

hringjum sem stillt er upp á sérstakan hátt. Hugur okkar fyllir svo upp eyðunar og  

býr til form sem við þekkjum (Bradley, 2013, bls. 160).  

Mynd 2.2 Toblerone 
vörumerkið. (Tobler,e.d.). 

 

 
Mynd 2.1 
Dalmatíuhundurinn, 
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skýringarmynd um Gestalt 
lögmálið (1955). 
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Multi-stability lýsir þeirri tilhneigingu okkar hvernig óljós form eiga það til að færast fram 

og til baka frá forgrunni til bakgrunns. Flest sem við sjáum er stöðugt. Við tókum 

greinilega eftir því hvað er bakgrunni og hvað í forgrunni. Hins vegar kemur það fyrir að 

hlutir í bakgrunni og forgrunni hafa sameiginlega snertifleti og þetta veldur gjarnan 

ruglingi. Gott dæmi um þetta getur sést á mynd 2.4. Myndin getur bæði verið af vasa eða 

tveim andlitum sem snúa hvert að öðru (Bradley, 2103, bls. 160) 

Invariance er geta okkar til að þekkja einföld form, hluti eða tákn jafnvel þó að þeim sé 

breytt. Við getum þekkt einföld form eða tákn þó svo að hefðbundnum lit hafi verið breytt 

eða þau stækkuð upp. Gott dæmi er á mynd 2.5. Við þekkjum húsið þó svo að það sé búið 

að snúa því á hlið og á hvolf (Bradley, 2013, bls. 161). Hafa ber í huga að þó svo að 

skynheildarlögmálin virki eins og einföld eða augljós eru þau hluti af flóknara ferli. 

Grunnþekking á þeim getur virkað vel til að ná fram ákveðnum áhrifum í myndlist og 

hönnun (Bradley, 2013, bls. 177).  

Mynd 2.3 Kanizsa 
þríhyrninguninn, 
skýringarmynd um Gestalt 
lögmálið (Kanizsa,1955). 

 

 
 

 
Mynd 2.4 Vasi Rubins 
(1915). 

 

 
Mynd 2.5 Skýringarmynd 
um Gestalt lögmálið 
(2013).Mynd 2.4 Vasi 
Rubins (1915).Mynd 2.3 
Kanizsa þríhyrninguninn, 
skýringarmynd um Gestalt 
lögmálið (1955). 
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Mynd 2.5 Skýringarmynd 
um Gestalt lögmálið 
(2013).Mynd 2.4 Vasi 
Rubins (1915). 

 

 
Mynd 2.5 Skýringarmynd 
um Gestalt lögmálið 
(2013). 

 

Mynd 2.4 Vasi Rubins 
(Rubin,1915). 

Mynd 2.5 Skýringarmynd um 
Gestalt lögmálið (Bradley, 2013). 

 

 
Mynd 2.7 Rauðahetta í skógi með 
skálínu (2016).Mynd 2.5 
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2.2.4 Láréttar og lóðréttar línur 
Maðurinn virðist vera næmur á að taka eftir þegar hlutir í umhverfinu eru ekki í jafnvægi. Í 

gegnum tíðina hafa listamenn notað þessa næmni mannsins til að ná fram ákveðnum 

áhrifum eins og skapa spennu eða ró (Dondis, 1973, bls. 22 - 24). Það virðist vera 

sammannleg upplifun að láréttar, sléttar línur fá áhorfanda til að finna fyrir ró, stöðugleika, 

jafnvægi og öryggi (Bang, 2016, bls. 53). Okkur þykir þægilegt og jafnvel róandi að horfa 

á láréttar línur; margir halda því fram að láréttar línur virki róandi því þær minna okkur á 

jörðina sem við göngum á. Þessi beina tenging við jörðina felur í sér að láréttar línur fela 

ekki í sér mikla ógnun (Bradley, 2010). Hins vegar upplifum við lóðréttar línur gjarnan 

sem kraftmiklar, sterkar og stöðugar (Bang, 2016, bls. 54). Lóðrétt form rísa í átt að 

himninum og ögra þannig þyngdaraflinu og skapa þannig vissa spennu. Lóðréttar línur 

virka sterkar og stífar en búa einnig til vissa öryggistilfinningu, þá sérstaklega ef þær eru  

þykkar (Bradley, 2010). Skálínur aftur á móti skapa mikla spennu því við tengjum þær við 

hreyfingu og hraða. Ef mynd á að vekja upp ótta eða ógnun getur verið mjög áhrifaríkt að 

nota skálínur. Skálínur geta líka virkað vel til að beina augum áhorfenda að ákveðnu 

viðfangsefni og að auki eru þær sniðugar til að búa til dýpt á myndfletinum (Bang, 2016, 

bls. 58). Rétt eins og línur skapa ákveðin form einnig vissa tilfinningu hjá okkur. Í bók eftir 

myndlistarkonuna Molly Bang (2016) Picture this, how pictures work skýrir Bang á 

sannfærandi hátt hvernig form og litir búa til ákveðna stemningu. Hún fékk áhuga að 

rannsaka myndmál þegar hún áttaði sig á því að þó hún byggi yfir mikilli tæknikunnáttu 

varðandi teikningu átti hún mjög erfitt með að miðla sögum eða ákveðnum tilfinningum. 

Hún ákvað því að kynna sér betur myndlæsi og sálfræðina á bak við skynjun. Til að skilja 

betur myndmál ákvað hún að myndskreyta ævintýrið um Rauðhettu og úlfinn. Hún setti sér 

hins vegar ákveðnar reglur. Hún mátti bara nota grunnform og mjög einfalda liti til að túlka 

söguna. Þetta var nokkurs konar tilraun hvort hún gæti nýtt sér allt það sem hún hafði lært 

og miðlað sögunni þrátt fyrir þessar takmarkanir. Eftir að hún var orðin ánægð með söguna 

gaf hún hana út með útskýringum um hvernig formfræði, myndbygging og litir hafa áhrif á 

okkur (Bang, 2016). Hún sýnir þessi áhrif á mjög myndrænan hátt þar sem hún myndgerir 

ævintýrið um Rauðhettu og úlfinn og notar bara einföld form og liti til þess. Ég byggi 

námsefnið mitt sem ég kynni seinna í þessari ritgerð á hugmyndum sem koma fram í 

þessari bók. Hér fyrir neðan eru tvær myndir (mynd 2.6 og mynd 2.7) úr bók Picture this 

eftir Bang. Rauði þríhyrningurinn er Rauðhetta og í þessum myndum á hún að vera stödd 

inn í dimma skóginum rétt áður en hún hittir grimma úlfinn. Bang biður okkur sem lesanda 
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að skoða báðar myndirnar vel og ákveða svo hvor myndin finnst okkur vekja meiri ótta. 

Mjög líklega er svarið mynd 2.7 þar sem Bang hefur bætt við skálínum. Bang álítur að það 

stafi af því að að skálínur vekja spennu.  

 

 

 

2.2.5 Hvöss form og hringlaga 
Svo virðist vera að manneskjan upplifi hvöss horn sem ógnandi. Bent hefur verið á að við 

upplifum þríhyrninga oft sem sterka, valdamikla og jafnvel sem árásargjarna (Bang, 2016, 

bls. 89). Í grafískri hönnun eru þríhyrningar oft notaðir til að myndgera vald (Bradley, 

2010). Hringlaga form hafa hins vegar þveröfug áhrif á okkur við upplifum hringlaga form 

sem vinaleg og í jafnvægi. Hringlaga form eru notuð víða í heiminum til að túlka 

óendanleika, jafnvægi, frið eða sátt (Bradley, 2010). Margt bendir til þess að okkur líði 

einfaldlega betur að horfa á hringlaga form á meðan hvöss form valda óhug (Bang, 2016, 

bls. 89). Bang tekur dæmi um þetta þegar hún reynir að myndgera Rauðhettu og mömmu 

hennar. Hún byrjaði að myndgera Rauðhettu sem rauðan þríhyrning og næst vildi hún 

myndgera móður hennar. Bang vildi ná því fram að móðir hennar væri ljúf, góð og 

umhyggjusöm. Fyrst reyndi hún að myndgera móðurina sem rauðan þríhyrning sem var 

aðeins stærri en Rauðhetta. Þetta fannst henni ekki virka nógu vel því hún upplifði ekki 

hana sem ljúfa. Þannig hún prófaði að tákna móðurina með bleiku hringlaga formi. Þessi 

útgáfa virkaði mun betur og telur Bang þetta vera gott dæmi um hvernig form hafa áhrif á 

okkur (Bang, 2016, bls. 5-6). Hér fyrir neðan á mynd 2.8 og 2.9 sjást báðar myndinar til 

samanburðar.  

Mynd 2.6 Rauðhetta í lóðréttum 
skógi (Bang, 2016). 

 

 
Mynd 2.8 Móðir Rauðhettu, 
hvöss formMynd 2.6 Rauðhetta í 
lóðréttum skógi (2016). 

 

 
Mynd 2.8 Móðir Rauðhettu, 
hvöss form 

 
Mynd 2.6 Rauðhetta í lóðréttum 
skógi (2016). 

 

 
Mynd 2.8 Móðir Rauðhettu, 
hvöss formMynd 2.6 Rauðhetta í 
lóðréttum skógi (2016). 

 

 
Mynd 2.8 Móðir Rauðhettu, 
hvöss form 

 
 

 
Mynd 2.9 Móðir Rauðhettu, 
mjúka form (2016). 

Mynd 2.7 Rauðahetta í skógi með skálínu 
(Bang, 2016). 

 
 

 
Mynd 2.6 Rauðhetta í lóðréttum skógi 
(2016). 

 

 
Mynd 2.8 Móðir Rauðhettu, hvöss 
formMynd 2.6 Rauðhetta í lóðréttum skógi 
(2016).Mynd 2.7 Rauðahetta í skógi með 
skálínu (2016). 

 
 

 
Mynd 2.6 Rauðhetta í lóðréttum skógi 
(2016). 

 

 
Mynd 2.8 Móðir Rauðhettu, hvöss 
formMynd 2.6 Rauðhetta í lóðréttum skógi 
(2016). 

 

 
Mynd 2.8 Móðir Rauðhettu, hvöss form 

 
Mynd 2.6 Rauðhetta í lóðréttum skógi 



 

 16 

 

 

 

Í kvikmyndaumfjöllun sem birtist á netinu undir nafninu „Now you see it” leiðir 

höfundur myndbandsins hugann að því hvernig kvikmyndaiðnaðurinn nýtir sér þessa 

upplifun okkar. Sér til rökstuðnings bendir hann á fjölda dæma sem sýna að illmennin í 

kvikmyndum frá Disney og Pixar eru aðallega teiknuð út frá þríhyrningaforminu, á meðan 

hetjur eða vinalegri persónur eru oftast teiknuð með hringlaga formum (Now you see it, 

2016). Hér fyrir neðan sést mynd úr þessu myndbandi þar sem höfundur þess sýnir hvernig 

vonda nornin í klassískri Disney mynd Þyrnirós er búin til úr þríhyrningum. Til 

samanburðar er hinn vinalegi Mikki Mús teiknaður aðallega með hringlaga formum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2.9 Móðir Rauðhettu, 
mjúka form (Bang, 2016). 

 

 
Mynd 2.11 Nornin í Þyrnirós. 
(1955).Mynd 2.9 Móðir 
Rauðhettu, mjúka form 
(2016). 

 

 
Mynd 2.11 Nornin í Þyrnirós. 
(1955). 

 

 
Mynd 2.10 Mikki Mús 
(1918).Mynd 2.11 Nornin í 
Þyrnirós. (1955).Mynd 2.9 
Móðir Rauðhettu, mjúka form 
(2016). 

 

 
Mynd 2.11 Nornin í Þyrnirós. 
(1955).Mynd 2.9 Móðir 
Rauðhettu, mjúka form 
(2016). 

 

 
Mynd 2.11 Nornin í Þyrnirós. 
(1955). 

 

 
Mynd 2.10 Mikki Mús 
(1918).Mynd 2.11 Nornin í 

Mynd 2.8 Móðir Rauðhettu, hvöss 
form (Bang, 2016). 

 
 

 
Mynd 2.9 Móðir Rauðhettu, 
mjúka form (2016). 

 

 
Mynd 2.11 Nornin í Þyrnirós. 
(1955).Mynd 2.9 Móðir 
Rauðhettu, mjúka form 
(2016).Mynd 2.8 Móðir 
Rauðhettu, hvöss form 

 
 

 
Mynd 2.9 Móðir Rauðhettu, 
mjúka form (2016). 

 

 
Mynd 2.11 Nornin í Þyrnirós. 
(1955).Mynd 2.9 Móðir 
Rauðhettu, mjúka form (2016). 

 

 
Mynd 2.11 Nornin í Þyrnirós. 
(1955). 

 

 
Mynd 2.10 Mikki Mús 
(1918).Mynd 2.11 Nornin í 
Þyrnirós. (1955).Mynd 2.9 Móðir 

Mynd 2.10 Mikki Mús (Disney, 
1918). 

 

 
Mynd 2.12 Ólýmpíu kyndlinn 
(e.d.).Mynd 2.10 Mikki Mús (1918). 

 

 

Mynd 2.11 Nornin í Þyrnirós. (Disney, 
1955). 

 

 
Mynd 2.10 Mikki Mús (1918).Mynd 
2.11 Nornin í Þyrnirós. (1955). 

 

 
Mynd 2.10 Mikki Mús (1918). 
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2.2.6 Merking lita, rauður 
Litir hafa mikil áhrif á okkur í raun og veru. Sérhvert litbrigði getur í raun og veru verið 

stútfullt af merkingu. Þessi merking verður til út frá mörgum þáttum, þar á meðal 

samfélagslegum. Merking litar getur þróast út frá hvernig hann er notaður í tilteknum 

samfélögum (Dondis,1973, bls. 50). Til dæmis merkir hvítur litur víðast hvar í vestrænum 

samfélögum hreinleika eða sakleysi. Aftur á móti táknar hvítur í flestum löndum í Asíu 

dauða og sorg. Þar er liturinn því mikið notaður við útfarir (Olsen, e.d). Litir eru mjög 

hentugir til að vekja athygli og koma skilaboðum á framfæri. Náttúran notar meira segja 

liti til að koma skilaboðum á framfæri (Kuniecki, Pilarczyk og Wichary, 2015). Talið er að 

náttúran noti liti aðallega til að koma tvennum skilaboðum á framfæri: Annars vegar til 

þess að laða að sér önnur dýr og hins vegar til að virka ógnandi. Gott dæmi um þetta er 

hvernig eitruð dýr nota ákveðna liti til að sýna öðrum að þau eru hættuleg eða hvernig 

blóm nota skæra liti til að laða að sér skordýr. Þannig telja margir fræðimenn að litir spili 

ómeðvitað með grunntilfinningar mannsins (Kuniecki, Pilarczyk og Wichary, 2015). Elliot 

og Maier (2012) settu fram kenninguna um „liti í samhengi“ (color-in-context theory). 

Kenningin fjallar um það hvernig litir hafa sálfræðileg áhrif á okkur. Samkvæmt 

kenningunni bera litir merkingu sem hefur bein og sjálfvirk áhrif á hugræn ferli eins og 

athygli. Þessi áhrif fara eftir tilfinningalegri túlkun okkar á litnum sem um ræðir, ýmist 

sem hættulegum eða góðum (e. hospitable or hostile), eftir því hvernig hann hefur tengst 

upplifunum okkar, hlutum; þessi skilaboð geta bæði átt upptök í líffræðilegum ferlum 

og/eða menningu. Hins vegar er þessi merking ekki algild heldur eru áhrif lita á hegðun 

háð samhengi.  

 

Hér ætla ég að fjalla nánar um rauða litinn. Ástæða þess að ég ætla bara að segja frá 

þessum eina lit er að rauður virðist vekja upp mjög sterkar tilfinningar nánast hvar sem er 

heiminum. Hann spilar inn á grunntilfinningar okkar og upplifun okkar á honum virðist 

vera frekar sammannleg (Kuniecki, Pilarczyk og Wichary, 2015). Ég tel að með því að 

skoða betur þennan tiltekna lit sé hægt að gefa ágætt dæmi um það hvernig litir, almennt 

séð, hafa áhrif á okkur. 

 Rauður er heitur litur sem yfirleitt er tengdur við mjög afgerandi tilfinningar eða ástand 

eins og hatur, stríð, reiði, ást, ástríðu, ógn, hættu, vald og styrk (Color Wheel Pro, e.d.). 

Kuniecki, Pilarczyk og Wichary (2015) rannsökuðu áhrif rauða litarins á athygli og 

viðbragðshraða. Rauður hefur áhrif á sálfræðileg ferli, og tengjum við litinn bæði við 

eitthvað neikvætt, eins og blóð, eld og hættu, og eitthvað jákvætt eins og mat og kynlíf. 
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Áhrif rauða litarins á hreyfiviðbragð og athygli fer eftir því tilfinningalega samhengi sem 

áreitið birtist í (Elliot og Meier, 2012). Í rannsókn þeirra dró tilfinningaríkt rautt áreiti 

aðeins að sér athygli en ekki hlutlaust áreiti. Rauður litur hafði hinsvegar þau áhrif á 

hegðun að hann jók viðbragðshraða þátttakanda (að ýta á takka) sama hvernig 

tilfinningalega samhengið var en áhrifin voru þó meiri í tilfinningaríku samhengi. Svo 

virtist vera sem þessi ferli væru algjörlega sjálfvirk og ómeðvituð (Kuniecki, Pilarczyk og 

Wichary, 2015).  

Rauður er mikið notaður í myndmáli til að vekja athygli á einhverju. Liturinn færir hluti 

sem eru í bakgrunni yfir í forgrunn. Þannig er rauður oft notaður í kvikmyndum, hönnun 

eða myndlist til að beina augum áhorfandans að ákveðnum svæðum á myndfletinum.  

Rauði liturinn er mikið notaður til að hjálpa fólki að taka ákvarðanir snögglega. Dæmi um 

þetta gæti verið eins og stöðvunarskilti í umferðinni. Rauður litur er líka oft notaður í 

verslunum til að fá fólk til að velja sér vöru án mikillar umhugsunar. Rauður litur er til 

dæmis mikið notaður á útsöluskiltum (Color Wheel Pro, e.d.). Þó svo að við tengjum 

rauðan oft við neikvæðar tilfinningar er það þó ekki algilt. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

margar dýrategundir nota rauðan lit í leit að maka. Til dæmis hefur verið sýnt fram á að 

þegar fólk klæðist rauðum lit virkar það meira aðlaðandi (Kuniecki, Pilarczyk og Wichary, 

2015). Liturinn rauður hefur því ýmsa merkingu, rétt eins og allir aðrir litir, sem við 

túlkum út frá samhengi (Elliot og Meier 2012). 

Mikilvægur hluti myndlæsis tengist form- og litafræði. Manneskja með góða þekkingu á 

þessum sviðum er líkleg til að ná fram tilætluðum áhrifum hjá áhorfendum. Listamenn geta 

þannig stjórnað að einhverju leiti því hvernig myndir skapa merkingu eða þeir geta náð 

betur til fólks. Myndlæsi tengist fleiri þáttum sjónrænnar túlkunar, en einn þeirra felst í því 

hvernig við skynjum tákn. Tákn er að finna allt í kringum okkur en oftast tökum við ekki 

eftir þeim meðvitað en lesum þó úr þeim ákveðna merkingu.  

2.2.7 Táknfræði 
Samkvæmt Anne Bamford eru tákn hluti af tungumáli mynda. Tákn í myndmáli eru notað 

til að miðla upplýsingum og í samskiptum (Bamford, 2003). Í næstu köflum ætla ég að 

skoða betur hvernig tákn birtast í menningu okkar, hvernig þau eru túlkuð og þeim miðlað. 

Mörg af þessum táknum notum við dags daglega án þess að hugsa mikið út í þau. Þannig 

getur færni á þessu sviði haft áhrif hæfni okkar til að lesa í samskipti, myndmál og þar af 

leiðandi bætt myndlæsis skilning.  
  Til þess að skilja tákn þurfum fyrst að átta okkur á þeim reglum sem búa að baki 

táknskilningi. Gott er að taka dæmi úr umferðinni en eftir að við lærum umferðareglurnar 
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og merkingu umferðarskilta getum við túlkað þau mjög hratt og yfirleitt án þess að taka 

eftir því. Þannig lærum við líka að lesa flóknara myndmál (Sturken og Cartwright, 2001, 

bls. 25). Hér á mynd 2.12 sést mynd af einfaldri mynd af kyndli. Það er líklegt að við  

 

tengjum hana strax við Ólympíuleikana því sennilega þekkjum við söguna á bak við 

kyndilinn. Við gerum þetta oftast án meðvitundar og skiljum myndmál því út frá þeirri 

þekkingu sem við höfum (Sturken og Cartwright, 2001, bls. 25).  

 

 

Eða eins John Berger (1972) sagði að „ Horfum við aldrei á myndir sem einn hlut heldur 

leitum við eftir tengslum myndar við okkur með því að bera hann undir okkur sjálf”.  

Tákn má finna í öllum sjónrænum miðlum og við ráðum í slíkt myndmál út frá ákveðnum 

aðferðum (Sturken og Cartwright, 2001, bls. 26). Táknfræði (e. semiotics) er fræðigrein 

sem leitast við að útskýra hvernig tákn eru notuð í samskiptum. Táknfræði var upphaflega 

notuð til að útskýra tungumál betur og eru Ferdinand de Saussure and Charles Sanders 

Peirce oftast nefndir sem frumkvöðlar á þessu sviði. Þó svo að táknfræði væri fyrst notuð 

til að lýsa tungumálum hafa þessar hugmyndir verið yfirfærðar á myndmál (Bradley, 

2016). Í kenningu Saussure líkir hann tungumáli við skák. Merking orða verður til út frá 

aðstæðum. Hann vildi meina að orð (eða öllu heldur hljóðið sem vísar í orðið) og merking 

orða eru handahófskennd og ekki fastmótuð. Samkvæmt kenningunni verður merking orða 

ekki til vegna þess að þau líkjast viðfangsefni sínu heldur vegna þess hvernig þau eru 

notuð í samskiptum. Því getur merking orða breyst út frá því samhengi sem þau koma fyrir 

í. Tökum dæmi af orðinu hundur. Það er í raun og veru ekkert við hljóðin í orðinu hundur 

sem gefur til kynna merkingu þess. Orðið fær merkingu út frá hvernig við notum það 

(Sturken og Cartwright, 2001, bls. 28). Peirce trúði því að tungumál og hugsun fæli í sér 

ferli í að skilja tákn. Öll hugsun er tákn án merkingar þangað til við gefum táknunum 

Mynd 2.12 Ólýmpíu 
kyndlinn (Demirok, e.d.). 

 

 
Mynd 2.13 Útfærsla af 
Ólympíumerkinu í 
mótmælaskyni 
(2008).Mynd 2.12 Ólýmpíu 
kyndlinn (e.d.). 

 

 
Mynd 2.13 Útfærsla af 
Ólympíumerkinu í 
mótmælaskyni (2008). 
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mótmælaskyni 
(2008).Mynd 2.12 Ólýmpíu 
kyndlinn (e.d.). 

 

 
Mynd 2.13 Útfærsla af 
Ólympíumerkinu í 
mótmælaskyni 
(2008).Mynd 2.12 Ólýmpíu 
kyndlinn (e.d.). 
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merkingu og tákn verður ekki að tákni nema það sé túlkað á þann hátt (Sturken og 

Cartwright, 2001, bls. 28). Dæmi um þetta gæti verið þegar við sjáum rautt ljós í umferð 

tengjum táknið við orðið stopp. Merking táknsins liggur í túlkun þess og því sem táknið 

stendur fyrir (Sturken og Cartwright, 2001, bls. 28).   

Tákn verður því til út frá tveimur þáttum; táknmynd (e. signifier) og táknmiði (e. signified) 

(Rose, 2016, bls.113). Táknmynd er sjálfur hluturinn sem vísað er í. Þetta getur verið orð, 

mynd eða jafnvel svipbrigði. Táknmið er hins vegar hugtakið eða hugmyndin sem táknið 

stendur fyrir (Bradley, 2016). Roland Barthes hefur þróað þessar hugmyndir áfram og hér 

fyrir neðan sést skýringarmynd byggða á hugmyndum hans (Sturken og Cartwright, 2001, 

bls. 29). 

 

Mynd/hljóð/orð > Táknmynd (e. signifier)   

           Tákn 
Merking           > Táknmið    (e. signified) 

 

Ef við skoðum aftur myndina af kyndlinum í þessu samhengi þá vísar táknmynd (e. 

signifer) beint í sjálfa myndina. Táknmið er allt það sem kyndillinn stendur fyrir sem gæti 

verið Ólympíuleikar. Samkvæmt Barthes getur því mynd eða orð haft margar merkingar. 

Þannig gæti Ólympíukyndillinn staðið fyrir marga hluti allt út frá í hvaða samhengi hann er 

séður og hver túlkar táknið. Tákn eru túlkuð út frá reynslu hvers og eins, þekkingu og  

hvernig maður upplifir táknið (Sturken og Cartwright, 2001, bls. 29). Mismunandi hópar 

skilja og túlka heiminn oft á mjög ólíkan hátt (Rose, 2016, bls, 141). Þannig gæti 

Ólympíueldurinn haft veigamikla þýðingu fyrir afreksmanneskju í íþróttum en litla fyrir 

manneskju sem hefur engan áhuga á íþróttum. Tákn eru líka túlkuð út frá sögulegu og 

menningarlegu samhengi en einnig hvar og hvernig það birtist (Sturken og Cartwright, 

2001, bls. 29). Á mynd 2.13 sést merki sem notuð var til að mótmæla Ólympíuleikunum 

sem haldnir voru í Beijing árið 2008. Ástæða mótmælanna var að kínversk stjórnvöld hafa 

lengi kúgað Tíbeta. Út frá þessu samhengi má tengja Ólympíumerkið ekki við bræðralag 

eða íþróttamennsku heldur við óréttlæti og ofbeldi. Þannig búa tákn til merkingu út frá 

öðrum táknum. Hugtökin syntagmatic og paradigmatic vísa í hvernig við sköpum þýðingu 

út frá samsetningu tákna (Rose, 2016, bls. 120). Syntagmatic segir til um hvernig tákn fá 

merkingu út frá öðrum táknum sem annað hvort koma á undan eða eftir upphaflega 

tákninu. Syntagmatic tákn eru til dæmis mikið notuð í kvikmyndum, þar sem bíómyndir er 
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í raun og veru samansafn af ótal myndum (Rose, 2016, bls. 120). Paradigmatic tákn fá 

merkingu út frá því samhengi sem þau eru séð í. Þannig draga paradigmatic tákn merkingu 

út frá öllum öðrum hugsanlegum táknum sem eru í kringum upphaflega táknið (Rose, 

2016, bls. 120). Peirce skipti táknum upp í þrjá undirflokka eftir því hvernig samband 

þeirra við táknmynd og táknmið er háttað (Rose, 2016, bls. 119). Áhugavert er að skoða 

þessa flokka aðeins betur, því þegar vel er að gáð eru þeir allt í kringum okkur. 

 

 

 

 

 

2.2.8 Íkon, merki og hliðstæð tákn 
Líkneski eða íkon vísar beint í sjálfan hlutinn sem hann á að standa fyrir. Þess vegna líkist 

íkon alltaf því fyrirmynd sinni (Rose, 2016, bls. 120). Dæmi um þetta gæti verið merkið 

sem oft er notað í umferðinni til að sýna að þar megi hjóla (mynd 2.14). Þetta er dæmi um 

íkon því myndin reynir að líkjast upphaflega hlutnum, sem sagt reiðhjóli en stendur þó í 

því samhengi fyrir eitthvað annað (Bradley, 2016).  

Mynd 2.13 Útfærsla af Ólympíumerkinu 
í mótmælaskyni (Höfundur óþekktur, 
2008). 

 

 
Mynd 2.14 Reiðhjólamerki (e.d.)Mynd 
2.13 Útfærsla af Ólympíumerkinu í 
mótmælaskyni (2008). 

 

 
Mynd 2.14 Reiðhjólamerki (e.d.) 

 

 
Mynd 2.15 Merki fyrir eitur (e.d.).Mynd 
2.14 Reiðhjólamerki (e.d.)Mynd 2.13 
Útfærsla af Ólympíumerkinu í 
mótmælaskyni (2008). 

 

 
Mynd 2.14 Reiðhjólamerki (e.d.)Mynd 
2.13 Útfærsla af Ólympíumerkinu í 
mótmælaskyni (2008). 

 

 
Mynd 2.14 Reiðhjólamerki (e.d.) 

 

Mynd 2.14 Reiðhjólamerki 
(Höfundur óþekktur, e.d.) 

 

 
Mynd 2.15 Merki fyrir eitur 
(e.d.).Mynd 2.14 Reiðhjólamerki 
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Merki (e. index) vísar óbeint í það sem það stendur fyrir.  Það er því alltaf orsakasamhengi 

á milli táknmiðs og táknmyndar í merkjum. Dæmi um merki (e. index) er til dæmis reykur 

sem táknar eld eða fótspor sem tákn fyrir fót. Hér á fyrri síðu má sjá mynd 2.15 af 

hauskúpu sem er gott dæmi um merki, þar sem hauskúpan vísar óbeint eða beint í dauða.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hliðstæð tákn (e. symbol) eru nokkurs konar andstæða við íkon. Það er ekki auðsjáanleg 

tenging við fyrirmyndina hjá hliðstæðum táknum. Merking þeirra þarf því að vera lærð. 

Þjóðfánar og flest trúartákn eru því hliðstæð tákn (Bradley, 2016). 

 

 

 

 

Á mynd 2.16 sjást tákn sem notuð eru til að skilgreina karlkyn og kvenkyn þetta eru ágæt 

dæmi um hliðstæð tákn. 

 Stundum gerist það að íkon verða að hliðstæðum táknum í gegnum tímann. Gott 

dæmi um þetta gæti verið táknið sem flest forrit nota til að vista, mynd af disklingi (e. 

Mynd 2.15 Merki fyrir 
eitur (Höfundur óþekktur, 
e.d.) 

 

 
Mynd 2.16 Merki fyrir 
kynin (e.d.).Mynd 2.15 
Merki fyrir eitur (e.d.). 

 

 
Mynd 2.16 Merki fyrir 
kynin (e.d.). 

 

 
Mynd 2.17 Fréttamynd frá 
Beijing, Kína 
(1989).Mynd 2.16 Merki 
fyrir kynin (e.d.).Mynd 
2.15 Merki fyrir eitur 
(e.d.). 
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Mynd 2.16 Merki fyrir 
kynin (e.d.). 

 

 
Mynd 2.17 Fréttamynd frá 
Beijing, Kína 

Mynd 2.16 Merki fyrir kynin 
(Höfundur óþekktur, e.d.) 

 

 
Mynd 2.17 Fréttamynd frá Beijing, 
Kína (1989).Mynd 2.16 Merki fyrir 
kynin (e.d.). 

 

 
Mynd 2.17 Fréttamynd frá Beijing, 
Kína (1989). 

 

 
Mynd 2.18 Ljósmynd úr kreppunni 
miklu. (1939).Mynd 2.17 
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floppy disk). Upphaflega þegar tölvurnar voru tiltölulega nýkomnar á sjónarsviðið þurfti að 

stinga diskling inn í tölvuna til að vista skjöl. Nú er ekki lengur þörf á disklingum til að 

vista og nú er komin fram heil kynslóð sem hefur aldrei séð eða notað disklinga, en veit þó 

fullvel hvað merkið þýðir (Bradley, 2016). 

Það eru sumar myndir sem hafa fengið ákveðin gildi í myndheimi okkar. Þetta eru 

myndir sem standa oft fyrir eitthvað annað og meira en okkar hefðbundna daglega líf. Hér 

á eftir að ætla ég að fjalla um hvernig sumar myndir verða að gildishlöðnum táknum í 

samfélaginu. 

2.2.9 Gildishlaðin tákn  
Þann fjórða júní árið 1989 réðist kínverski herinn inn á Tian-an-mein torgið í Beijing. Þar 

hafði safnast saman stór hópur af fólki til friðsamlega mótmæla. Til að gera langa sögu 

stutta hóf herinn skothríð án nokkra viðvarana. Talið er að um 10,000 manns hafi látið lífið 

á þessum myrka degi (CNN, 2017). Hér til hliðar sést stilla úr myndbandi sem tekin var á 

þessum örlagaríka degi. Myndbandið sýnir ungan mann hlaupa yfir götu til þess eins að 

stöðva röð af skriðdrekum. Þessi tiltekna mynd varð mjög fræg og hefur verið notuð í 

gegnum árin sem nokkurs konar minnisvarði fyrir þennan hræðilega atburð í 

mannkynssögunni. Með tímanum hefur myndin fengið meira gildi í myndmáli okkar. 

Myndin er ekki lengur einungis tákn fyrir blóðbaðið á Tiananmen torginu árið 1989 heldur 

eitthvað annað og stærra. Hún er orðin tákn um hugrekki og friðsamlega baráttu mannsins 

gegn óréttlæti. Myndin er því orðin af einhvers konar íkoni (image icons) (Sturken og 

Cartwright, 2009, bls. 37-38).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 2.17 Fréttamynd frá 
Beijing, Kína (Widener, 
1989). 

 

 
Mynd 2.18 Ljósmynd úr 
kreppunni miklu. 
(1939).Mynd 2.17 Fréttamynd 
frá Beijing, Kína (1989). 
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Hafa ber í huga að í þessu samhengi hefur orðið íkon (e. icon) ekki sömu merkingu og í 

útskýringu Peirce sem ég skilgreindi í kaflanum hér fyrir undan. Íkon er mynd sem vísar til 

einhvers sem er fyrir utan einstaklinginn, eitthvað eða einhver sem hefur mikla þýðingu 

fyrir fjölda fólks. Íkon túlka því oft stór alhliða hugtök. Íkon fjalla gjarnan um 

sammannlega hluti og vekja oftast upp svipuð hughrif hjá ólíkum einstaklingum. Íkon geta 

túlkað víð og stór hugtök en einnig staðið sem vitnisburður um ákveðinn tíma í menningu 

okkar. Tökum sem dæmi fræga ljósmynd eftir Dorothea Lange sem tekin var í 

Bandaríkjunum í kreppunni miklu (mynd 2.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augljóst er að konan og börnin eru sárfátæk. Móðirin á myndinni virðist vera áhyggjufull 

og sorgmædd, börnin hennar halla sér að henni örvæntingarfull. Myndin er íkon því hún 

dregur upp vissa mynd af því erfiða hlutskipti sem fylgir því að vera móðir (eflaust þekkja 

margir foreldrar þessa tilfinningu). Aftur á móti er líka hægt að skoða þessa mynd út frá 

sögulegu samhengi sem nokkurs konar vitnisburður um þessa erfiðu tíma (Sturken og 

Cartwright, 2009, bls. 40-41). Þannig fær myndin bæði merkingu í gegnum sögulegt gildi 

hennar og það sem hún stendur fyrir. Tákn eru því ekki bara leið til að koma skilaboðum á 

framfæri heldur geta tákn einnig túlkað stærri hugtök um mannlegt eðli og tilfinningar. 

Myndir segja okkur líka mikið um samfélagið sem þær verða til í. Eins og ég hef sagt áður 

verður merking aldrei til í tómarúmi.  

Mynd 2.18 Ljósmynd úr 
kreppunni miklu. (Lange, 1939). 

 

 
Mynd 2.19 Auglýsing fyrir 
Benetton (1998).Mynd 2.18 
Ljósmynd úr kreppunni miklu. 
(1939). 

 

 
Mynd 2.19 Auglýsing fyrir 
Benetton (1998). 

 

 
Mynd 2.20 Auglýsing fyrir 
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kreppunni miklu. (1939). 
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2.2.10 Merkingarsköpun og gildi listaverka  
Í aðalnámskrá grunnskóla segir: „eitt lykilhlutverk menntunar er að læra að skilja þann 

heim sem búum í svo við verðum virkir, gagnrýnir samfélagsþegnar sem geti látið gott af 

sér leiða” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Í þessum kafla verður fjallað um 

samspil einstaklingsins og samfélagsins og hvernig þekking verður sjaldnast til í tómarúmi. 

Með því að vera meðvitaður um þessa þætti er hægt að öðlast dýpri skilning á nærumhverfi 

sínu sem og ólíkri menningu.   

2.2.11 Hugmyndafræði mótar merkingu 
Það sem við sjáum og tökum eftir er alltaf tengt við fyrri þekkingu og því sem við trúum. 

Á miðöldum þegar fólk trúði almennt á tilvist helvítis hlýtur eldur að hafa haft aðra 

merkingu en í dag (Berger, 1976, bls. 8). Til að skoða betur hvernig viðhorf okkar til 

sjónrænna miðla eru alltaf háð þeirri menningu sem við tilheyrum þarf fyrst að átta sig á 

hugtakinu hugmyndafræði (e. ideology). Í grófum dráttum getur hugmyndafræði verið 

skilgreind sem skoðanir eða trú sem stór eða smærri hópur einstaklinga deila (Sturken og 

Cartwright, 2001). Hugmyndafræði stjórnar því viðhorfi okkar til alls kyns hugtaka, stórra 

sem smárra. Til dæmis stjórnast viðhorf okkar til hugtaka eins hugtaksins frelsi af því 

hvaðan úr heiminum við komum, hvað stétt við tilheyrum og hvað menntun við höfum. 

Hugmyndafræði er ekki bara hugmyndir okkar um hvernig hlutir eru heldur líka hvernig 

við viljum að þeir séu (Sturken og Cartwright, 2001). Samkvæmt Karl Marx stjórna þeir 

sem eiga fjölmiðla skoðunum okkar eða trú. Hann áleit að hugmyndafræði væri nokkurs 

konar valdatæki sem yfirvaldið notaði til að kúga almenning. Marx hélt því fram að 

valdastéttir notuðu fjölmiðla (e. mass media) til að blekkja almenning og viðhalda þannig 

núverandi stéttaskiptingu, sem sagt kapítalismanum. Hins vegar hafa sumir fræðimenn 

gagnrýnt þessa sýn (Sturken og Cartwright, 2001). Franski heimspekingurinn Louis 

Althusser benti á að þó svo að hugmyndafræði væri notuð af stjórnvöldum væri það samt 

full mikil einföldun að segja að hugmyndafræði væri bara valdatæki kapítalismans. 

Althusser áleit að hugmyndafræði brúaði bilið á milli ímyndunar og hugsunar einstaklinga 

við raunveruleikann. Hugmyndafræði birtist því ekki bara í hugsunum einstaklinga heldur 

líka í gjörðum þeirra. Þannig er hugmyndafræði kerfi sem einstaklingar setja sig í 

samhengi við til þess að reyna skilja veruleika sinn. Hugmyndafræði er því ferli sem 

hjálpar okkur að vinna úr eigin reynslu og þekkingu (Althusser, 2006). Við reynum að 

skilja heiminn í kringum okkur í gegnum hugmyndafræði sem við tengjum við (Sturken og 

Cartwright, 2001). Samkvæmt þessari kenningu er hugmyndafræði ekki annað hvort röng 

eða rétt eða kúgandi heldur er hún kerfi sem mótar einstaklinginn í gegnum alls kyns þætti 
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eins og menntun, þjóðfélagsstöðu eða heimilisaðstæður (Sturken og Cartwright, 2001). 

Samkvæmt þessari kenningu lifa allir í einhvers konar hugmyndafræði og oftast í fleiri en 

einni samtímis. Við erum því eiginlega fædd inn ákveðna hugmyndafræði en með tímanum 

mótum við okkar eigin hugmyndir út frá reynslu og upplifun okkar. Hugmyndafræði er 

hluti af því að vera manneskja (Sturken og Cartwright, 2001).  

Kenning Althusser á ágætlega við þegar sjónrænir miðlar eru greindir því hún hjálpar 

okkur að skoða hvernig einstaklingar upplifa listaverk. Þegar við segjum að við tengjum 

við eitthvað ákveðið verk er líklegt að verkið tali til ákveðinnar hugmyndafræði sem við 

erum sammála. Þessum skoðunum deilum við með öðrum sem aðhyllast sömu 

hugmyndafræði (Sturken og Cartwright, 2001). Við erum því hluti af ákveðnum markhópi 

sem hefur svipaðar hugmyndir um lífið. Með því að samþykkja eða hafna ákveðinni 

hugmyndafræði verðum við oft óafvitandi hluti af stærra samhengi. Þetta er kallað 

interpellation og lýsir því ferli hvernig við tilheyrum eða verðum hluti af ákveðnum 

hópum.  Hér á mynd 2.19 sést auglýsing sem fataframleiðandinn United Colors of 

Benetton birti.  

 

 

 

Fyrirtækið hefur lengi vel byggt ímynd sína á mannréttindabaráttu og með þessari 

auglýsingu vildi fyrirtækið ýta undir jöfnuð meðal kynþátta. Auglýsingin gekk vel víðast 

hvar í Evrópu en féll í grýttan jarðveg í Bandaríkjunum. Þar sem Bandríkin hafa sterka 

sögulega tengingu við þrælahald tengdu margir þessa auglýsingu við svokallaðar wet 

Mynd 2.19 Auglýsing fyrir Benetton 
(Benetton, 1998). 

 

 
Mynd 2.20 Auglýsing fyrir Marlboro 
(e.d.).Mynd 2.19 Auglýsing fyrir 
Benetton (1998). 

 

 
Mynd 2.20 Auglýsing fyrir Marlboro 
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nurses (Sturken og Cartwright, 2009). Wet nurses voru kvenkyns þrælar sem voru látnar 

gefa börnum þrælahaldara brjóstamjólk (West og Knight, 2017). Þessi auglýsing gekk ekki 

í Bandaríkjunum því hún virkaði ekki í sögulegu og menningarlegu samhengi þar. 

Sameiginleg þekking Bandaríkjamanna var öðruvísi en í Evrópu, en segja má að í öllum 

samfélögum myndist svo kölluð sameiginleg þekking (Sturken og Cartwright, 2001).  

2.2.12 Ríkjandi viðhorf 
Þjóðfræðingurinn Stuart Hall hefur skilgreint slíka sameiginlega þekkingu hópa. 

Samkvæmt honum er sameiginleg þekking samansafn af alls kyns merkingu. Þetta hefur 

hann kallað kóða (e. code). Fyrir honum eru kóðar tákn sem túlka hugmyndafræði í 

samfélögum eða smærri menningarhópum. Kóðar eru alltaf hluti af stóru samhengi, flestir 

kóðar tengjast á einn eða annan hátt. Samansafn kóða mynda nokkurs konar 

merkingarkeðju (e. Map of meaning). Merkingarkeðjan endurspeglar þá menningu sem við 

tilheyrum. Þannig geta kóðar sagt okkur margt um völd, hugmyndafræði eða táknfræði 

samfélaga (Hall, 1980). Kóðar geta jafnframt falið í sér hvernig við upplifum liti og form, 

eins útskýrt var fyrr í þessari ritgerð, og eru hluti af hefðbundni þekkingu afmarkaðs hóps 

(Hall, 1980). Þannig geta kóðar verið hluti af sameiginlegri þekkingu lítils hóps eins og 

hóps myndlistarmanna á Íslandi og stærri hópa eins heilu þjóðanna. Samkvæmt Hall miðla 

fjölmiðlar og skemmtanabransinn ríkjandi viðhorfum fólks, þetta hefur hann kallað 

ríkjandi kóðar (e. dominant codes). Ríkjandi kóðar miðla því ríkjandi viðhorfum okkar til 

stjórnvalda, hagfræði eða annarra hugtaka eins og karlmennsku (Rose, 2016).   

 

Mynd 2.20 Auglýsing fyrir Marlboro (Marlboro, 
e.d.) 

 

 
Mynd 2.21 Kosningaauglýsing Íhaldsflokksins 
(1983).Mynd 2.20 Auglýsing fyrir Marlboro (e.d.). 

 

 
Mynd 2.21 Kosningaauglýsing Íhaldsflokksins 
(1983). 
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Á mynd 2.20 sést auglýsing frá sígarettufyrirtækinu Marlboro. Eins og sést á myndinni til 

hliðar sýnir auglýsingin kúreka sitja frekar afslappaðan með sígarettu í munninum, frekar 

kúl ef svo má að orði komast. Þessi tiltekna auglýsing spilaði inn á ríkjandi kóða (s. 

dominat codes) um að kúrekar séu flottir á því, harðir í horn að taka, karlmannlegir og 

eitursvalir. Við samþykkjum sem sagt að kúrekar séu tákn fyrir karlmennsku og eru „cool”. 

Þessa þekkingu drögum við út frá sögulegu og menningarlegu samhengi (Sturken og 

Cartwright, 2001, bls. 30). Við þekkjum kannski kvikmyndir eða myndasögur um kúreka 

og þar eru þeir oftast holdgervingar töffara. Bell hooks bendir á að dægurmenning lýsir 

ekki bara ákveðnum samfélagsviðhorfum heldur hjálpar hún til að viðhalda þeim. Hooks 

bendir á kvikmyndir hafa mjög mikil áhrif á viðhorf og þekkingu fólks. Í raun og veru 

hefur dægurmenning ákveðið menntunargildi. Hooks heldur því fram að til þess að bæta 

mikilvæg samfélagsleg gildi þurfi fyrst að skoða dægurmenninguna sem samfélögin 

framleiða þar sem dæguriðnaðurinn er mikilvægur vitnisburður um hver viðhorfin eru í 

samfélaginu. Jafn framt telur Hooks að við ættum ekki að banna ungu fólki að horfa á 

ákveðnar kvikmyndir eða þætti sem gætu innhaldið slæmar staðalímyndir heldur öllu 

frekar að tala um þær. Markmiðið er því að auka þannig gagnrýna hugsun áhorfandans 

þannig að hann átti sig á því hvaðan þessar staðlímyndir koma. Til dæmis bendir hún á að 

taka þurfi til greina að helstu valdamenn í Hollywood eru hvítir karlmenn. Það hefur áhrif á 

hvaða kvikmyndir eru framleiddar og þar af leiðandi hvaða erkitýpur koma þar fram 

(hooks og Jhally, 1997). Annað dæmi gæti verið hvernig kvenlíkaminn hefur verið sýndur í 

gegnum vestræna listasögu. Í bókinni Ways of Seeing, veltir John Berger (1972) fyrir sér 

hvernig kvenlíkaminn hefur verið myndgerður í gegnum tíðina. Það er löng hefð fyrir því í 

vestrænni listasögu að mála naktar konur. John Berger telur að vestræn listasaga ýti undir 

þá staðalímynd að konur sé viðkvæmar, hégómlegar eða undirgefnar. Það að sýna 

kvenlíkamann nakinn er því nokkurs konar leið til að hlutgera konur (John Berger, bls 

1972, bls.51-52). Á þeim tíma sem þessi málverk voru gerð voru listamenn og listunnendur 

flestir karlkyns. Þannig voru verkin gerð af körlum fyrir karla, þar sem kvenlíkaminn var 

nokkurs konar hlutur fyrir karlmenn til dást að (Sturken og Cartwright, 2001, bls 80). 

Berger telur einnig að í flestum þessara málverka sé nekt kvenna ekki til þess að túlka vald 

hennar yfir eigin líkama, heldur er nektin tákn um undirgefni hennar (Berger, 1972, bls. 

52). 

Kenning Althusser fjallar um hvernig hugmyndafræði mótar okkur og hvernig við 

skoðum heiminn í gegnum þau kerfi. Þó svo að kenningin sé mjög áhrifamikil málar hún 
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frekar dökka mynd af heiminum. Ef við erum alltaf hluti af ákveðnu hugmyndakerfi erum 

við þá nokkurs konar þrælar hennar. Með öðrum orðum er ekki hægt að breyta 

samfélagslegum viðhorfum?  (Sturken og Cartwright, 2001). Því er vert að skoða hver 

þáttur áhorfenda er; hvernig einstaklingarnir lesa þessa kóða.  

2.2.13 Að lesa úr kóðum: neytendur 
Antonio Gramsci var í ítalskur heimspekingur sem lifði og starfaði á tímum fasistastjórnar 

Mussolini. Árið 1926 var hann handtekinn af stjórnvöldum og dæmdur í fangelsi fyrir að 

vera meðlimur í kommúnistaflokknum á  Ítalíu. Í réttarhöldunum á dómarinn að hafa sagt „ 

okkur ber skylda til þess að stöðva þennan huga í minnsta kosti tuttugu ár”. Þessi ósk 

dómarans varð hins vegar ekki að veruleika því að í fangelsinu skrifaði Gramsci niður 

hugmyndir sínar sem áttu eftir að vekja þó nokkra athygli (Gramsci, Hoare og Nowell-

Smith, 1971). Gramsci hélt því fram að valdhafar stjórnuðu fólki ekki bara með hreinu 

valdi (þ.e. með her eða lögreglu) heldur líka með því að hafa áhrif á sameiginlegri 

þekkingu og samfélagsleg gildi fólks. Þetta er nokkurs konar ósýnilegt vald því það verður 

hluti af okkar hversdaglega lífi. Þannig heldur ákveðin valdakerfi (e. hegemony) sér í 

samfélögum (Rose, 2016, bls. 258-259). Einnig áleit Gramsci að það væri ekki gagnlegt að 

yfirstéttir viðhaldi valdi sínu með því að neyða hugmyndum sínum á aðra. Þess í stað 

þyrftu allar stéttir að aðlaga sínar lífskoðanir með gangrýnum augum að hugmyndum 

ólíkra hópa innan samfélagsins. Gramsci hélt því fram að ólíkir samfélagshópar væru alltaf 

að hafa áhrif á hvor annan sem móta þannig merkingu eða gildi samfélagsins. Þannig eru 

gildi mismunandi samfélagshópa alltaf að mótast eða breytast (Lears,1985).   

 Stuart Hall félagsfræðingur skrifaði merkilega ritgerð árið 1980 þar sem hann notaði 

kenningar Gramsci til að skoða betur hvernig fólk dregur merkingu út frá menningu (Rose, 

2016, bls. 258). Eins og ég fjallaði um hér fyrir ofan vildi Hall meina að fjölmiðlar miðli 

oftast ríkjandi sjónarmiðum samfélaga. Líkt og Gramsci, telur hann að þannig viðhaldist 

ákveðin gildi. Hins vegar telur Hall að áhorfendur ekki vera bara hlutlausa neytendur sem 

taka bara við skilaboðum. Fólk er oftast virkir neytendur, þannig að þegar við horfum á 

kvikmyndir, lesum blöðin eða förum á listasöfn búum við til okkar eigin merkingu. Við 

gerum það út frá okkar eigin reynslu, þekkingu og bakgrunni (Rose, 2016, bls. 259). Hall 

telur að allar myndir feli í sér bæði innri kóða (encoded) og ytri kóða (decoded). Innri 

kóðar eru þau skilaboð sem höfundur myndarinnar reynir að miðla. Hann gerir það með 

því að nota liti, form og tákn eða vísa í ákveðna hugmyndafræði. Ytri kóðar lýsa því 

hvernig áhorfendur lesa í verkið og skapa sér eigin merkingu út frá því (Sturken og 

Cartwright, 2001, bls. 56). Áhorfendur mynda sér merkingu út frá sínum persónulegu 
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einkennum eins og minni, reynslu og bakgrunni en einnig út frá hvaða hugmyndafræði þeir 

samsvara sér við (Sturken og Cartwright, 2001, bls. 57). Hall telur það vera þrjár aðferðir 

sem áhorfendur geta notað til að lesa verk og mynda merkingu. Fyrsta aðferðin er ríkjandi-

valdkerfabundinn lestur (Dominant-hegemonic reading). Áhorfendur samsvara sér við 

skilaboðin sem myndin eða textinn miðlar, sem sagt les áhorfandinn merkinguna án 

mikillar gagnrýninnar hugsunar. Önnur aðferðin er samningsbundinn lestur (Negotiated 

reading). Áhorfandinn túlkar merkingu út frá ríkjandi kóðum með því að fara einhvers 

konar milliveg á milli þeirra og þeirrar hugmyndafræði sem hann hefur. Þriðja aðferðin 

kallast mótstöðubundinn lestur (Oppositional reading). Áhorfandinn er algjörlega 

ósammála hugmyndafræðinni sem myndin miðlar (Sturken og Cartwright, 2001, bls. 57).  

Hægt er að ímynda sér að þegar við sköpum merkingu út frá myndum erum við að 

lesa í samsetningu af kóða. Hall sá þetta ferli nokkurn veginn eins og leik, það er sem sagt í 

höndum neytanda að leysa kóðana og búa til merkingu. Þýski heimspekingurinn Hans-

Georg Gadamer hefur einnig sett fram svipaðar hugmyndir. Gadamer áleit að þegar við 

skoðum listaverk fari ákveðið ferli í gang sem hann kallaði leik.  

2.2.14 Leikurinn  
Í bókinni „Truth and Method” reynir Gadamer að varpa skýrara ljósi á það hvernig þekking 

er alltaf hluti af mjög skapandi og kraftmiklu ferli. Hugtakið leikurinn eða spiel á þýsku er 

stórt hugtak innan heimspekinnar en í þessu samhengi er það notað til að lýsa hvernig 

listaverk hafa áhrif á fólk. Gadamer áleit að upplifun fólks á listaverkum væri ekki bara 

persónubundin eða huglæg heldur væri hún hluti af stóru samhengi. Það er sem sagt ekki 

bara einstaklingurinn sem gefur listaverkum merkingu. Samkvæmt Gadamer fá listaverk 

nokkurs konar sjálfstætt líf sem verður til þegar aðrir skoða og upplifa verkið. Að skoða 

listaverk er því hluti af ferli sem margir koma að. Þekkingin verður ekki bara til út frá þinni 

eigin túlkun heldur túlkun allra sem hafa upplifað verkið. Þetta ferli kallaði Gadamer 

leikinn (þ. spiel, e. play). Þegar við njótum listar erum því eiginlega nokkurs konar 

leikmenn sem taka þátt í leiknum að skoða listaverk (Vilhauer, 2009). Þessi 

merkingarsköpun sem fer fram á milli einstaklinga er það sem gefur leiknum, sem sagt 

listaverkum, gildi. Þekkingarleitin er því það sem leikurinn snýst um (Vilhauer, 2009). Sú 

hugmynd er áhugaverð, að það að skoða listaverk sé ákveðið ferli og þegar leikurinn virkar 

vel taka allir þátt og leggja sitt á vogarskálarnar. Gadamer taldi að það væri einmitt mjög 

mikilvægur hluti af leiknum að allir leikmenn taki virkan þátt. Hann áleit að listaverk segi 

okkur eitthvað um veruleikann og þann heim sem við búum í. Listamaðurinn sem býr til 

verkið miðlar alltaf einhvers konar sýn á lífið, það er hins vegar okkar verk að koma auga á 
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þessa þekkingu (Vilhauer, 2009). Við gerum það með því að skoða listaverk út frá okkar 

eigin bakgrunni, reynslu og þekkingu. Það er hins vegar ekki nóg samkvæmt Gadamer því 

til að taka virkan þátt í leiknum þurfum við einnig að skoða hvernig aðrir hafa túlkað 

verkið. Þannig fáum við oft nýja sýn á verkið, og jafnvel heiminum, því við erum að setja 

okkur í spor annarra. Þegar við skoðum verk á þennan hátt opinberast oft fyrirfram gefnar 

hugmyndir okkar og jafnvel duldir fordómar (Vilhauer, 2009). Gadamer taldi að besta 

leiðin til að upplifa listaverk væri ekki að afneita fordómum okkar og reyna nálgast verk á 

eins hlutlausan hátt og hugsast getur. Þvert á móti þurfum við að horfast í augu við okkur 

sjálf og jafnvel eigin fordóma til að draga lærdóm af list (Vilhauer, 2009). Að skoða 

listaverk á þennan hátt krefst þess að við leitum inn á við og út fyrir okkur. Leikurinn felst 

sem sagt í að skoða hvernig þú sem einstaklingur upplifir verkið og velta fyrir þér hvers 

vegna þú túlkar verkið á ákveðinn hátt? Hvernig hafa aðrir túlkað það og hvers vegna? Á 

þann hátt geta listaverk hjálpað okkur að verða víðsýnni og opnari fyrir ólíkri menningu 

eða framandi hugmyndum. Með því að skoða listaverk getum við því öðlast dýpri 

þekkingu á okkur sjálfum, heiminum sem við lifum í og lífssýn annarra (Vilhauer, 2009, 

bls. 360).  

2.2.15 Menntun tilfinninganna 
John Macmurry var skoskur heimspekingur sem hafði einnig mikið álit á listkennslu. Hann 

hélt því fram að menntun ætti fyrst og fremst að þjálfa upp tilfinningagreind nemenda. 

Hann hafnaði þeirri hugmynd að tilfinningagreind væri síðri en vitsmunagreind á þeim 

forsendum að tilfinningar stýra okkur jafn mikið og rökræn hugsun. Hann taldi að 

tilfinningar væru mikilvægur liður í að skilja heiminn en benti einnig á að tilfinningalíf 

okkar er grunnur að allri mannlegri tilveru:  

 

„Tilfinningalífið er ekki bara hluti af mannlegu lífi eða ein hlið á því. Það er 
ekki, eins og við höldum svo oft, sett skör lægra, eða lægra skipað, en 
hugurinn. Það er kjarni og meginþáttur mannlífsins. Vitsmunirnir spretta upp 
af því, eiga rætur sínar í því, sækja næringu sína og viðurværi í það, og eru 
hinn óæðri félagi í mannlífsbúskapnum. Þetta stafar af því að vitsmunirnir 
gegna í meginatriðum hlutverki verkfæris. Að hugsa er ekki að lifa. Í versta 
falli er það staðgengill þess, í besta falli leið til að lifa“ (Macmurray, e.d.). 
 

Macmurry áleit einnig að mikilvægur þáttur í að þjálfa ungt fólk í tilfinningagreind væri að 

fá þau til að upplifa tilfinningar á eigin forsendum. Rétt eins og markmið hefðbundinnar 

kennslu ætti að vera að fá nemendur til að hugsa sjálfstætt ætti markmið með kennslu í 

tilfinningagreind að vera hið sama, sem sagt að nemendur fái rými til að þroska með sér 
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tilfinngagreind út frá eigin upplifunum (Macmurry, e.d.). Menntun tilfinninganna taldi 

Macmurry vera mikilvæga fyrir samfélagið því þannig þroskum við einstaklinga sem skilja 

hvað er mikilvægt í lífinu. Hann taldi kennslu í listum vera tilvalna til að þroska hjá 

nemendum tilfinninganæmni þar sem listir snúast um að taka eftir, tjá sig og túlka. Þannig 

gæti listkennsla verið vettvangur fyrir nemendur til að komast nær sjálfum sér og sínu eigin 

tilfinningalífi. 

Samkvæmt þessum fræðum er gagnlegt að skoða og framkvæma list því hún þroskar 

tilfinningar okkar sem og hjálpar okkur að vera víðsýnni. Listin er hreinlega mannbætandi, 

eða eins og fræðimaðurinn Elliot Eisner orðaði það:  

 
„Listin bíður ekki bara upp á heldur krefst þess að við skoðum með næmni 
hvernig við upplifum heiminn. Hún fær okkur til að skoða með gaumgæfni 
hvernig eigin tilfinningar breytast þegar við horfum. Listin hjálpar okkur að 
skilja okkur sjálf. Þegar best lætur hjálpar listin okkur að endurskoða okkur” 
(Eisner, 2002, bls. 112). 

 

 Í næsta kafla ætla ég einmitt að skoða þetta betur. Myndlæsi getur hjálpað okkur að skoða 

eigin fordóma og komið upp um ríkjandi gildi samfélagsins. 

2.2.16 Myndlæsi, ígrundun og gagnrýnin hugsun 
Einn af grunnþáttum menntunar er lýðræði og mannréttindi. Samkvæmt aðalnámskrá 

byggist lýðræði- og mannréttindamenntun á „gagnrýninni hugsun og ígrundun um 

grunngildi samfélagsins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 21). Myndlæsi 

getur verið gagnleg aðferð til að þjálfa gagnrýna hugsun (Bamford, 2003). Í þessum kafla 

verður það skoðað nánar og tekin verða nokkur dæmi. 

 

2.2. 17 Heimurinn rannsakaður í gegnum myndir 

Myndir geta varpað skýru ljósi á þau félagslegu viðmið sem við tökum kannski ekki alltaf 

eftir. Með því að skoða myndir út frá alls konar sjónarhornum og með gagnrýnni hugsun 

að leiðarljósi getum við skilið betur ákveðin viðhorf sem eru ríkjandi í samfélaginu. Með 

því að horfa gagnrýnið á myndir telja margir fræðimenn að hægt sé að sjá í gegnum og 

fletta ofan af ríkjandi viðhorfum sem geta oft á tíðum verið kúgandi (Rose, 2007, bls. 7). 

Dæmi um þetta gæti verið auglýsing sem sést hér fyrir neðan (mynd 2.21) sem 

Íhaldsflokkurinn á Bretlandi notaði í kosningabarráttu árið 1983.  Auglýsingin sýnir ungan 

svartan mann í jakkafötum og fyrir neðan stendur „Verkamannaflokkurinn segir að hann að 

hann sé svartur, Tories segir að hann sé breskur.” Á yfirborðinu gæti þetta verið góður 

boðskapur um að húðlitur skipti ekki máli til þess að teljast vera breskur. Þegar betur er að 
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gáð er Íhaldsflokkurinn að senda frá sér þversagnakennd skilaboð. Maðurinn á myndinni er 

klæddur eins hefðbundinn breskur yfirstéttarmaður. Því má álykta að með þessari 

auglýsingu sé Íhaldsflokkurinn óbeint að segja að fólk af erlendum bakgrunni sé velkomið  

 

 

 

inn í breskt samfélag en aðeins á þeim forsendum að þeir hafni bakgrunni sínum (Rose, 

2007, bls. 8). Með því að skoða þessa mynd með gagnrýnum huga er þannig hægt að varpa 

ljósi á ríkjandi hugmyndafræði og jafnvel koma upp um dulda fordóma. 

 

Á mynd (mynd 2.22) sést auglýsing sem fyrirtækið H&M birti. Myndin sýnir ungan 

strák, dökkan á hörund í hettupeysu sem á stendur „coolest monkey in the jungle” eða 

svalasti apinn í frumskóginum. Fólk gagnrýndi réttilega H&M fyrir mjög svo óviðeigandi 

auglýsingu og bentu á að þarna birtust ákveðnir kynþáttafordómar. Viðbrögð fólks við 

bæði kosningaauglýsingu breska íhaldsflokksins og auglýsingunni frá H&M gætu verið 

dæmi um það sem Stuart Hall kallar mótstöðubundinn lestur (oppositional reading), þar 

sem áhorfendur skoða myndirnar á gagnrýninn hátt og neita skilaboðunu sem þær bera 

með sér.  

 

 

 

Mynd 2.21 Kosningaauglýsing 
Íhaldsflokksins (Íhaldsflokkurinn í 
Bretlandi,1983). 

 

 
Mynd 2.22 Auglýsing H&M 
(2017).Mynd 2.21 
Kosningaauglýsing Íhaldsflokksins 
(1983). 

 

 
Mynd 2.22 Auglýsing H&M (2017). 

 

 
Mynd 2.23 Verk eftir Guerrilla girls 
(1989).Mynd 2.22 Auglýsing H&M 
(2017).Mynd 2.21 
Kosningaauglýsing Íhaldsflokksins 
(1983). 

 

 
Mynd 2.22 Auglýsing H&M 
(2017).Mynd 2.21 
Kosningaauglýsing Íhaldsflokksins 
(1983). 

 

 
Mynd 2.22 Auglýsing H&M (2017). 

Mynd 2.22 Auglýsing H&M (Hennes 
& Mauritz, 2017). 

 

 
Mynd 2.23 Verk eftir Guerrilla girls 
(1989).Mynd 2.22 Auglýsing H&M 
(2017). 

 

 
Mynd 2.23 Verk eftir Guerrilla girls 
(1989).  

 

 
Mynd 2.24 Auglýsing fyrir aðstoð til að 
hætta að reykja sem leikur sér með 
Malboro kúrekann (1999).Mynd 2.23 
Verk eftir Guerrilla girls (1989).Mynd 
2.22 Auglýsing H&M (2017). 

 

 
Mynd 2.23 Verk eftir Guerrilla girls 
(1989).Mynd 2.22 Auglýsing H&M 
(2017). 

 

 
Mynd 2.23 Verk eftir Guerrilla girls 
(1989).  
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Áhugavert er í þessu samhengi að benda á listahópinn Guerrilla girls sem gagnrýnir og 

berst fyrir jafnrétti kynjanna í listheiminum. Í frægu verki frá árinu 1989 (mynd 2.23) 

benda meðlimir Guerrilla girls á kaldhæðnina í því að aðeins 5% listamanna á 

Metropolitan Museum of Art eru konur. Á sama tíma voru 85% af öllum verkunum sem 

innhéldu nekt kvenkyns. Í verkinu varpa Guerrilla girls því þeirri spurningu fram hvort 

konur þurfi að vera naktar til að fá að vera með á söfnum (Tate, e.d.).  

  

Með því að skoða myndir með athygli og gagnrýnni hugsun getum við séð í gegnum 

ákveðna fordóma eða óréttlæti. Þannig getur þjálfun í myndlæsi hjálpað fólki að bæði 

skilja heiminn betur og horfa gagnrýnum augum á hann. Fyrr í þessari ritgerð fjallaði ég 

um tákn og hvernig þau miðla ákveðnum skilaboðum til áhorfenda. Margir listamenn nýta 

sér algeng tákn í okkar menningu og snúa upp á þau. Þannig er hægt oft hægt að benda á 

ríkjandi gildi á sniðugan og gagnrýninn hátt. Til að skoða þetta betur er rétt að taka nokkur 

dæmi.  

 

2.2.18 Kúrekar sem vilja hætta að reykja, útúrsnúningar á táknum 
Hér fyrir ofan tók ég dæmi um hvernig sígarettufyrirtækið Marlboro hefur nýtt sér kúreka 

til að selja sígarettur. Þannig er kúrekinn nokkurs konar tákn fyrir karlmennsku, sem sagt 

sjálfsöruggur, svalur og grjótharður. En er þetta á rökum reist? Eru eða þurfa allir karlmenn 

að vera sjálfsöruggir og svalir? Hér til hliðar sést mynd af þekktri auglýsingu frá árinu 

1999 (mynd 2.24). Á myndinni sést maður sem líkist mjög hefðbundnum Marlboro 

auglýsingum. Hann heldur á síma frekar niðurlútur að sjá og fyrir neðan stendur „Ég þarf 

svo sannarlega að hætta” (I really need to quit). Neðst á auglýsingunni er svo símanúmer 

Mynd 2.23 Verk eftir Guerrilla girls (Guerrilla girls ,1989).  

 

 
Mynd 2.24 Auglýsing fyrir aðstoð til að hætta að reykja sem 
leikur sér með Malboro kúrekann (1999).Mynd 2.23 Verk 
eftir Guerrilla girls (1989).  

 

 
Mynd 2.24 Auglýsing fyrir aðstoð til að hætta að reykja sem 
leikur sér með Malboro kúrekann (1999). 

 

 
Mynd 4.1 Fréttamynd frá atburðum í Arkansas (1957).Mynd 
2.24 Auglýsing fyrir aðstoð til að hætta að reykja sem leikur 
sér með Malboro kúrekann (1999).Mynd 2.23 Verk eftir 
Guerrilla girls (1989).  

 

 
Mynd 2.24 Auglýsing fyrir aðstoð til að hætta að reykja sem 
leikur sér með Malboro kúrekann (1999).Mynd 2.23 Verk 
eftir Guerrilla girls (1989).  

 

 
Mynd 2.24 Auglýsing fyrir aðstoð til að hætta að reykja sem 
leikur sér með Malboro kúrekann (1999). 

 

 
Mynd 4.1 Fréttamynd frá atburðum í Arkansas (1957).Mynd 
2.24 Auglýsing fyrir aðstoð til að hætta að reykja sem leikur 
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hjá félagi sem einbeitir sér að því að hjálpa fólki að hætta að reykja (Sturken og 

Cartwright, 2001, bls. 30).  

 

Þessi auglýsing er ekki bara sniðug leið til að vekja athygli heldur er þetta ákveðin ádeila á 

hina hefðbundnu staðalímynd karlmennsku. Þarna er kúrekinn ekki lengur sýndur 

sjálfsöruggur og harður heldur viðkvæmur. Hann viðurkennir veikleika sína og að hann 

þurfi hjálp. Með því að taka þekkt tákn úr menningu okkar eins og kúreka og setja það í 

nýjan búning, er þessi auglýsing gagnrýni á hin hefðbundu gildi karlmennskunnar. Í kafla 

2.4.2 fjallaði ég um hvernig sum tákn fá æðri gildi en önnur. Margir listamenn nýta sér viss 

íkon til þess að koma sér eða ákveðnum skilaboðum á framfæri. Dæmi um þetta gæti verið 

stórsöngkonan Madonna. Í gegnum tíðina hefur Madonna notað tákn á mjög skýran og 

kaldhæðinn hátt. Á ferli sínum hefur hún blandað saman saman trúarlegum táknum og 

táknum úr dægurmenningu til að styrkja ímynd sína og jafn vel benda á óréttlæti í 

samfélaginu (Sturken og Cartwright, 2009, bls. 43). Ágættis dæmi gæti verið 

tónlistarmyndbandið Like a Prayer sem kom út árið 1989 (Partridge, 2014). Í myndbandinu 

notar Madonna ýmis konar tákn eða íkon úr menningu Vesturlanda. Myndbandið er í raun 

yfirhlaðið af táknum en þar sjást meðal annars krossar í ljósum logum, altaristöflur, sár í 

lófum sem minna á krossfestingu Jesú, svo fátt eitt sé talið upp. Allt hefur þetta mikla 

skírskotun í kristni. Jesú sjálfur birtist meira að segja holdi klæddur í myndbandinu og það 

sem meira er að hann er svartur, ólíkt hinum hefðbundnum myndum sem við þekkjum sem 

sýna frelsarann hvítan á hörund (sem mér hefur reyndar alltaf þótt líkari hipster frá 

Mynd 2.24 Auglýsing fyrir aðstoð til að hætta að reykja 
sem leikur sér með Malboro kúrekann (California 
Department of Public Health, 1999). 

 

 
Mynd 4.1 Fréttamynd frá atburðum í Arkansas 
(1957).Mynd 2.24 Auglýsing fyrir aðstoð til að hætta að 
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Stokkhólmi heldur en spámanni frá Mið-Austurlöndum). Madonna sýnir okkur þannig 

óréttlæti, kynþáttafordóma og lögregluofbeldi á mjög snjallan hátt með því að taka tákn 

sem við þekkjum vel og setja í nýtt samhengi. Hún endurskapar með því merkingu en þetta 

er kallað appropriation. Appropriation er sem sagt að taka einhvern hlut (oft tákn) úr 

samhengi og gefa honum nýja merkingu. Nokkurn veginn að fá lánað. Listamenn hafa í 

gegnum tíðina notað þessa aðferð til þess að setja út á ríkjandi hugmyndafræði og benda á 

óréttlæti (Sturken og Cartwright, 2001, bls. 59). Hins vegar verður að benda á að þessi 

aðferð hefur verið gagnrýnd töluvert í gegnum tíðina, þá einna helst það sem kallað er 

cultural appropriation. Í grófum dráttum er cultural appropriation þegar meðlimir úr efri 

stéttum nýta sér menningu frá lægri stéttum þjóðfélagsins til að framleiða eitthvað. Oft er 

þetta gert án mikillar þekkingar eða virðingar fyrir þeim minnihlutahópi sem menningin er 

dregin frá. Minnihlutahópar fá oft ekki þá viðurkenningu og virðingu sem þeir ættu annars 

skilið. Því þurfa listamenn að vanda sig mjög við að sýna öllum virðingu þegar farið er 

þessa leið í sköpun (Nittle, 2018).  

Myndir geta þannig kennt okkur margt bæði um okkur sjálf, hvernig við upplifum 

heiminn og ekki síður hvernig annað fólk, ólíkt okkur, upplifir veröldina. Hægt er að hugsa 

sér þjálfun í myndlæsi sem ákveðið þroskaferli. Leið til að skoða heiminn með gagnrýninni 

hugsun.  

 

3 Aðferðafræði 

3.1 Starfendarannsóknir 
Til að meta hvernig námsefnið sem ég kenni gengur notast ég við aðferðir 

starfendarannsókna. Í mjög grófum dráttum getur starfendarannsókn verið lýst sem 

kerfisbundinni rannsókn sem framkvæmd er af sérfræðingi eða starfsmanni á ákveðnu 

sviði um sín eigin störf (Zeichner, 1993, bls. 200). Starfendarannsóknir hafa verið notaðar 

mikið af kennurum til þess að þróa og bæta eigið starf sem og búa til nýja þekkingu. 

Kennarar sem gera slíka rannsókn eru því að skoða eigin starfshætti og prófa nýtt námsefni 

eða kennsluaðferðir (Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 3). Aðferðir starfendarannsókna 

byggjast á því að kennari ákveður hvað rannsóknarefnið er og setur fram 

rannsóknarspurningu eða markmið. Því næst er gögnum safnað þar sem kennari skráir hjá 

sér hvað fór fram í kennslunni. Þegar kennarar eru búnir að safna gögnum eru þau skoðuð 

og greind. Þannig gefst kennurum tækifæri á að átta sig á því hvað virkar vel og hvað má 

betur fara. Einnig er þetta góð leið til að athuga hvar nemendur standa, hvar þeir eru sterkir 
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og í hverju þeim vantar meiri þjálfun. Starfendarannsóknir leggja því áherslu á ígrundun og 

nám þátttakenda þannig er markmið rannsóknarinnar að kennarar öðlist dýpri skilning á 

framkomu og vinnubrögðum sínum (Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls 4 -5). 

Starfendarannsóknir eru gagnlegar til að bæta menntun því þær geta hjálpað við að móta og 

styrkja starfskenningu kennara. Starfskenning er samansafn hugmynda sem kennari byggir 

starf sitt á. Þar endurspeglast hugmyndir hans um hvað hann trúir að sé  mikilvægt í 

kennslu (Sanderse, 2016). Einnig ætla ég að nálgast starfendarannsóknir út frá 

Aristótelískum aðferðum. Í stuttu máli byggja Aristótelískar starfendarannsóknir á því að 

kennarinn reynir að auka þekkingu sína með því að skoða eigin nálgun í kennslu með það 

að markmiði að auka siðferðisþroska nemenda. Í Aristótelískum starfendarannsóknum 

metur kennari ekki frammistöðu sína á hlutlausan hátt heldur skoðar hann sjálfan sig, 

viðbrögð nemenda og gögn út frá eigin reynslu, bakgrunni og persónuleika. Kennari er því 

hvattur til að mæta fordómum sínum, göllum og kostum (Sanderse, 2016). Aðferðir sem 

eru notaðar í gagnaöflun í starfendarannsóknum eru ekki ósvipaðar vinnubrögðum í 

hefðbundnum rannsóknum. Munurinn felst hins vegar í því að kennarinn er sjálfur 

rannsakandi og safnar gögnunum. Niðurstöður starfendarannsókna geta hreinlega verið að 

sýna fram á að rannsakandinn sjálfur hefur lært eitthvað eða bætt starfshætti sína (McNiff, 

2010, bls. 110). Algengar aðferðir í gagnasöfnun í starfendarannsóknum eru margskonar, 

til dæmis dagbækur, viðtöl, ljósmyndir og myndbandsupptökur.    

3.2 Gögn til að meta   
Til að geta ígrundað námsefnið hélt ég dagbók, þar sem ég skrifaði niður og lýsti því hvað 

gerðist í kennslunni, hvernig nemendur brugðust við, auk þess sem ég lýsti ákveðnum 

atburðum. Þar gaf ég mér nokkuð frelsi til að skrifa niður vangaveltur og ígrundun um 

ákveðna atburði. Einnig útbjó ég matsblöð með vel völdum spurningum sem ég fyllti út 

fyrir og eftir hverja kennslustund. Spurningarnar voru ætlaðar að hjálpa mér að átta mig 

betur á hvað fór fram í kennslustofunni, hvernig ég nálgaðist námsefnið og hvernig 

nemendur brugðust við því. Til að gefa dæmi eru hér nokkur dæmi um spurningar á 

matsblöðunum. Hverjar er væntingar mínar fyrir tímann? Hvað gerði ég? Hvað gerðu 

nemendur mínir? Hvað hefði mátt fara betur? Hvað lærði ég? Hverjir voru hápunktar 

dagsins?  

 

Einnig ætla ég að nota svör nemenda í námsefni tvö, Rýnt í myndir, sem gögn. Þar vonast 

ég til að geta komið auga á eitthvað mynstur í svörum nemenda. Þau gögn gætu hugsanlega 
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nýst til að athuga hvort að rannsókn Anne Bamford (2011) eigi við rök að styðjast, sem 

sagt að íslenskir nemendur standi frekar illa að vígi í færni í að gagnrýna, rökstyðja eða tjá 

sig um list. Ég tel líka að verk nemenda sem unnin verða í tímunum virki sem gögn, því 

þau gefa ákveðna vísbendingu um hvort námsefnið höfði til nemenda. Ég tók því 

ljósmyndir af verkum nemenda og greindi þau betur út frá því hvernig nemendur notuðu 

aðferðir varðandi formfræði, litafræði og myndbyggingu. Gögnin sem ég byggi á til að 

meta námsefnið eru því dagbók, matsblöð og verk nemenda. Til að meta svör nemenda við 

verkefni tvö mun ég notast við aðferðir Gillian Rose um hvernig greina megi myndir. 

Fjallað hefur verið um þær aðferðir hér fyrir ofan en til upprifjunar þá skiptist 

greiningaraðferðin í þrjá liði. Í fyrsta lagi hvernig línur, form, litir og tákn hafa áhrif á 

okkur. Í öðru lagi að taka til greina samfélagslegar aðstæður á þeim tíma sem myndin var 

gerð. Með því að skoða myndir á þennan hátt geta þær sagt okkur margt um ríkjandi 

samfélagsleg viðhorf fortíðarinnar og jafnvel eitthvað um okkar eigin samtíma. Í þriðja lagi 

að beina athygli inn á við, sem sagt hvernig þú sjálfur upplifir myndina. Hvernig maður 

upplifir myndir fer eftir því hver maður er og hvaða bakgrunn maður hefur (Rose, 2016, 

bls.22).  Til að greina svörin betur lít ég til þriggja þátta. Í fyrsta lagi að nemendur geti fært 

rök fyrir máli sínu, í öðru lagi að nemendur noti viðeigandi hugtök og í þriðja lagi að 

nemendur leggi persónulegt mat á spurninguna og svari með innsæi eða einlægni. Svo 

flokka ég svörin samkvæmt námsmatsviðmiðum Aðalnámskrár, þar sem A stendur fyrir 

framúrskarandi hæfni, B fyrir góða hæfni, C fyrir sæmilega hæfni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 55-56). 

3.3 Lönguhlíðarskóli 
Eins og komið hefur fram fór rannsóknarhluti verkefnisins fram í stórum unglingaskóla á 

höfuðborgarsvæðinu en skólann nefni ég Lönguhlíðarskóla. Lönguhlíðarskóli er frekar stór 

skóli en þar eru um það bil 500 nemendur á aldrinum 13 til 16 ára. Kennslan fer fram í 

blönduðum hópum nemenda í níunda og tíunda bekk. Um er að ræða fimm hópa og er hver 

kennslustund 55 mínútur. Rannsóknin fór fram í febrúar og mars 2018. Ég hitti fjóra hópa 

þrisvar sinnum og einn hóp hitti ég tvisvar sinnum. Í gegnum tíðina hefur verið lagt mikið 

upp úr myndlistarkennslu í skólanum og hafa myndlistakennarar lagt ríka áherslu á að 

nemendur þjálfi sig í að tjá sig um myndlist. Til dæmis er hluti af námi nemenda þar 

svokölluð myndlistar- og mannkostamenntun þar sem unnið er með siðferðisleg hugtök 

eins og hugrekki, vináttu og þrautseigju.  
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3.4 Siðferðileg álitamál 
Sent var út bréf til foreldra og forráðamanna nemenda sem tóku þátt í rannsókninni og 

tilkynnt hvað yrði gert í kennslunni og hvernig yrði unnið úr þeim gögnum. Ef einhver 

væri mótfallinn að taka þátt var það að sjálfsögðu leyfilegt en þá þurfti viðkomandi að hafa 

samband við mig eða skólastjóra Lönguhlíðarskóla. Til þess að gæta persónuverndar hef ég 

breytt nafninu á skólanum í Lönguhlíðarskóli og einnig hefur nöfnum á hópunum verið 

breytt. 

 

4 Námsefni í myndlæsi  

Í þessum kafla verður námsefninu sem var hannað lýst betur. Markmiðið með námsefninu 

er að efla þekkingu nemenda á myndlæsi. Kennt verður hvernig form, litir og 

myndbygging hefur áhrif á okkur og gert verkefni sem tengjast því. Einnig miðast hluti af 

námsefninu að því hvernig myndir geta túlkað ákveðna hugmyndafræði og virkjað 

gagnrýna hugsun. 

4.1 Námsefni eitt Ævintýraeinfrumungur 

4.1.1 Kynning og fyrirlestur 
Fyrsta kennslustund byggðist á því að að miðla til nemenda hvernig form- litafræði og 

myndbygging hefur áhrif á upplifun okkar. Hugmyndir að námsefninu eru meðal annars 

sóttar í „Picture this, how pictures work” eftir Molly Bang sem ég hef sagt frá í köflunum 

hér fyrir framan. Kennslan byrjar á fyrirlestri þar sem farið er yfir atriði varðandi form og 

litafræði. Skoðað er hvernig láréttar, lóðréttar og skálínur hafa áhrif á upplifun okkar. 

Einnig var fjallað um hvernig við skynjum hringlaga og mjúk form sem vinaleg eða ljúf á 

meðan við upplifum hvöss horn sem ógn. Einnig tók ég dæmi um hvernig dægurmenning 

notar form og liti til að túlka ákveðna tilfinningu. Kennari þurfti að leggja áherslu á að 

virkja nemendur til að taka þátt í umræðum og reyndi að nálægast allar spurningar þeirra 

með opnum huga. 

4.1.2 Verkefnið  
Unnið er út frá kenningum á sviði heildrænnar skynjunar og þá aðallega þeirri tilhneigingu 

okkar til að tengja lík form og liti saman. Fjallað er um hvernig liturinn rauður dregur 

athygli til sín og við upplifum hann oft sem ógn. Til að sýna fram á þessi áhrif eru dæmi 

tekin úr Picture this og kvikmyndum. Ég kynnti verkefnið Ævintýraeinfrumungur sem er 

byggt á námsefninu sem Molly Bang lagði drög að í bókinni Picture this (2016). Nemendur 

eiga að myndgera einn eða fleiri ramma úr ævintýrinu um Mjallhvíti og eitt afgerandi atvik 
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í sögunni. Ekki er því gerð krafa um að nemendur myndskreyti alla söguna, nóg er að 

einbeita sér að einni mynd. Nemendur er hvattir til að hugsa sér hvaða tilfinningu þeir vilja 

miðla og hvernig væri best að gera það. Ef nemandi velur sér til dæmis að myndskreyta 

atvikið úr sögunni þegar vonda stjúpan reynir að koma Mjallhvíti fyrir kattarnef með 

eitruðu epli er líklegt að nemandi þurfi að miðla hræðslu eða ógn. Þannig eru nemendur 

hvattir til að nýta sér það sem þeir lærðu á fyrirlestrinum mínum og prófa sig áfram. 

Ástæðan að ævintýrið Mjallhvít varð fyrir valinu er að mér finnst líklegt að flestir þekki 

það. Þar að auki tel ég að sagan sé mjög myndræn. Til að vinna verkefnið eiga nemendur 

að nota lituð blöð og skæri til að myndgera söguna. Eins og Molly Bang stakk upp á eiga 

nemendur að að nota grunnform og mjög einfalda liti.  

4.1.3 Markmið  
Með því að skýra út þessar kenningar í form- og litafræði í byrjun tímans vonast ég til að 

nemendur geti nýtt sér þessar aðferðir og þannig gætu nemendur aukið verkkunnáttu sína 

og komið jafnvel sjálfum sér á óvart. Einnig vonast ég til að verkefni sem þetta gæti 

hjálpað nemendum að skilja og koma auga á hvernig grunnform og litir skapa ákveðna 

tilfinningu. Þannig er þetta verkefnið nokkurs konar æfing í því að horfa, taka eftir og 

þannig auka færni sína í myndlæsi. Hér fyrir ofan fjallaði ég um hvernig heimspekingurinn 

Macmurry taldi að listkennsla geti þroskað tilfinninganæmni nemenda. Í þessu verkefni 

vonast ég til að nemendur leita inn á við og túlki sínar eigin tilfinningar út frá 

ævintýrunum. Þannig gæti þetta verkefni verið nokkurs konar á æfing tilfinninganæmni þar 

sem nemendur myndgera ævintýri út frá eigin upplifun og innsæi. 

 Það virðist oft vera að þeir nemendur sem eru vandvirkir og með góða tæknilega færni í 

teikningu eiga oftar en ekki erfitt með að klára verkefnin því það er einhvers konar 

fullkomnunarárátta eða kvíði sem heftir þá. Á meðan hættir nemendum, sem eiga erfiðara 

með tæknileg atriði, til að gefast hreinlega upp áður en þeir byrja. Þar sem það átti að vera 

tiltölulega einfalt að klippa grunnform úr lituðum pappír er líklegt að þetta verkefni losi um 

þessar hömlur hjá nemendum. Þannig gætu allir tekið þátt því verkefnið krefst ekki mikilar 

tæknikunnáttu heldur næmni á liti og form. 

 

4.2 Námsefni tvö, Rýnt í myndir 

4.2.1 Kynning, fyrirlestur 
Í upphafi kennslustundar sýni ég nemendum ljósmynd (mynd 4.1) sem tekin var tekin 1957 

í Arkansas í Bandaríkjunum. Myndin sýnir fólk hópast í kringum stúlku og öskra á hana. 



 

 41 

Ástæðan fyrir þessu hatri var að nýlega höfðu verið samþykkt lög sem bannaði aðskilnað 

svartra og hvíta. Þessi stúlka, ásamt fjórum öðrum, ákvað að nýta sér rétt sinn og fara í 

skóla sem hafði verið aðeins ætlaður hvítum. Þegar hópurinn gekk í átt að skólanum 

hópaðist í kringum þau reiður almúginn. Þessi tiltekna ljósmynd vakti mikla athygli og var 

notuðu víða um Bandaríkin til að opinbera fordóma (Blakemore, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ástæðan fyrir að þessi mynd er notuð í byrjun tímans er sú að ég tel að hún geti virkað 

ágætlega sem kveikja. Það getur virkað vel að tala um fordóma og hvernig þjóðfélagið 

hefur breyst. Auk þess fylgir þessari mynd ákveðin fallegur endir sem gaman gæti verið að 

deila með nemendum. Unga kona sem sést til vinstri og öskrar heitir Hazel Bryan en unga 

hugrakka stúlkan til hægri heitir Elizabeth Eckford. Þegar Hazel sá myndina af sér í 

fjölmiðlum fékk hún samviskubit. Hún sá sjálfan sig taka þátt í hatrinu og hugsaði að 

svona vildi hún ekki vera. Í nokkur ár safnaði hún hugrekki og að lokum fann hún 

símanúmerið hennar Elizabeth og tók upp tólið til þess að biðjast fyrirgefningar. Elizabeth 

Eckford tók vel í það og þetta varð til þess að þær kynntust og urðu vinkonur (Margolick, 

e.d.). 

Eftir að nemendur og kennari hafa að rætt um þessa tilteknu mynd kynni ég 

hugmyndir Gillian Rose um hvernig lesa megi myndir. Ég sýni svo nemendum fleiri 

myndir og reyni að fá nemendur til að taka þátt í umræðu um samfélagsleg málefni og 

greina þær með aðferð Rose. Eftir það kynni ég fyrir nemendum hugmyndir Gillian Rose 

um hvernig lesa megi myndir.  

Mynd 4.1 Fréttamynd frá atburðum í 
Arkansas (Counts, 1957). 

 
 

 
Mynd 4.3 Ljósmynd eftir Galimberti 
(2014) 

 

 
Mynd 4.2 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014).Mynd 4.3 Mynd 
4.2 Ljósmynd eftir Galimberti. 
(2014). 

 

 
Mynd 4.2 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014). 

 

 
Mynd 4.4 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014).Mynd 4.2 
Ljósmynd eftir Galimberti. 
(2014).Mynd 4.3 Mynd 4.2 
Ljósmynd eftir Galimberti. (2014). 
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4.2.2 Verkefnið  
Í enda fyrirlestrar dreifir kennari blöðum með myndum eftir ljósmyndarann Gabriele 

Galimberti og spurningablöðum. Ljósmyndirnar eru hluti af verkefni Galimberti þar sem 

hann fór til 30 landa og ljósmyndaði börn og leikföng þeirra. Dæmi um þessar myndir má 

sjá hér fyrir neðan. Spurningablöð sem nemendur fengu eru unnin út frá hugmyndum 

Gillian Rose um hvernig lesa eigi myndir. Það má sjá spurningarnar hér fyrir neðan. Þessar 

ljósmyndir henta einstaklega vel til að skoða út frá greiningarviðmiðum Rose þar sem þær 

gefa ákveðna vísbendingar um þjóðfélagsstöðu, samfélagslegar breytingar, 

heimilisaðstæður eða persónuleika barnanna. Áhugavert er að skoða hvort nemendur geti 

skapað merkingu út frá þeim. Alls eru þetta 25 myndir sem nemendur geta valið um að 

nota. Nokkrar myndir eru hér fyrir neðan. Nemendur eiga að vinna saman í þriggja manna 

hópum og svara spurningablöðunum. Spurningunum eru skipt niður í þrjá flokka; 

tæknilega hliðin, félagslega hliðin og persónulega hliðin. Hver flokkur var ætlaður til þess 

að skoða hæfni og getu nemenda til að tjá sig á hverju sviði. Það sem mér finnst mikilvægt 

er að nemendur fái strax þau skilaboð að það sé ekkert eitt rétt eða rangt svar í þessu 

verkefni. Nemendur eiga að rýna í myndirnar og skoða hvort þær gefi einhverjar 

vísbendingar. Það er mikilvægt að biðja nemendur að rökstyðja svör sín. 

 

4.2.3 Spurningar fyrir myndgreiningu 
Allar spurningarnar eru unnar í anda myndgreiningar Gillian Rose. Þar fjallar hún um 

mikilvægi þess að horfa á myndir út frá tæknilegum atriðum, félagslegum bakgrunni og að 

lokum hvernig einstaklingurinn upplifir þær. (Rose, 2016, bls. 24-25) 

Tæknilega hliðin 

Hvaða miðil er um að ræða? Er þetta málverk, kvikmynd, ljósmynd eða auglýsing? 

Hvernig notar listamaðurinn línur, liti og form? 

Hvaða stemmingu eða tilfinningu skapa litir og form í myndinni? 

Hvaða sjónarhorn hefur listamaðurinn valið og hvaða áhrif hefur það á upplifun okkar? 

 

Félagslega hliðin 

Hvar og hvenær er líklegt að þessi mynd sé gerð? 

Hvers konar þjóðfélagsástandi lýsir þessi mynd? 

Hvað segir þessi mynd um persónuleika barnsins? 

Hvað segir þessi mynd um heimilisaðstæður barnsins? 
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Hvað segir þessi mynd um samfélagslegar aðstæður á þeim tíma sem hún var tekin? 

Hvað heldurðu að listamaðurinn sé að reyna að segja með þessari mynd? 

 

Persónulega hliðin 

Hvaða tilfinningalegu viðbrögð vekur þessi mynd hjá þér? 

Hvað segir þessi mynd þér um samfélagið í dag? 

Hefur það áhrif hver þið eruð, hvernig þið upplifið myndina og ef svo er, hvernig hefur það 

áhrif? 

 

    

 

 

Mynd 4.2 Ljósmynd eftir 
Galimberti (2014) 

 

 
Mynd 4.4 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014).Mynd 4.2 
Ljósmynd eftir Galimberti. 
(2014). 

 

 
Mynd 4.4 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014). 

 

 
Mynd 4.7 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014).Mynd 4.4 
Ljósmynd eftir Galimberti. 
(2014).Mynd 4.2 Ljósmynd 
eftir Galimberti. (2014). 

 

 
Mynd 4.4 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014).Mynd 4.2 
Ljósmynd eftir Galimberti. 
(2014). 

Mynd 4.3 Ljósmynd eftir 
Galimberti (2014) 

 

 
Mynd 4.2 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014).Mynd 4.3 
Mynd 4.2 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014). 

 

 
Mynd 4.2 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014). 

 

 
Mynd 4.4 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014).Mynd 4.2 
Ljósmynd eftir Galimberti. 
(2014).Mynd 4.3 Mynd 4.2 
Ljósmynd eftir Galimberti. 
(2014). 

 

 
Mynd 4.2 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014).Mynd 4.3 
Mynd 4.2 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014). 

Mynd 4.4 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014). 

 

 
Mynd 4.7 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014).Mynd 4.4 
Ljósmynd eftir Galimberti. 
(2014). 

 

 
Mynd 4.7 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014). 

 

 
Mynd 4.6 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014).Mynd 4.7 
Ljósmynd eftir Galimberti. 
(2014).Mynd 4.4 Ljósmynd 
eftir Galimberti. (2014). 

 

 
Mynd 4.7 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014).Mynd 4.4 
Ljósmynd eftir Galimberti. 
(2014). 

Mynd 4.5 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014). 

 

 
Mynd 5.1 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014).Mynd 4.5 
Ljósmynd eftir Galimberti. 
(2014). 

 

 
Mynd 5.1 Ljósmynd eftir 

Mynd 4.6 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014). 

 

 
Mynd 4.5 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014).Mynd 4.6 
Ljósmynd eftir Galimberti. 
(2014). 

 

 
Mynd 4.5 Ljósmynd eftir 

Mynd 4.7 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014). 

 

 
Mynd 4.6 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014).Mynd 4.7 
Ljósmynd eftir Galimberti. 
(2014). 

 

 
Mynd 4.6 Ljósmynd eftir 



 

 44 

4.2.4 Markmið 
Í formála þessa ritgerðar fjallaði ég um sýn mína á menntun sem byggist á því að þroska 

siðferðis og lýðræðislega hugsun nemenda. Þessi markmið sjást vel í grunnþáttum 

menntunar samkvæmt aðalnámskrá en þar segir;  

„Grunnþættirnir byggjast á því viðhorfi sem kemur fram í löggjöf um skóla, 
að unnið sé bæði að samfélagslegum markmiðum og markmiðum er varða 
menntun sérhvers einstaklings. Þeir eru samfélagsmiðaðir þar sem þeim er 
ætlað að stuðla að auknu jafnrétti og lýðræði og að vinna að því að 
samfélagið fái vel menntað og heilbrigt fólk bæði til þátttöku í að breyta 
samfélaginu til betri vegar” (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) 

 

Með því að gefa nemendum ákveðin viðmið um hvernig hægt er að greina myndir vonast 

ég til þess að þetta verkefni þjálfi nemendur í hæfni sem tengist gagnrýnni og lýðræðislegri 

hugsun. Líkt og Macmurry og Gadamer töldu hefur list menntunarlegt gildi. Listin þroskar 

þá hæfni að geta sett sig í spor annarra, skilið ólíka menningarheima og aukið tilfinninga 

þroska sinn. Vonandi skilar þetta sér í aukinni hæfni nemenda í að skoða listaverk, 

kvikmyndir, auglýsingar eða málverk út frá fagurfræði, siðferði og eigin reynslu eða með 

gagnrýnni hugsun að leiðarljósi. Ástæða þess að ég bið nemendur að vinna í hópum er sú 

að ég vil að nemendur hugleiði vel spurningarnar. Það er mín trú að í umræðum þar sem 

fleiri en eitt sjónarhorn koma saman verði til áhugaverðari svör sem leiða að víðsýni. Það 

er einnig mín tilgáta að fáir nemendur þekkja ekki þessar myndir en geti hins vegar skilið 

hvað er að gerast á ljósmyndinni. Með því að fá nemendur til þess að tala um myndina tel 

ég að nemendur geti leyst úr svokölluðum kóðunum (Hall, 1980) og áttað sig hvar myndin 

er tekin, hvenær hún er tekin og hvað hún stendur fyrir.  

4.3 Námsefni 3 

4.3.1 Kynning, fyrirlestur 
Kennslustundin byrjaði á upprifjun á efni síðustu tveggja tíma. Eftir eru sýndi ég dæmi um 

listamenn sem hafa notað ævintýri til þess að fjalla á einn eða annan hátt um samtímann. 

Einhverju er breytt til þess að setja persónuna í samhengi við samtímann. Eftir þessa 

kynningu tekur við verkefnið sem er framhald á fyrsta verkefninu sem nemendur unnu. 

4.3.2 Verkefnið  
Nemendur fá nú tækifæri til að halda áfram með ævintýramyndirnar sínar. Hins vegar eru 

nemendur hvattir til þess að gá hvort þeir geti bætt einhverju við verkin sín og þannig sett 

þau í samhengi við nútímann. Nemendur voru hvattir til rifja upp svör sín frá því í síðasta 
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tíma og athuga hvort þau geta notað þau til innblásturs. Það er líka í boði að halda bara 

áfram með myndirnar sínar án þess að tengja þær við nútímann. 

4.3.3 Markmið  
Ég vonast til þess að nemendur nái færni í myndmáli. Einnig er áhugavert að sjá hvort að 

einhverjir nemendur taki áskoruninni og reyni að túlka samtímann á einn eða annan hátt. 

Þannig vonast ég til þess að nemendur tengi sína eigin sköpun við verkefnið þar sem 

skoðaðar voru myndir með aðferð Gillian Rose. Vonandi leiða þessi verkefni til þess að 

nemendur efla gagnrýna hugsun. Í aðalnámskrá grunnskóla stendur að „að rýna í listaverk 

hjálpar okkur að skilja söguna, menningu og samfélagið í heild á sama tíma og það hjálpar 

okkur að eflast sem persónur” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 147).  

5 Niðurstöður 

Í þessum kafla mun ég vinna úr þeim gögnum sem ég hef viðað að mér. Fyrst tek ég saman 

allt það sem kom fram í dagbókarskrifum og á matsblöðum. Því næst ætla ég að greina 

svör nemenda við myndgreiningarverkefninu. Þar ætla ég að athuga hvort ég sjái eitthvað 

mynstur og hvort ég geti varpað skýrara ljósi á það. Í lokin á kaflanum ætla ég að skoða 

nokkur verk nemenda og greina.  

5.1 Dagbók og matsblöð 
Í þessum kafla verða sýnt dæmi úr dagbókarfærslum og matsblöðum sem ég hélt á meðan 

ég kenndi námsefnið. Byrjað verður á fara yfir dagbókarfærslur sem ég hélt þegar 

nemendur unnu verkefni eitt, því næst færslur sem tengjast verkefni tvö og að lokum 

færslur þegar nemendur unnu verkefni þrjú. 

 

5.1.1 Námsefni eitt. Ævintýraeinfrumungur 
Dagur eitt, mánudagurinn 26. febrúar 2018 og þriðjudagurinn 28/02/18 

Þegar ég byrjaði að kenna mánudaginn 26. febrúar átti ég að kenna öllum fimm hópunum. 

Dagurinn byrjaði reyndar smá erfiðlega því að aðstæður röðuðst þannig upp að fyrsti 

tíminn í myndlist hjá appelsínugula hópi var felldur niður. Ég gerði þá bara gott úr því og 

nýtti tímann til að undirbúa. Mér var einnig sagt um morguninn að myndmenntastofan væri 

lokuð vegna viðgerða. Viðgerðir á stofunni höfðu dregist eitthvað og því yrði myndlistin 

kennd til bráðabirgða í stofu þar sem stærðfræði er venjulega kennd. Þriðjudaginn 28. 

febrúar kenndi ég svo appelsínugula hópi eitt sem missti af tímanum þann 26. febrúar. 

Hópurinn Gulur 
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Þegar nemendur í gula hópnum komu inn í skólastofuna var borðum og stólum raðað upp í 

miðjuna á stofunni þannig að nemendur sátu á móti hvor öðrum. Ég byrjaði á því að kynna 

mig og verkefnið mitt og flutti svo fyrsta fyrirlesturinn. Fyrirlesturinn fjallaði í stuttu máli 

um hvernig litir, form og línur skapa ákveðna tilfinningu. Það gekk ágætlega að kynna 

efnið en ég verð samt að viðurkenna að ég fann fyrir smá stressi. Nemendur virtust vera 

áhugasamir en það sköpuðust ekki jafnmiklar umræður og ég hafði vonast til. Hugsanlega 

gæti það verið að hluta til út af því hvernig ég flutti fyrirlesturinn. Ég var smá óöruggur 

sem birtist í því að ég gaf nemendum oft ekki nógu langan tíma til að svara spurningunum. 

Ég stóð mig stundum að verki að svara mínum eigin spurningum. Eftir að fyrirlesturinn 

kláraðist kynnti ég verkefnið, að myndgera atburð úr Mjallhvíti, og nemendur tóku vel í 

það. Það á helst ekki að teikna neitt. Ég hvatti nemendur til að velja sér einnig einhverja 

tilfinningu og nýta sér. Vegna þess að myndmenntastofan hefur verið færð yfir í aðra stofu 

var lítið um áhöld eins og blöð, skæri og blýanta í stofunni. Það tók mig smá tíma að 

skjótast inn í geymslu sem var við hliðina á stofunni og sækja öll þau áhöld sem þurfti. 

Vinna nemenda fór því svolítið hægt af stað en mér sýndist flestir vera mjög áhugasamir. 

Flestir nemendur áttu auðvelt með að skilja hvað var ætlast til af þeim. Hins vegar kom 

mér á óvart að það voru þó nokkrir sem þekktu ekki söguna um Mjallhvíti. Ég gekk á milli 

nemenda og gaf ráð og spurði opinna spurninga um framvindu verkanna. Það fannst mér 

virka mjög vel. Ég passaði mig á því að sýna nemendum og myndum þeirra virkilegan 

áhuga. Það fannst mér virka mjög hvetjandi fyrir flesta, margir nemendur komust nokkuð 

langt með verkefnið. 

Hópurinn Rauður 

Í þetta sinn gekk fyrirlesturinn betur, ég var mun öruggari. Ég spurði nemendur af og til 

opinna spurninga og gaf mér góðan tíma til að leyfa nemendum að svara. Mér fannst þetta 

skila sér því að nemendur spurðu áhugaverðra spurninga og tóku þátt í umræðum. Dæmi 

um áhugaverða spurningu frá nemanda fannst mér koma fram þegar ég útskýrði að rauður 

er sterkur litur og dregur til sín athygli. Einn nemandi rétti upp hönd og spurði hvort þessi 

áhrif mundu ekki breytast ef allt væri litað rautt nema eitthvað eitt sem væri í öðrum lit. Til 

að rökstyðja mál sitt tók nemandinn ímyndað dæmi. Einn daginn ákveða allir nemendur í 

skólanum að mæta í rauðum peysum nema einn nemandi sem hafði fengið röng skilaboð 

og mætt í grárri peysu. Myndu þá ekki allir taka eftir þessum eina í gráu peysunni? Þetta 

fannst mér áhugaverð nálgun og tel ég mark um skapandi hugsun. Eins og fram hefur 

komið lagði ég upp með að svara öllum spurningum nemenda á opnum hug. Ég fagnaði því 

þessari athugasemd mjög það kom sér vel að ég hafði kynnt mér efnið vel því mér gekk vel 
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að svara þessari spurningu. Það var eiginlega mjög ánægjulegt að flytja þennan fyrirlestur 

því að nemendur tóku svo vel í efnið. Ég tel að það hafi stafað að hluta til að ég svaraði 

öllum spurningum nemenda af áhuga og jákvæðni.  

 Þessi hópur var bæði áhugasamur og fjörugur. Það náðist góður vinnufriður samt 

sem áður. Mér fannst ánægjulegt að þrjár stúlkur sem voru einstaklega áhugasamar fóru að 

gera nokkuð af tilraunum. Ein þeirra ætlaði til dæmis að skreyta myndina með mörgum 

litlum blómum og datt í hug að nota gatara til þess að auðvelda sér vinnuna. 

Hópurinn Grænn 

Þessi bekkur var allt öðruvísi en síðasti hópur, miklu meiri orka. Fyrirlesturinn gekk frekar 

vel, ég fann fyrir því að ég hafði orðið öruggari og afslappaðri því oftar sem ég flutti hann. 

Nemendur byrjuðu fljótlega að vinna en var samt alltaf að reka mig á það aftur og aftur að 

nemendur þekkja ekki söguna um Mjallhvíti. Það voru þrír strákar í þessum hóp sem voru 

mjög fróðir um alls konar málefni sem tengjast stjórnmálum. Þeir hafa fullt af hugmyndum 

en gera því miður ekki mikið í tímanum. Það væri gaman að ná að virkja þá, kannski virkar 

næsta verkefni vel á þá þar sem það tengist því að skoða samfélagið.  

Hópurinn Blár 

Fyrirlesturinn gekk mjög vel, nemendur tóku þátt í umræðum og spurðu mikið. Núna 

prófaði ég að gefa nemendum val á milli þess að myndskreyta 2 sögur, Rauðhettu eða 

Mjallhvíti. Það fannst mér ganga vel, nemendur virkuðu áhugasamir og byrjuðu strax að 

vinna. Að þessu sinni voru ekki margir nemendur sem lentu í vandræðum því að þeir 

þekktu ekki söguna sem átti að myndgera.  

Hópurinn Appelsínugulur 

Fyrr um daginn hafði ég verið varaður við þessum hópi. Kennarar töluðu um að hópurinn 

væri frekar óstýrilátur og erfitt að fá nemendur til að vinna. Ég reyndi að taka því hæfilega 

alvarlega þar sem ég vildi ekki dæma nemendur fyrirfram. Hins vegar verð ég að 

viðurkenna að svona aðvaranir hafa óneitanlega áhrif. Ég fór því inn í kennslu viðbúinn 

hverju sem er. Mér til mikillar furðu gekk kennsla í þessum hóp einstaklega vel. 

Fyrirlesturinn var mjög öruggur og nemendur spurðu mikið af spurningum og voru 

áhugasamir. Ég prófaði núna í annað sinn að gefa nemendum val á milli ævintýra, í þetta 

sinn á milli Hans og Grétu, Rauðhettu og Mjallhvítar. Það fannst mér virka nokkuð vel að 

þessu sinni var bara einn nemandi sem sagðist ekki þekkja sögurnar nægilega vel. 

Nemendur voru líka fljótir að koma sér að verki og það náðist mjög góður vinnufriður. 

Tveir nemendur völdu að myndgera söguna um Hans og Grétu og þá atvikið þegar 

sögupersónurnar finna sætabrauðshús nornarinnar. Báðir þessir nemendur vildu sýna á 
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myndrænan hátt að vinalegt útlit sætabrauðhússins væri eintóm blekking. Eftir talsverða 

umhugsun og tilraunir brugðu þeir á það ráð að myndgera húsið í skærum glaðlegum litum. 

Hins vegar var hægt að fletta upp hurðinni á húsinu og þar voru svartir og drungalegir litir 

sem gáfu til kynna raunverulegar fyrirætlanir nornarinnar. Þessi lausn fannst mér 

athyglisverð þar sem hún gefur til kynna skapandi hugsun. Einn drengur spurði hvort hann 

mætti hlusta á tónlist í öðru eyranu á meðan hann væri að vinna. Það fyrsta sem ég hugsaði 

var að banna honum það, hins vegar ákvað ég heldur spyrja hvað hann væri að hlusta á. 

Hann sagði mér það og það kom mér á óvart að ég þekkti tónlistarmanninn og fíla tónlist 

hans vel. Ég notaði tækifærið á að ræða við þennan nemanda á jafningja nótum um tónlist 

og gleðina við það að skapa. Eftir þetta samtal fannst mér nemandinn sýna meiri vilja og 

áhuga á verkefninu.   

Athugasemdir að verkefni loknu 

Á heildina litið gekk verkefnið nokkuð vel. Mig grunaði áður en ég byrjaði að styrkleikar 

verkefnisins fælust í því að nemendur þurfa ekki að vera mjög færir í teikningu. Verkefnið 

getur virkað frelsandi því allir geta tekið þátt í því og það þarf í raun og veru bara að kunna 

að klippa og líma. Þessi grunur fannst mér reynast réttur, verkefnið gekk nokkuð vel og 

flestir komust mjög langt með það. Auk þess fannst mér nemendur fá tækifæri til að 

einbeita sér að myndbyggingu, formfræði og litum. Það var gagnlegt að finna fyrir því að 

ég varð alltaf öruggari með hverri kennslustundinni. Það bitnaði örlítið á vinnu nemenda að 

ég var ekki búinn að finna til blöð, skæri og lím og þurfti að bregða mér örstutt frá til að 

finna allt til. Ég tók eftir því nemendur voru aðeins lengur af stað og óöruggari vegna þess. 

Mér fannst það vera áhugavert og ákveðinn lærdómur að sjá að svona lítil atriði skipta oft 

máli. Það kom mér á óvart að margir nemendur þekktu ekki söguna um Mjallhvíti. Ég velti 

fyrir mér hvort hér sé um kynslóðamun að ræða. Kannski hafa hin klassísku ævintýri ekki 

verið sögð þessari kynslóð? Það gæti verði áhugavert að gefa nemendum val á að 

myndgera nokkur ævintýri. Ef til vill virkar það betur þar sem það ýtir undir þá tilfinningu 

nemenda að þeir hafi einhverja stjórn á því sem þeir læra. Það var mjög lærdómsríkt fyrir 

mig sem tilvonandi kennara að upplifa að hópur sem var búið að vara mig við reyndist alls 

ekki vera það slæmur. Í raun og veru var ég mjög ánægður með hópinn. Það fær mig til að 

hugsa um mikilvægi þess að nálgast nemendur án fyrirframgefinna hugmynda og á 

grundvelli einstaklingsins.  
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5.1.2 Verkefni tvö, Rýnt í myndir 
Dagur tvö, þriðjudagurinn 28/02/18, fimmtudagurinn 01/03/18 og mánudagur 

05/03/18 

Til upprifjunar byggir verkefni tvö á að greina myndir með greiningaraðferð Gillian Rose. 

Nemendur að velja sér eina eða fleiri mynd úr myndaseríu eftir ljósmyndarann Gabriele 

Galimberti og svara spurningum um þær. Ég var frekar spenntur fyrir því að sjá hvernig 

nemendur bregðast við þessu verkefni. Væntingar mínar fyrir tímann voru að hóparnir 

myndu ná að ræða sín á milli og innihaldsríkar samræður mundu myndast. Mánudaginn 

fimmta mars stóð til að ég kenndi öllum hópunum. Þá myndi appelsínuguli hópurinn fara í 

myndgreiningarverkefnið á meðan hinir hóparnir myndu halda áfram með 

ævintýraverkefnið. Hins vegar varð smá misskilningur til þess að kennsla var felld niður 

hjá appelsínugula hópi. Þar sem stóð til að Lönguhlíðarskóli færi í árlega skíðaferð þessa 

viku tók því eiginlega ekki að ég myndi koma aftur til að klára námsefnið með þeim hóp. 

Það gerir samt ekki mikið til þar sem ég taldi mig hafa nóg af gögnum til að vinna með. 

Hópurinn Blár 

Ég flutti fyrirlesturinn af ákveðnu öryggi og nemendur tóku ágætlega þátt í umræðum. Eins 

og mig grunaði þekktu nemendur ekki Little Rock myndina sem ég sýndi í byrjun hins 

vegar komust nemendur mjög nálægt staðreyndum um myndina. Nemendur drógu þá 

ályktun að þetta væri í Bandaríkjunum einhvers staðar á tímabilinu 1940-1950. Sumir 

nemendur sögðust kannast við tískuna á þessu tímabili. Nemendur skildu einnig vel 

merkingu myndarinnar, margir nefndu að hér væri um kynþáttahatur að ræða. Þegar ég 

spurði nemendur hvort það væru ennþá svona fordómar til svöruðu þeir að þeir væru 

kannski ekki svona augljósir. Flestar myndirnar sem ég sýndi nemendum vöktu forvitni 

þeirra út frá einni ljósmynd sem sýndi námuverkamenn og spurði ég hvort það væri gott að 

vinna þetta starf. Einn nemandi svaraði stríðinn „nei því það vill engin kyssa svona 

skítugan gaur”. Þarna ákvað ég að snúa spurninguni við og spurði nemandann þess í stað: 

„Já heyrðu, þú átt við að aðrir í samfélaginu líta niður á fólk í þessari stétt”. Út frá þessu 

spruttu umræður um fordóma. Eftir að ég hafði útskýrt verkefnið og dreift myndum og 

spurningablöðum gekk ég á milli nemenda. Það kom mér á óvart að nemendur áttu í smá 

erfiðleikum með að skilja sumar af spurningum. Nemendur skildu almennt ekki hugtök 

eins og sjónarhorn, samfélag eða þjóðfélagsástand. Einn hópur var sérstaklega áhugasamur 

og umræðurnar þar voru athyglisverðar. Ég settist hjá þeim hópi og upp spruttu umræður 

um jafnrétti kynjanna og mun á uppeldi á strákum og stelpum. 
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Hópurinn Rauður 

Fyrirlesturinn gekk nokkuð vel og mér fannst ég vera öruggari, ég gaf mér líka góðan tíma 

til að spyrja nemendur spurninga. Grunur minn reyndist réttur, engir nemendur þekktu 

myndina sem tekin var í Little Rock og sýnir réttindabaráttu svarta. Hins vegar fannst mér 

myndin virka vel sem kveikja. Eins ég bjóst við náðu nemendur að giska á rétt tímabil sem 

myndin var tekin. Það sköpuðust góðar umræður um jafnrétti og ég fékk það á 

tilfinninguna að umræður hafi fengið suma nemendur til að hugsa um forréttindi sín. Ég 

tók smá tíma í lok fyrirlestrarins í að útskýra hugtök sem koma fram í spurningunum. Ég  

held að það hafi virkað ágætlega, allavega fannst mér nemendur þurfa minni hjálp við að 

svara spurningunum. Áhugavert var að fylgjast með tveim nemendum greina myndina því 

umræður þeirra náðu miklu flugi. Myndin sem þessir nemendur völdu sér sést hér (mynd 

5.1). Ég tók eftir að þessir nemendur voru mikið að pæla en vildi ekki stýra þeim of mikið 

Mynd 5.1 Ljósmynd eftir 
Galimberti. (2014). 
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svo ég hélt mér til hlés en hlustaði á samtal þeirra með öðru eyranu.Nemendurnir voru 

mikið að hugsa hvernig þjóðfélagslegar aðstæður voru hjá stúlkunum á þessari mynd. 

Nemendur veittu því eftirtekt að fyrir aftan börnin á myndinni var ljósmynd af eldri manni. 

Fyrst drógu þessir nemendur þá ályktun að þetta væri ef til vill frændi eða afi þeirra en sú 

hugmynd breyttist eftir því sem þær ræddu málið meira. Nemendurnir tóku nefnilega eftir 

því að maðurinn á ljósmyndinni var ekkert líkur börnunum. Auk þess benti annar 

nemandinn á að ljósmyndin er staðsett á bakvið ískáp. Þessum nemanda fannst það benda 

til þess að fjölskyldan sem á heima þarna þyki ekkert sérstaklega vænt um þennan mann. 

Þessar hugleiðingar fengu nemendur til að draga þá ályktun til baka að maðurinn á 

ljósmyndinni væri hluti af fjölskyldunni. Þetta fannst þessum nemendum stórskrítið, hvers 

konar fjölskylda hengir upp mynd af manni sem er ekki skyldur þeim? heyrði ég þær 

spyrja hvor aðra. Allt í einu rann upp ljós hjá öðrum nemandanum. Hún rétti upp hönd og 

spurði mig „Hvað heitir aftur þetta sem allir fara að kjósa?”. Ég svaraði „áttu við lýðræði 

?“. Nemandinn svaraði himinlifandi „já einmitt, sko við höldum að það sé ekki lýðræði í 

þessu landi því að maðurinn á ljósmyndinni er örugglega leiðtogi sem stjórnar öllu”. Ég 

spurði hvers vegna hún dragi þessa ályktun og nemandinn svaraði að hún vissi að í sumum 

löndum eru menn sem stjórna öllu og krefjast þess að fólk dýrki það.  Út frá þessum 

athugasemdum gafst mér möguleiki á að ræða við þessar nemendur um muninn á lýðræði 

og einræði. Þetta fannst mér nokkuð merkilegt því að greinilega skildi þessi nemandi 

grunnhugmyndina á bakvið lýðræði en skorti hins vegar orðaforðann til að geta tjáð sig á 

skilvirkari hátt um það. 

 Athugasemdir þessara nemenda fengu mig til að hugsa um hvort að þetta verkefni 

hentaði vel til að auka skilning nemenda á hugtökum. Hugsanlega geti þetta verkefnið 

hjálpað nemendum að átta sig á sínum eigin samfélagsaðstæðum sem og öðrum. 

Hópurinn Grænn 

Fyrirlesturinn gekk nokkuð vel, nemendur tóku mikinn þátt í umræðum. Að þessu sinni 

þekktu nokkrir nemendur myndina sem tekin er í Little Rock. Þeir vissu hvað var að gerast 

á myndini og gátu sett hana í sögulegt samhengi. Þegar ég spurði þá hvernig þeir þekktu 

hana sögðu nemendur að þeir höfðu horft á Forrest Gump í skólanum og þá hafi 

aðalsöguhetjan upplifað þessa atburði. Það fékk mig til að hugsa hvernig bell hooks hefur 

bent á að kvikmyndir og dægurmenning hefur gríðarlegt menntunargildi (hooks og Jhally, 

1997). Þegar ég sýndi nemendum myndina af breskum námaverkamönnum kom einn 

nemandi með spurningu um hvort það hafði ekki verið meiri mengun þegar þessi mynd var 

tekin. Máli sínu til stuðnings sagði nemandinn að fólk um miðbik tuttugustu aldar hafi 
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almennt ekki mikið hugsað um náttúruvernd. Út frá þessari athugasemd spruttu 

áhugaverðar umræður um mikilvægi þess að standa vörð um náttúruna. Þetta kom mér 

skemmtilega á óvart því að sjálfur hafði ég ekki búist við því að þessi tiltekna mynd gæti 

opnað þetta samtal.  

Nemendum gekk nokkuð vel að vinna verkefnin, áhugavert var að heyra tvær stúlkur 

rökræða um spurningarnar. Rökræður þeirra snerust aðallega um hvort það væru duldir 

fordómar að áætla að fólk sem kemur frá þriðja heiminum og myndi teljast fátækt á okkar 

mælikvarða sé líka óhamingjusamt. Þær ræddu þetta fram og aftur. Á einum tímapunkti 

fóru umræðurnar að snúast um hvað það þýðir að eiga mikið eða lítið. Mér fannst þetta 

mjög þroskandi samtal og þarna voru greinilega á ferðinni hugsandi ungar stúlkur. Ég 

ákvað því að grípa ekki inn í heldur leyfa þeim að komast að niðurstöðu á eigin spýtur. Ef 

til vill hefði ég átt að grípa inn á einhverjum tímapunkti og hjálpa þeim að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu. Stelpurnar náðu ekki að klára verkefnið og fóru eiginlega smá að 

rífast. Rifrildið virtist samt bara vera á góðu nótunum og ég endaði tímann á því að minna 

þessa nemendur á að það getur verið mjög þroskandi að vera ekki alltaf sammála. Þetta 

fékk mig til að hugsa um það sem ég hef talað fyrir þessari ritgerð um orð Brian Kennedy 

að myndlæsi sé form gagnrýnnar hugsunar sem ögrar vitsmunum okkar (Kennedy, 2010).  

Hópurinn Gulur 

Það gekk ágætlega að flytja fyrirlesturinn. Þegar ég sýndi nemendum myndina af 

námuverkamönnunum nefndi einn strákur að það væri ennþá farið illa með fólk af lægri 

stéttum samfélagsins. Hann nefndi að sumstaðar í heiminum er þrælahald enn við lýði. Mér 

fannst þessar athugasemdir sýna ákveðin þroska hjá nemandanum.  

Hópurinn var frekar erfiður og kvörtuðu nemendur mikið yfir því hversu líkar 

spurningarnar væru. Það þó var aðallega ein stúlka sem var neikvæð en það smitaði út frá 

sér. Þessi sama stúlka sagði að það væri ekki sniðugt að hleypa svörtu fólki inn í landið því 

að þeir yrðu bara frekir. Ég var ekki alveg viss hvernig ég ætti að bregðast við þeim 

ummælum, þetta kom svo flatt upp á mig. Viðbrögð mín voru að láta eins og ég heyrði 

ekki athugasemdina en nemendur sem sátu við hliðina á stúlkunni báðu hana að hætta 

þessu. Kannski hefði verið betra að mæta fordómum hennar og fá hana til hugsa sjálf. 

Nemendur virkuðu almennt séð áhugalausir og þreyttir. Það gæti hugsanlega stafað að því 

að þessi kennslustund var rétt fyrir hádegishlé. Ég endaði á að hleypa nemendum aðeins 

fyrr úr tíma.  
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Athugasemdir að verkefni loknu  

Nemendur áttu erfitt með að skilja hugtök í verkefni tvö. Það er áhugavert að sjá hvernig 

það breytist á milli hópa. Þó svo að nemendur skildu ekki alveg spurningarnar í 

myndgreiningarverkefninu kemur það kannski ekki að sök þar sem það gefur mér ágætis 

tækifæri til að skýra út hugtök sem gott er að kunna eins og samfélag, þjóðfélagsástand eða 

sjónarhorn. Ef til vill má nota þetta verkefni til að auka orðaforða nemenda. Það kemur 

mér smá á óvart að verkefnið virðist virka vel til að fá nemendur til að velta fyrir sér 

hugtökum. Ef til vill geta svona myndgreiningarverkefni fengið nemendur til að tengja orð 

eins og lýðræði við raunverulegar aðstæður. Þannig gæti myndast raunverulegur áhugi til 

að reyna að skilja heiminn. Mér varð hugsað til orða Elliot Eisner sem hafa komið áður 

fram í þessari ritgerð „Listin býður ekki bara upp á heldur krefst þess að við skoðum með 

næmni hvernig við upplifum heiminn” (Eisner, 2002, bls. 112). Myndlistarkennsla getur 

nefnilega verið gott tækifæri til að aðstoða nemendur að skilja heiminn og setja sjálfan sig í 

samhengi við listina. Það er líka merkilegt hversu margir nemendur kvarta yfir því að þeir 

skilja ekki eða viti ekki hvað þeir eiga að gera. Þegar maður byrjar að tala við þá kemur 

hins vegar í ljós að þeir hafa fullt af hugmyndum og eru greinilega mikið að pæla. Ef til 

vill er þetta einhvers konar feimni við að sýna hvað í þeim býr. Það var einnig mjög 

krefjandi að mæta þessum fordómum þessa tiltekna nemanda. Ég spyr sjálfan mig hvað séu 

bestu viðbrögð kennara í slíkum aðstæðum. Hugsanlega gæti verið sniðugt að reyna að fá 

nemendur í þessu hugarfari að uppræta sína eigin fordóma með því að hugsa út í þá. 

Nemendur í öllum hópum voru líka mikið að spyrja hvort þeir myndu ekki halda áfram 

með ævintýraverkefnið. Það gæti bent til þess að þetta verkefni hafi kveikt áhuga hjá 

nemendum.  

5.1.3 Verkefni þrjú, Ævintýraeinfrumungur áframhald 
Dagur fjögur, mánudagur 05/03/18 

Verkefni dagsins var að halda áfram með ævintýramyndirnar. Í byrjun kennslustundarinnar 

sýndi ég nokkur dæmi um myndasöguhöfunda sem nota ævintýri til að gera grín af 

nútímanum. Nemendum stóð til boða að breyta myndunum sínum og tengja þær þannig við 

samtímann. Ef nemendur vildu helst bara halda áfram og klára myndina sína var það að 

sjálfsögðu líka í lagi. 

Hópurinn Gulur 

Fyrirlesturinn gekk ágætlega, nemendur virkuðu samt frekar áhugalausir. Sumir nemendur 

unnu samviskusamlega á meðan aðrir voru límdir við símana sína. Það er spurning hvernig 

best sé að fá nemendur til að sleppa símanum. Að mínu mati væri lang gagnlegast að 
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nemendur mundu finna fyrir innri hvöt til að slíta sig frá þeim. Samt sem áður gekk sumum 

nemendum vel. Til dæmis ákvað einn nemandi að breyta myndinni sinni þannig að 

dvergarnir væru of uppteknir í símunum sínum til að bjarga Mjallhvíti úr háska. Þessi 

hugmynd fannst mér virka einstaklega vel. Eftir tímann varð ég að viðurkenna að ég fylltist 

smá efasemdum um verkefnið. Mér fannst nefnilega margir nemendur áhugalausir og 

hugmyndasnauðir.  

Hópurinn Rauður 

Nemendur komu inn og ég fann strax að það var allt öðruvísi orka í þessum hópi. 

Fyrirlesturinn gekk nokkuð vel og þegar ég tilkynnti að við myndum halda áfram með 

ævintýramyndirnar tók ég eftir að nokkrir nemendur voru mjög ánægðir með það. Flestir 

byrjuðu strax að vinna og mér fannst nemendur vera mjög einbeittir. Efasemdirnar sem ég 

hafði fengið um verkefnið í síðustu kennslustund hurfu fljótlega. Þegar tíminn var búinn 

voru þrír nemendur svo áhugasamir að ég leyfði þeim að vera aðeins lengur að vinna. Ég 

hef verið að velta því fyrir mér hvort þetta verkefni myndi virka betur ef nemendur gætu 

valið á milli nokkurra ævintýra til að vinna með. Ég ákvað því að spyrja þessa nemendur 

hvort þeim hefði fundist það betra. Þær svöruðu svo væri ekki því þá hefðu þær fengið allt 

of mikinn valkvíða. Það gladdi mig að sjá þessa nemendur svona áhugasama og glaða. Það 

var því lærdómsríkt sem kennari að sjá svona mikinn mun á þessum tveim hópum.  

Hópurinn Grænn 

Fyrirlesturinn gekk mun betur og flestir nemendur byrjuðu strax að vinna. Mér sýndist 

flestir nemendur virka einbeittir það er hins vegar ákveðinn strákahópur í þessum bekk sem 

er erfitt að virkja, sem er leiðinlegt því þeir eru mjög fróðir og hugmyndaríkir. Þeir hafa 

mikinn áhuga á stjórnmálum og voru mikið að ræða við mig um hugmyndafræði 20. aldar, 

seinni heimsstyrjöldina og valdatíð Winston Churchill. Ég reyndi að hvetja þá til þess að 

nýta þennan áhuga í verkefnið. Þeim datt þá í hug að myndgera ævintýrið um Rauðhettu og 

Úlfinn, nema breyta öllum persónum sögunnar í Churchill, Roosevelt og Stalin. Þannig 

fannst þeim sniðugt að sýna stjórnmálaátök 20. aldar á hæðnislegan hátt. Mér leist vel á og 

benti þeim að lesa skáldsöguna Animal farm eftir George Orwell. Drengirnir sögðust vera 

búnir að lesa hana og hún væri í miklu uppáhaldi. Ég var nokkuð ánægður með mig og 

taldi að nú hafði ég náð að kveikja áhuga hjá þessum strákum. Það voru því vonbrigði að 

þegar tíminn var búinn voru strákarnir eiginlega ekki búnir með neitt.  

Hópurinn Blár 

Það voru bara 10 mínútur á milli þessara tíma þannig ég ákvað að bregða mér ekki niður á 

kaffistofu kennara heldur bíða bara í stofunni. Rétt áður en kennslustundin átti að byrja 
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kom einn drengur inn í stofuna. Hann byrjaði á því að spyrja mig hvort það væri ekki í lagi 

að hann kæmi aðeins fyrr og ég svaraði að það væri alveg sjálfsagt. Strákurinn sagði mér 

svo að hann hefði mikinn áhuga á myndlist og langaði að verða arkitekt. Hann spurði mig 

hvort ég hefði áhuga að sjá myndir sem hann væri að teikna í frístundum sínum. Auðvitað 

var það meira en velkomið og ég fletti í gegnum nokkrar myndir. Hann var greinilega mjög 

fær teiknari með gott auga fyrir smáatriðum. Ég hrósaði honum fyrir dugnað og nýtti 

tækifærið til að mæla með framhaldsskólum sem kenndu myndlist. Einnig gaf ég honum 

ráð að ganga alltaf með skissubók og teikna það sem hann sér. Ég var mjög ánægður með 

þetta spjall því hér var augljóslega nemandi sem hafði mikinn áhuga á list. Kennslan gekk 

annars vel. Nemendur voru mjög kátir og hlógu mikið. Umræður um forkeppni Eurovision 

sem hafði farið fram um helgina þjöppuðu hópnum vel saman. Mér fannst ég ná að tengjast 

þessum nemendum vel og það ýtti undir vinnusemi og áhuga þeirra. Einn nemandi var 

mikið að pæla í jafnrétti kynjanna og ég átti gott samtal með henni um það. Ég benti henni 

á hversu karlmiðuð flest ævintýri eru.  Karlmenn koma oftast og bjarga málunum. Þetta 

vakti greinlega áhuga hjá stúlkunni því hún bætti kvenkyns ofurhetju á myndina sína. 

Kvenhetjan kom Mjallhvíti til bjargar í stað hins hefðbundna prins. Í lok tímans kvaddi ég 

nemendur og þakkaði þeim fyrir þátttökuna í verkefninu mínu.  

Athugasemdir að verkefni loknu  

Það var lærdómsríkt að upplifa hversu ólíkir nemendahópar geta verið. Merkilegt er hvað 

nemendur virkuðu áhugalausir í einum hóp en mjög áhugasamir í þeim næsta. Mér tókst 

nokkuð vel að tengja verkefnið við önnur málefni eins og við jafnrétti kynjanna. Í 

kennslunni upplifði ég mátt myndlistarkennslu til að fjalla um hugmyndafræði og atburði 

líðandi stundar. Þar reynir líklegast á að kennari sé fljótur að bregðast við og tengja 

viðfangsefnið við önnur málefni.  

5.2 Úrvinnsla gagna, greining á svörum nemenda við verkefni tvö 
Í verkefni tvö fékk ég nemendur til að vinna saman í hópum og svara spurningalista sem ég 

byggði á hugmyndum Gillian Rose. Nemendur áttu að vinna saman í hóp með tveimur eða 

fleiri en einstaka sinnum röðuðust aðstæður þannig að sumir nemendur unnu einir.  

Spurningunum er skipt niður í þrjá flokka; tæknilega hliðin, félagslega hliðin og 

persónulega hliðin. Listi yfir allar spurningarnar má sjá í kafla 4.2.2 þar sem ég lýsi 

námsefninu ítarlega. Ég leitast eftir að athuga hæfni nemenda til að lýsa tæknilegum 

atriðum varðandi myndbyggingu, form og litafræði.  Einnig skoða ég hæfni nemenda til 

setja listaverk í sögulegt, samfélagslegt og menningarlegt samhengi og að lokum hæfni 
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nemenda til að tjá sína eigin upplifun af list. Til að hjálpa mér að ná betri yfirsýn flokkaði 

ég svör nemenda eftir hversu greinandi þau eru. Þar lít ég til þriggja þátta. Í fyrsta lagi að 

nemendur geti fært rök fyrir máli sínu, í öðru lagi að nemendur noti viðeigandi hugtök og í 

þriðja lagi að nemendur leggi persónulegt mat á spurninguna og svari með innsæi eða af 

einlægni. Til að athuga hversu margir nemendur svöruðu spurningunum á greinandi hátt 

flokkaði ég öll svör niður samkvæmt námsmats viðmiðum Aðalnámskrár, þar sem A 

stendur fyrir framúrskarandi hæfni, B fyrir góða hæfni, C fyrir sæmilega hæfni (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 55-56). Til að gefa lesendum skýrari mynd á 

flokkuninni má hér fyrir neðan sjá svar nemenda við spurningu fjögur: Hvaða sjónarhorn 

hefur listamaðurinn valið og hvaða áhrif hefur það á upplifun okkar? 

“Sjónarhornið er í hæð barnsins. Það hefur þægileg áhrif. Það hefur þannig áhrif að 

manni finnst barnið vera jafningi manns ekki bara barn.” 

Þetta svar tel ég vera framúrskarandi því að þessir nemendur færa rök fyrir máli sínu, nota 

orð sem eru lýsandi og leggja tilfinningalegt mat á ljósmyndina.  

5.2.1 Munur á svörum út frá tæknilegum atriðum og persónulegri upplifun 
Áhugavert finnst mér að sjá að nemendur virðast almennt eiga auðveldara með að útskýra 

og færa rök fyrir máli sínu þegar kemur að því að greina tæknilega atriði. Einnig kemur í 

ljós að nemendur eru mjög slakir í að svara spurningum sem byggjast á persónulegum 

svörum. Þar eru aðeins 23 sem svara framúrskarandi og 34 nemendur svara spurningunum 

mjög illa. Ef til vill er hægt að skýra þennan mun á þeirri einföldu staðreynd að það eru 

hreinlega fleiri spurningar í flokknum sem snýr að tæknilegum hliðum heldur í flokkunum 

sem snúa að persónulegum svörum nemenda. Það tel ég hins vegar vera aðeins hluta af 

vandamálinu og í þessu samhengi er rétt að rifja upp kenningu Stuart Hall um kóða. 

Samkvæmt Stuart Hall fela allar myndir í sér innri og ytri kóða. Innri kóðar eru þau 

skilaboð sem framleiðandi myndarinnar reynir að miðla með litum, formum, táknum eða 

vísan í ákveðna hugmyndafræði. Ytri kóðar lýsa því aftur á móti hvernig áhorfendur lesa í 

verkið og skapa sér eigin merkingu út frá því (Sturken og Cartwright, 2001, bls. 56). Í raun 

má því segja að nemendur virðast eiga í sérstökum erfiðleikum með að lesa úr ytri kóðum 

myndanna, á meðan þeir eiga auðveldara með að túlka innri kóða efnislegra atriða 

myndanna.  

Hér fyrir neðan eru nokkur svör nemenda í tæknilega hlutanum sem ég flokka sem 

framúrskarandi. Spurninginn er Hvernig notar listamaðurinn línur, liti og form?  
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„Hann notar línurnar á veggjunum og gólfinu. Hann horfir á manneskjunna uppávið. 
Hann notar litríkan sófa”. 
 
„Okkur finnst brúni liturinn myndar hlýju og skápurinn myndar ríkleika”. 
  
„Nokkurn veginn að handahófi-hversdagleiki í ákveðnum heimi”. 
 
„Einföld mynd með einlituðum bakgrunni. Böngsunum er raðar í pýramíta”. 
 
„Stelpan er stillt næstum því upp í miðjunni við línu gluggans. Myndin er litrík það eru 
form t.d. gluggarnir”. 
 
„Það er ákveðin uppstilling í myndinni og litrík litir sýna hamingju”. 
 
Við þessari spurningu svara 18 nemendur að ég tel framúrskarandi, 7 svara ágætlega og eru 

í B. flokk, 3 mjög illa og eru því í flokk D og 5 svöruðu ekki þessari spurningu. Hér koma 

fram greinagóð svör eins og þetta: „Stelpan er stillt næstum því upp í miðjunni við línu 

gluggans. Hann notar línurnar á veggjunum og gólfinu„ Hann horfir á manneskjunna 

uppávið. Hann notar litríkan sófa”. Þessi svör finnst mér vera mjög góð þar sem þau gefa 

til kynna ákveðið innsæi og næmni. Nemendur taka til dæmis eftir því að listamaðurinn 

hefur stillt stúlkunni í sömu hæð og glugginn. Einnig finnst mér nokkrir nemendur geti 

greint ágætlega hvaða tilfinningu litir eða form skapa eins og í þessu svari: Það er ákveðin 

uppstilling í myndinni og litrík litir sýna hamingju. Það var einnig áhugavert að skoða svör 

nemenda við spurningu 4 í tæknilega hlutanum: Hvaða sjónarhorn hefur listamaðurinn 

valið og hvaða áhrif hefur það á upplifun okkar? Nokkuð góð svör koma fram í þessari 

spurningu hér eru dæmi um tvö framúrskarandi svör:  

 

„Hann hefur ákveðið að taka myndina að neðan frá sem gerir þau áhrif að stelpan lítur út 

fyrir að vera drottning eða eitthvað álíka”.  

 

„Sjónarhornið er í hæð barnsins. Það hefur þægileg áhrif. Það hefur þannig áhrif að 

manni finnst barnið vera jafningi manns ekki bara barn”.  

Hér draga nemendur fram ályktun og færa nokkuð góð rök fyrir máli sínu. Þeir nota líka 

mjög lýsandi orð eins jafningi til að greina fá upplifun sinni á myndinni. Til samanburðar 

eru hér fyrir neðan svör nemenda sem ég tel vera framúrskarandi við spurningu sem er í 

persónulegu hlið verkefnisins. Hvaða tilfinningaleg viðbrögð vekur þessi mynd hjá þér? 

„Þessi mynd snerti okkur því strákurinn er svoo glaður með eina fallega bílinn sinn. Lét 
okkur hugsa um hvað við áttum miðað við hann”. 
 
„Mjög mikið af vopna leikföngum sem er kanski ekki gott fyrir svona ungan strák”. 
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„Vorkun en líka gleði því þær eru glaðar (brosandi)”. 
  
„Þau vekja sorgleg viðbrögð vegna þess að þau eru greinilega fátæk”. 
  
„Að það er svo öðruvísi hvernig börn lifa”. 
 
Við þessari spurningu komu fram 5 svör sem teljast framúrskarandi, 11 sem teljast góð, eitt 

svar sem telst ágætt og svo 7 svör sem eru mjög slöpp. Einnig má benda á að 11 nemendur 

kjósa að svara ekki spurningunni. Við þessari spurningu koma fram nokkur kjánaleg svör 

eins og „Ég er tilfinningalaus” og tveir nemendahópar svara með því að teikna 

vandræðalegan broskall. Ég tók líka eftir því að þau svör sem ég flokkaði sem 

framúrskarandi eru alls ekki jafn greinandi og svör nemenda við spurningum sem snúa 

ekki að tilfinningum þeirra. Hins vegar koma fram nokkur svör sem eru einlæg eins og 

þetta hér „Þessi mynd snerti okkur því strákurinn er svoo glaður með eina fallega bílinn 

sinn. Lét okkur hugsa um hvað við áttum miðað við hann”. Nemendur sem svöruðu þessari 

spurningu á þennan hátt finnst mér sýna merki hæfni í að geta borið saman eigin forréttindi 

við ólíkar samfélagsaðstæður. 

Það virðist því vera talsverður munur á hæfni nemenda til að tjá sig um list á 

forsendum tæknilegrar hliða og tilfinningalegrar. Ástæður að baki þessu geta verið margar. 

Eins og fram hefur komið í þessari ritgerð sést í niðurstöðum Anne Bamford (2011) um 

stöðu listkennslu á Íslandi að nemendur standa mjög framarlega í öllu sem tengist verklagi. 

Hins vegar eiga íslenskir nemendur erfiðara með að tjá, túlka, rökræða eða gagnrýna 

listaverk. Í gegnum tíðina hefur verið mikil áhersla verið lögð á verklega hluta 

myndlistarkennslu á Íslandi. Gæti verið að það sé hugsanleg skýring á þessum mun sem ég 

tek eftir, það er að nemendur hafa ekki fengið nógu mikla þjálfun í að tjá sig um list? 

Nemendur eru ef til vill óvanir að setja listaverk í samhengi við tilfinningar sínar og þyrfti 

að þjálfa þessa hæfni hjá nemendum betur með myndlæsiskennslu. 

 Önnur hugsanleg skýring á þessari tilhneigingu gæti verið að þessar spurningar 

voru frekar aftarlega í spurningalistanum. Ef til vill voru nemendur einfaldlega orðnir 

þreyttir og það bitnaði á svörunum. Það gæti líka hugsast að aldur og þroski nemenda spili 

þar inní. Sumum nemendum gætu vantað ákveðinn tilfinningalegan þroska sem þarf til að 

líta inn á við. Unglingar eru einnig oft viðkvæmir fyrir að vera einlægir með tilfinningar 

sínar. Það er bara ekki „cool“ að vera einlægur og í tengslum við tilfinningar sínar. Ég tel 

að nú séu þó ákveðnar samfélagsbreytingar í gangi á Íslandi sem er hvetjandi fyrir fólk til 

að vera hreinskilið, einlægt og í tengslum við tilfinningar sínar. Þetta sést vel í hreyfingum 
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eða átökum eins og metoo eða allir gráta. Einnig hafa margir bent á að strákar hafa í 

gegnum tíðina ekki verið hvattir til að sýna viðkvæmar tilfinningar, heldur eigi þeir að 

harka af sér og þessu ber að breyta.   

5.2.2 Orðaforði nemenda 
Það sem kom mér á óvart er að hugtakaskilningur nemenda virtist ekki vera góður. 

Nemendur skildu ekki orð eins og samfélag, þjóðfélagslegar aðstæður og sjónarhorn. 

Almennt þurftu nemendur þó nokkra hjálpa frá mér til að skilja sumar spurningarnar. Ef til 

vill hefði ég getað orðað spurningarnar aðeins öðruvísi en ég tel að hér séu líka ákveðnar 

vísbendingar að finna um færni nemenda að geta tjáð sig. Það er líka athyglisvert að skoða 

hvernig nemendur svara spurningum sem snúa að félagslegum þáttum. Hér eru nokkur svör 

nemenda við spurningunni: Hvers konar þjóðfélagsástandi lýsir þessi mynd? 

 

„Að þjóðfélagið er ekki í góðu standi hagstæðilega (hér er skrifað fyrir aftan peningalega) 
séð”. 
 
„Það lítur út að það er ekki gott, það er mynd uppi á vegg er öruglega maður sem stjórnar  
einhverju í þjóðinni frekar fjöldskylda”. 
 
„Myndin gefur ákveðna vísbendingarum ástand þjóðfélags. Líklega erfitt ástand 
vegnatómleika herbergisins svo er krakkinn með vopn”. 
 
„Kanski að ungt fólk geti fengið byssu. Kanski er þetta smá ýking á alvörunni hlutum í 
landinu”. 
  
„Við höldum að það sé stríð eða mikið ofbeldi í gangi hjá honum og honum langar að 
verja einhvern eins og að vera hermaður”. 
  
„Góðu ástandi það er eins og það er lýðræði í landinu”. 
 
 
Nemendur áttu almennt mjög erfitt með að svara þessari spurning og má taka fram að öll 

þessi svör nema eitt flokkaði ég sem framúrskarandi. Flestir skildu ekki orðið 

þjóðfélagsástand. Samt sem áður sýndu margir nemendur innsæi í svörum sínum. Það er 

eins og sumir nemendur séu með sterkar hugmyndir en skortir hins vegar orðforðann til að 

koma svarinu vel frá sér. Hugsanlega gengur þessum nemendum hreinlega betur að tjá sig 

með myndum frekar en skriflega, þannig er líklegt að þeir hugsi hreinlega myndrænt. Þetta 

sést til dæmis í þessu hér svari „Að þjóðfélagið er ekki í góðu standi hagstæðilega séð”, 

fyrir aftan svarið hafa nemendur skrifað peningalega séð. Hér eru nemendur greinilega 

með ákveðna hugmynd að góðu svari en ná ekki að miðla henni nógu vel. Þarna finnst mér 

líklegt að nemendur sé að leita að orðum, eins fjárhagslega eða efnahagslega séð. Annað 
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dæmi gæti verið þetta svar nemenda „Það lítur út að það er ekki gott, það er mynd uppi á 

vegg er örugglega maður sem stjórnar einhverju hjá þjóðinni frekar en fjölskylda”. 

Nemendur sem svöruðu svona fjallaði ég um hér fyrir ofan þar sem ég vann úr 

dagbókaskrifum mínum. Til að rifja upp stuttlega tóku þessir nemendur eftir því að það var 

mynd af manni hangandi á vegg sem líktist ekki börnunum. Þetta fannst nemendum benda 

til þess að það væri ekki lýðræði þar sem þessi mynd var tekin. Mér fannst þessir 

nemendur sýna góða eftirtekt sem leiddi til rökrétts svars. Þær virtust skilja 

grunnhugmyndina bakvið lýðræði og einræði. Hins vegar ná þessir nemendur ekki að tjá 

sig nógu vel þegar kom að því að skrifa niður svarið. Þeim virðist vanta orðaforða til þess 

að geta tjáð sig betur. Þessari tilhneigingu tók ég eftir í mörgum svörum nemenda. Oft tók 

ég eftir því að umræður nemenda á meðan þeir voru að svara spurningunum voru mjög 

innihaldsríkar en það tapaði sér í skriflegu svörum nemenda. Ef til vill getur það einnig 

stafað af því að myndlistarkennsla hefur í gegnum tíðina lagt meiri áherslu á verklega 

þáttin. Hins vegar fannst mér ánægjulegt að nemendur leituðu oft til mín með spurningar 

og gekk mér gekk nokkuð vel að útskýra hugtök sem gagnlegt er að vita. Tel ég mikinn 

kost við verkefnið vera þann að það virðist virka vel til að auka orðaforða nemenda og fá 

þá til að æfa sig að rökstyðja mál sitt. Það kom mér líka skemmtilega á óvart að ég fékk 

ekki bara tækifæri til að útskýra hugtök innan myndlistar heldur líka stærri hugtök eins og 

lýðræði eða jafnrétti kynjanna. Þannig gæti þetta verkefni tengt saman aðrar greinar við 

myndlist, eins og samfélagsfræði, sögu eða lífsleikni. Það var einnig áhugavert að heyra að 

flestir sem unnu saman í hóp voru mikið að ræða sín á milli og sköpuðust oft líflegar og 

góðar umræður þar. Það var nákvæmlega það sem ég var að vonast eftir. Einnig tók ég eftir 

að oftast voru umræðurnar á mun hærra plani en sjálf skriflegu svörin kannski gæti það 

verið út af því að nemendur sem eru með góða hæfni í myndlæsi eru ekki endilega með 

góða færni að tjá sig með orðum. Áhugavert yrði að endurtaka þetta verkefni og reyna að 

breyta því á einhvern hátt. Kannski væri hægt að skipta nemendum í hóp og 

spurningablöðin væru aðeins notuð til hliðsjónar og svo í enda tímans mundu allir deila 

hugmyndum sínum með bekknum munnlega fyrir framan bekkinn. Önnur hugmynd sem 

mér datt í hug væri að fá nemendur til að myndgera samfélagið eða heimilið sem þeir halda 

að börnin búi í. Þannig væri hægt að höfða til þeirra nemenda sem eiga auðveldara með tjá 

sig myndrænt og munnlega. 

5.2.3 Eftirtekt nemenda 
Þegar ég fór yfir svör nemenda sá ég fljótlega að margir voru næmir fyrir smáatriðum og 

höfðu ágæta færni til að taka rökréttar ákvarðanir út frá því. Til að gefa dæmi um þetta eru 
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hér nokkur svör nemenda við spurningunni Hvar og hvenær er líklegt að þessi mynd sé 

gerð? 

 

„Í ensku talandi landi (stafrófið) í kringum 2010 (dótið frá árunum í kringum það)”.  

„Í kringum 2010. Á myndinni sést frekar nútímalegt dót og myndin er í góðum gæðum”. 

„Myndin er tekinn í herbergi sirka 20 öld. Þú getur séð það útaf dótinu en eftir hlutunum á 

hillunum þá er þetta frekar fullorðinsherbergi”. 

„ Einhvernstaðar á Norðurlöndum svona 2012 eða 2013. Dótið á myndinni lítur út fyrir að 

mamma hennar eða einhver hafi átt það á undan henni”. 

 

Margir nemendur áætla hvar og hvenær myndirnar voru teknar út frá leikföngum 

eða húsgögnum sem sjást. Nemendur geta því sett leikföng, aðra hluti og jafnvel gæði 

ljósmyndanna í samhengi við ákveðið tímabil. Í svari eitt finnst nemandanum líklegt að 

ljósmyndin sé tekin í enskumælandi landi, á mynd 5.2 sést ljósmyndin sem þessi nemandi 

valdi sér.  
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Nemandinn dregur þá ályktun því hægra megin við barnið er plakat með enska stafrófinu. 

Mér finnst þessi nemandi vera frekar athugull og eiga auðvelt með að draga rökréttar 

ályktanir. Annað dæmi um góða næmni nemenda fyrir smáatriðum kemur fram í 

spurningunni Hvað segir þessi mynd um heimilisaðstæður barnsins? Þar svarar einn 

nemendahópur á eftirfarandi hátt: „Myndin er tekin úti og það er sýnir að stelpan á 

kannski ekki alveg geggjað hús og hún á stóra fjölskyldu. Hún á ekki pabba því miður”. 

Hér á mynd 5.3 sést myndin sem þessi nemendur völdu sér. Þegar þessir nemendur voru að 

svara spurninguni heyrði ég rökræður þeirra nokkuð vel.  

 

 

 

Nemendurnir tóku eftir því að þetta var eina myndin af öllum 25 ljósmyndunum 

sem var tekin utandyra. Þær veittu því líka eftirtekt að þetta var eina myndin þar sem fleira 

fólk en barnið sést í bakgrunni. Þetta fannst nemendum benda til að þessi tiltekna stelpa 

væri mjög nátengd fjölskyldu sinni og að fjölskyldan eyddi mestum tíma úti. Þegar vel var 

að gáð sést að það er enginn karlkyns manneskja í bakgrunninum. Nemendur drógu því þá 

ályktun að faðirinn væri ekki til staðar. Nemendur sýna þarna mjög mikla færni í að taka 

eftir og hafa greinilega eytt talsverðum tíma í rýna í myndina. Svör nemenda sem ég hef 

dregið fram sýna fram á nokkuð góða færni í myndlæsi, en til upprifjunar hefur myndlæsi 

verið skilgreint sem færni í draga fram þekkingu eða merkingu frá myndum (Bamford, 

Mynd 5.3 Ljósmynd eftir 
Galimberti (2014). 
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2003). Eins má segja að þessi tilteknu svör gefi til kynna að þeir nemendur sýni ágætis 

færni í að lesa úr ytri og innri kóðum og skapa sína eigin merkingu (Hall, 1980) 

Hér er mikilvægt að nefna að dæmi voru nú aðeins tekin um svör sem sýna góða 

færni í myndlæsi, en flest þeirra voru ekki jafn greinandi. Yfir heildina áttu nemendur í 

nokkrum erfiðleikum í að lesa í bæði innri og ytri kóða myndanna en þá einna helst áttu 

þeir í vandræðum með að lesa í ytri kóðana, það er að skapa sér merkingu út frá 

myndunum og að tjá sig persónulega um það.  

  

5.2.4 Greinandi og gagnrýnin hugsun nemenda 
Fyrr í þessari ritgerð fjallaði ég um að við erum sjaldnast óvirkir neytendur lista. Þegar við 

horfum á myndir sköpum við okkar eigin merkingu. Við gerum það út frá eigin reynslu, 

þekkingu og bakgrunni (Rose, 2016, bls. 259). Þegar ég fór að skoða svör nemenda sá ég 

nokkur merki um þetta. Nokkrir nemendur sýndu fram á góða hæfni í geta greint aðstæður 

og bakgrunn sinn. Einnig fannst mér margir hverjir sýna vissa hæfni í að geta borið saman 

bakgrunn sinn við umhverfi barna á myndinni. Dæmi um þetta gæti verið hvernig 

nemendur svöruðu eftirfarandi spurningu: Hefur það áhrif hver þið eruð hvernig þið 

upplifið myndina og ef svo er, hvernig hefur það áhrif? 

Eftir á að hyggja hefði ég viljað orða þessa spurningu aðeins betur þar sem mér finnst hún 

vera aðeins of löng og ruglandi. Ég var hins vegar að leitast eftir því að nemendur skoði og 

beri saman eigin bakgrunn eða reynslu við framandi aðstæður barnanna á ljósmyndunum. 

Engu að síður var einn nemendahópurinn með frekar gott svar. Þær svara þessari spurningu 

á eftirfarandi hátt: „Já, af því ef ég væri krakki frá t.d.í Afríku þá myndi mér finnast hann 

vera heppinn að vera með svona mikið dót en ég núna finnst þetta bara eðlilegt.”. 

Ljósmyndin er af strák, líklegast frá Vesturlöndum, sem hefur raðað upp mörgum 

leikföngum á rúmið sitt. Í þessu svari hafa nemendur greinilega lagt mat á og borið saman 

ólíkan bakgrunn fólks. Þær setja sig í spor barna sem eiga ekki jafn mikið og það má bera 

kennsl á greinandi og gagnrýna hugsun. Það komu einnig áhugaverð svör við 

spurningunni: Hvað segir þessi mynd þér um samfélagið í dag?  

Margir nemendur drógu fram þá staðreynd að tækninotkun barna hefur aukist frá því að 

ljósmyndirnar voru teknar. Flestir eru þeirrar skoðunar að það sé slæm þróun þar sem börn 

eyði meiri tíma í tölvum en áður. Þetta sést í svörum eins og þessum:  

 

„Að sumir krakkar þurfa ekki iPhone til að skemmta sér”. 

„ Að börn eru hætt að leika sér með dót en eru kominn með raftæki í staðinn”. 
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„Mér finnst að krakkar leika sér miklu minna með leikföng og dót í dag. Á þessari mynd 

sýnir að strákurinn leiki sér oft með legó held ég”. 

„Að okkar samfélag er slæmar því krakkar eru núna alltaf bara í símum og tölvu”. 

„Hvað samfélagið hefur breyst (bara ipad í dag)”. 

 

Ef til vill litast svör nemenda hér smá af neikvæðri umræðu sem hefur verið í þjóðfélaginu 

um aukna snjallsímanotkun unglinga. Kannski svara sumir nemendur svona því þeim finnst 

líklegt að kennarinn sé að fiska eftir ákveðnu svari. Líklegt er þó að sumir þessara 

nemenda séu virkilega gagnrýnir á eigið umhverfi eins og nokkrir nemendur beina 

nefnilega sjónum sínum að jafnréttismálum í svörum sínum. Þetta sést ágætlega í svörum 

eins hópsins við spurningunni: Hvað segir þessi mynd þér um samfélagið í dag? „Að 

strákar vilja frekar vera með ofbeldisdót í staðin fyrir dúkkur því þeir vilja ekki að það sé 

gert grín af þeim”. Hér sýna nemendur nokkuð góða hæfni að meta samfélagsleg viðmið. 

Hér fyrir neðan eru nokkur svör nemenda við sömu spurningu þar sem nemendur skoða 

samfélagið með gagnrýnum augum.  

 

„Það er en ekki fullkomið jafnrétti”.  

„Þetta er enn þá svona í dag í heiminum og það væri gott að laga svona aðstæður”. 

„Að fólk sé mikið að vinna og eyðir miklum peningum í að gera börnin sín glöð”. 

„Við eigum alltof mikið. Maður þarf ekki að eiga allt til að skapa gleði”. 

 

Áhugavert finnst mér að margir nemendur virðast hafa mikla réttlætiskennd og skilning á 

samfélagslegum vandamálum. Fyrr í þessari ritgerð vitnaði ég John Berger sem skrifaði 

bókina Ways of seeing. Á þessu stigi finnst mér ágætt að rifja upp orð hans um hvernig við 

sköpum merkingu út frá myndum „yfirleitt horfum við aldrei á myndir sem einn hlut 

heldur leitum við eftir tengslum myndar við okkur með því að bera hann undir okkur sjálf” 

(Berger, 1972, bls. 9). Nákvæmlega þetta finnst mér ég greina í svörum sumra nemenda. 

Sem sagt færni í að draga merkingu út frá myndum með því  að bera þær saman við sig 

sjálfan og sína eigin upplifun af  heiminum. Ég sé líka skýr merki um það að skoða 

listaverk getur þjálfað gagnrýna hugsun nemenda.  Gillian Rose (2016, bls.18) bendir á 

geta myndir varpað skýru ljósi á þau félagslegu viðmið sem við búum við. Þessari 

meðvitund tók ég líka eftir í verkum nemenda.  
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5.3 Verk nemenda 
Eins komið hefur áður fram í þessari ritgerð er myndlæsi samansafn af alls konar hæfni. 

Einn þáttur í slíkri færni er þekking okkar á áhrifum lita og forma. Góð þekking á þessum 

sviðum hjálpar okkur að skilja eða stjórna þeim áhrifum sem myndir geta haft (Dondis, 

1973, bls.183-184). Í fyrsta hluta verkefnisins hélt ég fyrirlestur fyrir nemendur þar sem ég 

útskýrði hvernig form og litir hafa áhrif á upplifun okkar. Nemendur áttu svo að myndgera 

senu úr ævintýrinu um Mjallhvíti og hafa í huga þau atriði sem ég fór yfir í fyrirlestrinum. 

Markmiðið með þessu verkefni var að fá nemendur til að skilja og koma auga á hvernig 

grunnform og litir skapa ákveðna tilfinningu. Hér á mynd 5.4 sést verk sem nemandi gerði 

í tíma hjá mér.  

 

 

 

Myndin sýnir þegar dvergarnir sjö leggja Mjallhvíti til grafar. Nemendinn vildi ná 

fram ró og yfirvegun. Þess vegna ákvað nemandinn að stilla trjánum upp í kringum 

aðalpersónur og nota aðallega beinar línur. Til að rifja upp þá virðist það vera sammannleg 

upplifun að láréttar, sléttar línur fá áhorfanda til að finna fyrir ró, stöðugleika, jafnvægi og 

öryggi (Bang, 2016, bls. 53).  Einnig finnst mér snjallt hvernig þessi nemandi notar liti og 

form. Dvergarnir eru allir svipaðir í lögun og lit gefur til kynna að þeir eru allir tengdir. 

Þeir eru líka í sama lit og trén í bakgrunni sem fær þá til að falla betur inn í myndflötinn. 

Mjallhvít er hins vegar bleik sem verður til þess að hún sker sig úr og fær áhorfandann til 

að taka eftir henni. Mér finnst þessi nemandi hafa tekist vel up að ná tilsettum áhrifum þar 

Mynd 5.4 Verk eftir nemanda sem sýnir dvergana sjö leggja 
Mallhvíti til grafar (2018).   

 

 
Mynd 5.8 Kvenhetja bjargar Mjallhvíti (2018).Mynd 5.4 
Verk eftir nemanda sem sýnir dvergana sjö leggja Mallhvíti 
til grafar (2018).   

 

 
Mynd 5.8 Kvenhetja bjargar Mjallhvíti (2018).  

 

 
Mynd 5.6 Verk nemanda, stjúpan fer af stað að eitra fyrir 
Mjallhvíti. (2018).Mynd 5.8 Kvenhetja bjargar Mjallhvíti 
(2018).Mynd 5.4 Verk eftir nemanda sem sýnir dvergana 
sjö leggja Mallhvíti til grafar (2018).   
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sem myndin er mjög falleg og friðsæl. Nemandinn sýnir því ákveðna færni í að vinna með 

liti og form. Hér fyrir neðan á mynd 5.5 sést verk eftir nemanda sem valdi að myndgera 

atvikið þegar veiðimaðurinn er sendur af vondu stjúpunni til að drepa Mjallhvíti.  

 

Öfugt við nemandann hér fyrir ofan vildi þessi nemandi ná fram skelfingu, drunga eða ótta. 

Hún gerir það með því að nota hvöss horn sem sjást meðal annars í trjánum. Þessi nemandi 

hefur greinlega verið að fylgjast með í byrjun tímans þegar ég fór yfir það hvernig við 

upplifum hvöss form en margt virðist benda til að við skynjun hvöss horn sem ógn (Bang, 

2016, bls. 89). Nemandinn fannst mér sýna merki um færni í notkun forma. Samskonar 

notkun hvassra forma sést einnig á mynd nemanda hér á næstu síða á mynd 5.6. Hér sýnir 

nemandinn þegar vonda stjúpan leggur af stað úr kastalanum sínum til þess að eitra fyrir 

Mjallhvíti. Til þess að sýna illan vilja stjúpunnar hefur nemandinn ákveðið að nota hvöss 

horn til að myndgera hana.  

 

 

 

 

 

Mynd 5.5 Verk nemanda, Mjallhvít og veiðimaðurinn (2018). 
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Í þriðja og síðasta tímanum sýndi ég nemendum nokkra listamenn sem nota nota þekkt 

ævintýri til þess að gagnrýna eða gera grín af samtímanum. Ég lagði til að áhugasamir 

nemendur gætu reynt að gera slíkt til sama. Hér á mynd 5.7 sést mynd eftir nemanda þar 

sem hún gagnrýnir aukna snjallsímanotkun.  

Mynd 5.7 Dvergarnir á snapchat (Nemendaverk, 2018).  

 

 
Mynd 5.6 Verk nemanda, stjúpan fer af stað að eitra fyrir 
Mjallhvíti. (Nemendaverk, 2018). 
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Til vinstri á myndinni sést vonda stjúpan bjóða Mjallhvíti eitraða eplið. Hægra megin á 

myndinni er Mjallhvít dáin á meðan þrír dvergar eru svo uppteknir að taka „snapchat” af 

henni að þeir koma henni ekki til bjargar. Einn nemandi sem var í tíma hjá mér hafði 

mikinn áhuga á jafnréttismálum kynjanna. Hún hafði þó nokkurn áhuga á að breyta 

myndinni sinni þannig hún endurspeglaði ríkjandi viðhorf á einhvern hátt. Hins vegar átti 

hún í smá erfðileikum að detta eitthvað sniðugt í hug. Ég átti ágætis samtal við hana og 

benti henni á að flest ævintýri eru mjög karlmiðuð, til dæmis eru það oftast karlmenn sem 

koma og bjarga kvenpersónum. Þetta fannst nemandanum merkilegt og ákvað hún að reyna 

að vinna eitthvað með þessa hugmynd. Niðurstaðan mynd 5.8 var að hún breytti sögunni 

þannig að í stað þess að prinsinn birtist og bjargaði Mjallhvíti á ögurstundu kemur 

kvenkyns ofurhetja fljúgandi niður úr himninum. Öll þessi verk finnst mér sýna fram á 

góða færni nemenda til að nýta sér form og liti. Nemendur sýna einnig fram á skapandi, 

gagnrýna hugsun og vissa færni í myndlæsi.  

 

 

Mynd 5.8 Kvenhetja bjargar Mjallhvíti (Nemendaverk, 2018).  

 

 
Mynd 5.6 Verk nemanda, stjúpan fer af stað að eitra fyrir 
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Mjallhvíti. (2018). 

 

 



 

 69 

 

6 Umræða 

 Í upphafi þessarar ritgerðar spurði ég spurningarinnar „hvað hefur kennsla í myndlæsi 

fram að færa og hvernig tengist það grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá? Eftir fyrstu 

kennslustund tók ég eftir skýrum árangri nemenda en þar miðlaði ég til nemenda hvernig 

ákveðin grunnatriði í myndbyggingu, lita og formfræði hafa áhrif á upplifun okkar. Mér 

finnst því nokkuð ljóst að markviss kennsla í myndlæsi getur því aukið hæfni nemenda í 

verklegri vinnu og þannig gert þá hæfari í miðlun og tjáningu á sviðum myndlistar. 

Myndmál er oft notað til að gera ákveðin vörumerki meira aðlaðandi og því velti ég því 

fyrir mér hvort að markviss kennsla í myndlæsi geti hjálpað nemendum að verða 

meðvitaðri neytendur. Í þessu samhengi er hægt að benda á að stjórnmálaflokkar nota oft 

sömu aðferðir liti, form og táknfræði til að styrkja málstað sinn. Þannig getur myndmál 

verið notað til þess að fá fólk til að samþykkja einhverja ákveðna hugmyndafræði. Því 

finnst mér líklegt að markviss kennsla í myndlæsi geti aðstoðað nemendur að verða 

gagnrýnni og upplýstari borgarar. Það kom í ljós í kennslunni að töluvert vantaði upp á 

orðaforða nemenda. Það gaf mér hins vegar tækifæri til þess að útskýra mikilvæg hugtök 

eins og lýðræði, þjóðfélagslegar aðstæður, samfélag og einræði. Út frá þessum umræðum 

spruttu oftast mjög innihaldsríkar umræður milli nemenda og kennara um samfélagsleg 

málefni eins og jafnrétti kynjanna, grunngildi lýðræðis og fordóma. Frá mínum 

bæjardyrum séð virtust margir nemendur eiga auðveldara með að skilja inntak þessara 

hugtaka gegnum myndir. Það er því mín ályktun að ávinningur myndlæsiskennslu felist 

ekki einungis í því að auka orðforða nemenda heldur eykur hún jafnframt lýðræðislega 

hugsun. Því til rökstuðnings bendi ég á að verkefnin sem ég vann með nemendum ýti undir 

þá hæfni að geta sett sig í spor annnara, skilja ólík samfélög og að leggja sanngjarnt og 

gagnrýnið mat á eigið umhverfi. Kennsla í myndlæsi á því ekki bara saman við 

myndlistarkennslu heldur komi einnig inn á greinar eins og samfélagsfræði, íslensku, sögu 

eða lífsleikni. Þannig gæti myndlæsiskennsla virkað sem þverfaglegt námsefni sem 

sameinar ólíkar námsgreinar. Einnig gæti kennsla sem byggist á notkun mynda komið til 

móts við þá nemendur sem eiga erfiðara með lestur og auðveldara með myndræna hugsun.  

Hér áður í ritgerðinni hef ég fjallað um mína sýn á menntun. Að hún ætti fyrst og 

fremst að einblína á þroska manneskjunnar þannig hún geti tekið virkan þátt í lýðræðislegu 

samfélagi. Lýðræðislegu samfélagi sem byggist á náungakærleik og umburðalyndi. Í 

þessari ritgerð hef ég komist að því að kennsla í myndlæsi er góð leið til þess að auka 
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gagnrýna og lýðræðislega hugsun nemenda, orðaforða þeirra og hæfni í að skilja ólíka 

menningarheima. Myndlæsiskennsla getur því í raun og veru tengst öllum grunnþáttum 

menntunar; læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti, heilbrigði og velferð og 

sköpun, þar sem þeir byggja allir á hugmyndum um gagnrýna hugsun og lýðræðisleg 

viðhorf (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). 

Það er hins vegar allt undir kennaranum komið í hvaða áttir hann tekur námsefnið. 

Kennari þarf að vera vel undirbúinn og vera reiðubúinn að taka samtal við nemendur um 

hvaða málefni sem gæti komið upp. Í þessari ritgerð hef ég komist að því að minn grunnur 

liggur í áhuga mannréttindum og lýðræðislegri hugsun. Kennsla í myndlist er mitt verkfæri 

til að hjálpa nemendum að ná þeim þroska sem til þarf til að taka þátt í að stuðla að betra 

samfélagi. Ef ég vitna í orð Macmurry um hlutverk menntunar „Við erum að leitast við á 

þessu sviði að skerpa vitund barna um heiminn sem þau lifa í eingöngu vegna hennar 

sjálfrar af því að það gerir þau færari um að njóta lífsins” (Macmurray, e.d.). 

 

7 Lokaorð 

Fyrir nokkrum dögum hlustaði ég á útvarpsþátt nokkurn sem fjallaði um að nú væru 

næstum 30 ár síðan Berlínarmúrinn féll. Járntjaldið sem skildi vestur og austur í orðsins 

fyllstu merkingu. Múrinn sem klauf fjölskyldur og vini í sundur og bjó til gjá milli austurs 

og vesturs. Þegar ég var á sama aldri og krakkarnir sem ég kenndi í Lönguhlíðarskóla hafði 

ég lítinn sem engan áhuga á stjórnmálum eða samfélagslegum málefnum. Sama gilti um 

vini mína og bekkjarfélaga. Mér er minnisstætt að bekkjarsystir mín sagði eitt sinn við 

samfélagsfræðikennarann okkar að hún hefði ekki áhuga á samfélagslegum málefnum því 

það væri ekkert lengur til þess að berjast fyrir. Ég man eftir því að hafa hugsað á svipuðum 

nótum. Átök, stríð, einræði, lýðræði og réttindabarátta minnihlutahópa var ekki 

raunveruleikinn heldur fjarlæg og illskiljanleg hugtök sem höfðu litla sem enga merkingu í 

mínum veruleika. Lýðræði var eitthvað sem þurfti ekki að hafa áhyggjur af, það 

einfaldlega var til staðar. Þegar ég rita þessi orð situr maður í Hvíta húsinu sem hefur þann 

draum að byggja vegg á milli Bandaríkjanna og Mexíkó. Veggur sem myndi rétt eins og 

Berlínarmúrinn ekki leysa nein vandamál heldur einungis auka þau. Veggur sem myndi 

slíta sundur fjölskyldur og vini. Veggur sem myndi ógna frelsi, lýðræði og jafnrétti.  

 Það er hverjum manni ljóst að mannkynið er fært um ófyrirgefanleg illvirki en 

þegar við stöndum saman og reynum að skilja hvort annað í stað þess að fordæma erum við 

fær um ótrúlegustu hluti. Það er mér ljóst í dag að lýðræðið stendur ekki bara fyrir að 
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maður fer að kjósa af og til. Lýðræðið er sú hugmynd að allir eru jafnir, lýðræði snýst um 

að sýna öllum virðingu. Í dag er mér ljóst að lýðræðið er ekki bara eitthvað sem er til 

staðar. Það þarf að standa vörð um það sem við trúum á. Þegar ég byrjaði að skrifa þessa 

ritgerð hélt ég að hugtakið myndlæsi næði bara yfir ákveðna færni innan myndlistar. Það er 

hins vegar undir kennaranum komið hvert hann tekur námsefnið. Það er mín trú að allt 

skólastarf eigi að einkennast af lýðræðislegu samstarfi, jafnrétti og umburðarlyndi. 

Kennarar gegna mikilvægu hlutverki í að hjálpa nemendum að öðlast þann siðferðilega 

þroska sem þarf til að viðhalda þessum gildum. Með því að skoða list koma nefnilega fram 

oft fram mikilvægar spurningar eins og „hvað heitir aftur þetta þegar allir fara að kjósa?” 
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Viðauki 

 

Kennsluáætlun/verkáætlun 

Garðarskóli, vorönn 2018, mastersverkefni, 

Magnús Dagur Sævarsson 

Fyrsta kennslustund 

Ransóknar spurning 

Getur kennsla í myndlæsi aukið færni nemenda í að koma   
 hugmyndum, skilaboðum eða tilfinningum betur til skila 

 

Námsgrein: Myndlist með áherslu á myndlæsi   

Hópur:    Fjöldi nemenda:  

Dagsetning:     Aldur nemenda: 9 og 10 bekkur   

Lengd kennslustunda:55 mín  

 

 

Áfanalýsing: 

 Þessar kennslustundir eru hluti af masterverkefni mínu um myndlæsi. Það er 

unnið á vor önn 2018 við Listkennsludeild Listaháskóla Ísalnds. Kennsla leggur 

áherslu á að kenna nemendum ákveðin grunaðferðir innan myndlæsis. Í grófum 

dráttum er myndlæsi sú hæfni að geta dregið merkingu út frá myndum. Kennari 

mun byrja kennslustundir með stuttum fyrirlestri þar sem hann greinir frá helstu 

áhrifum formfræði, litafræði hvernig við upplifum myndir. Þessi þættir eru 

nokkurs konar tungumála myndlæsis. Því næst tekur við verkefni þar sem 

nemendur myndgera  allir eitt ævintýri um Mjallhvíti.  

 

 
 
Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti skapað myndverk sem tjáir tilfinningar og hugmyndaheim á 
einfaldan hátt.  
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Nýtt meðferð lita - formfræði og myndbyggingu. 
 
Greint hvernig sjónrænt áreiti daglegs lífs hefur áhrif á líf og gildismat. 
 
Get sagt sögu myndrænt. 
 
 
Markmið:  

 Með því að skýra út þessar aðferðir vonast ég til að nemendur auki leikni, 

verkunáttu sína. Ég vonast líka til þess að þekking á þessu sviði auðveldi 

nemendum að koma fyrirfram gefnum hugmyndum, skilaboðum eða tilfinningu 

betur til skila. Það er mín kenning að námsefni sem þetta gæti verið líklegt til að 

aukni hæfni nemenda til þess að rökstyðja betur ákvarðarnir í listsköpun og geta 

gagnrýnt verk annara á markvissari hátt. 

 

Kennsluhættir: 

Kennsla verður svo byggð upp í anda ABA kennslustundar, þar sem kennari byrjar 

tímann á að leiða hópinn saman með fyrirlestri eða sýnikennslu, gefur svo 

verkefni þar sem nemendur vinna sjálfir og dregur að lokum allann 

nemendahópinn í saman í umræður eða yfirferð. Þannig vonast kennari til að 

gefa góða innlögn sem nýtist nemendum í sjálfstæðri vinnu. Námsefnið er byggt 

á bók eftir Molly Bang þar sem hún útskýrir grundvalla aðferðir myndlæsis og 

stingur upp á ákveðnu námsefni til að auka skiling nemenda á myndum. Tekin 

verða dæmi úr pop menningu og síður ú bók Molly Bang sýnir hvernig myndir 

skapa ákveðna merkingu. Þannig vonast kennari til þessa að nemendur tengi sig 

betur við námsefnið og eigi auðveldara með nýta sér þekkinguna til sköpunar. 

Efir það tekur við verkleg vinna nemenda. Það er ályktun kennara að þjálfun á 

sviði myndlæsi nýtist best í verklegri vinnu. Þegar nemendur standa frami fyrir 

vandmáli er nýtist þekkingin til að leysa það. Þannig situr þekking eftir. 

Nemendur fá það verkefni að myndgera allir í sitt í hvoru lagi sama ævintýrið. 

Þannig vonast kennari til að sýna fram á ólíka upplifun og túlkun einstaklingsins á 

sama söguni. 

 

Lýsing á verkefni: 
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Kennari byrjar á að halda stuttan fyrirlestur um myndlæsi. Þennan fyrirlestur 

byggir kennari mikið á bók Molly Bang „Picture this, how pictures work”. Þar 

sýnir Molly Bang tilraunir sínar í að myndgera ævintýrið um Rauðhettu og úlfinn 

bara með einföldum formum og litum. Farið verður yfir hvernig mannsaugað 

skynjar liti og form. Með þessari kynningu vonast kennari til að auka skilning og 

þekkingu nemanda á myndlæsi og myndbyggingu. Kennari kynnir verkefnið 

ævintýra einfrumungur. Nemendur eiga að myndgera ein eða fleiri ramma úr 

ævintýrinu um Mjallhvítiog eitt afgerandi atvik í sögunni. Nemendur fá til þess 

lituð blöð og eiga bara að nota grunformin. Þeir nemendur sem klára fljótt fá 

auka verkefni að prúfa að bæta við talblöðrum eða gera annan ramma sem 

styður við fyrsta ramman sem gerður var. Þetta er æfing í að nota aðferðir innan 

myndbyggingar til að koma sögu á framfæri. 

 

Gögn til að meta árangur:  

Kennari heldur dagbók þar sem hann lýsir og greinir kennsluna. Í dagbóka færslu 

kennara miðast við að svara spurningum eins „Hvað kennari gerði, af hverju, 

hvernig brugðust nemendur við því hvað hann gerði, hvers vegna, hvernig 

bregðast nemendur við. Kennari ætlar að spyrja nemendur á meðan verkefninu 

stendur hvers vegan ákvaðstu þetta og svo framvegis.Eftir að kennslustund lýkur 

mun kennari skrifa niður hugleiðingar hvernig gekk, hvað hefði mátt betur fara 

og svo framvegis.  

Einnig ætlar kennari að biðja nemendur að sitjast niður í lok kennslustundar 3 og 

ræða málin. Í þessu verkefni er líklegt að verk nemenda verði notuð til að meta. 

 

Hugsanleg vandamál: 
 
Ekki nægur tími eða of langur tími 
 
Ekki allir þekkja söguna. 
 
Ekki allir nemendur skilja verkefnið. 

 

Mínar lausnir: 
 
Þetta gæti verið erfitt að meta. Sumir nemendur vinna hægt á meðan aðrir 

hraðar.  
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Gott væri að reyna að hvetja nemendur sem vinna hraðar til að skoða betur hvað 

virkar og hvað ekki. Ef það er sameignlegt mat kennara og nemenda að myndin 

sé búinn væri hægt að leyfa nemenda að myndgera aðra senu úr ævintýrinu. 

Einnig er áhugavert að biðja þá nemendur sem klára snemma að prúfa hvort 

hægt væri að breytta myndini þannig hún virki í nútímanaum. 

 
Þegar kemur að því að aðstoða nemendur sem vinna hægar þarf kennari að meta 
hvort það stafi af vandvirkni eða óöryggi. Sumir nemendur þurfa hreilega lengri 
tíma því þeir vilja skoða betur alla möguleika. Kennari þarf að vera opin fyrir 
þessu, og hvetja þá nemendur til að klára ein hluta myndarinar vel í staðin.  
 
Nemendur sem eru óöryggir þarf kennari að styðja vel við bakið á. Gefa hrós 
leiðbeina jafnvel  
sýna dæmi hvernig aðrir listamenn hafa tæklað samskonar vandmál.  
 
Mjallhvítt átti að vera saga sem allir þekkja ef upp koma dæmi væri gott að vera 

með vara sögu. 

       

Skipulag:       

Fyrirlestur: 15-20 mín 

Stutt sýnikennsla á verkefni 5 mín. 

Vinna nemenda: 25 min 

Yfirferð: 5 mín 

 

Kennslugögn: 

Talva, myndvarpi 

Skæri, lituð blöð, hvít kartonn, 
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Kennsluáætlun/verkáætlun 

Garðarskóli, vorönn 2018, mastersverkefni, 

Magnús Dagur Sævarsson,Önnur kennslustund 

Ransóknarspurning: 
Getur myndlæsi hjálpað nemendum að horfa gagnrýnum augum á 

samfélagið og list ? 
 

Námsgrein: Myndlist með áherslu á myndlæsi   

Hópur:    Fjöldi nemenda: Óráðinn 

Dagsetning: Óráðinn  Aldur nemenda: 9 og 10 bekkur   

Lengd kennslustunda:55 mín  
 
Kennsluhættir: 
 
Kennari byrja að flytja fyrirlestur um ljósmyndir og gagnrýna hugsun. Eftir það 

tekur verkleg vinna nemenda. Nemendur vinna saman í hóp. Þannig vonast 

kennari til að það skapi samvinnu sem gæti fengið nemendur til að setja sig í 

fótspor annara. 

 
Áfangalýsing: 
 
Því hefur verið haldið fram að myndir geti sagt okkur margt um samfélagið bæði 

þegar myndin var framleidd og um samfélagið í dag. Einnig hafa margir 

fræðimenn bent á að myndir geti hjálpað fólk að setja sjálfan sig í samhengi og 

þroska sjálfsímynd sína. Í þessari kennslustund verður skoða betur hvað myndir 

geta sagt okkur um samfélagið. Skoðað verður hvernig myndir endurspegla 

raunveruleikan þegar þær voru framleiddar. Kennari hjálpar nemendum að skilja 

hvernig myndir segja til um félagsleg og samfélags viðhorf ákveðins tíma. Einnig 

verður verður reynt að skoða betur hvort og hvernig myndir geta skýrt okkar 

eigin raunveruleika og jafnvel okkur sjálf. 

 

Lýsing á verkefni: 
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Kennslustund byggir á fyrirlestir kennara um myndir og gagnrýna hugsun. Kennari 

sýnir nemendum margs konar myndir hjálpar þeim að greina þær betur. Tekin 

verða dæmi um þekktar ljósmyndir og myndir úr samtímanum þannig vonast 

kennari til að virkja nemendur og taka þátt í umræðum. Í enda fyrirlestrara 

dreifir kennari blöð með myndum eftir ljósmyndarann Gabriele Galimberti og 

spurningablöðum. Ljósmyndinar eru hluti af verkefni Galimberti þar sem hann fór 

til 30 landa og ljósmyndaði börn og leikfönginn þeirra. Spurningablöð sem 

nemendur fá eru unnin út frá hugmyndum Gillian Rose um hvernig lesa eigi 

myndir. Ljósmyndinar finnst kennara vera einstaklega góðar að nota því þær 

sýna ákveðna þjóðfélagsstöðu sem og lýsir börnum sem einstaklingum vel. 

 

Hæfniviðmið: 
 
Túlkað listaverk og hönnun með tilvíssun í eigin reynslu, nærumhverfi, samtíma, 

siðferði og fagurfræði. 

 

Notað orðaforða og hugtök til að tjá sig. 

 

Gögn til að meta árangur:  

Kennari heldur dagbók þar sem hann lýsir og greinir kennsluna. Í dagbóka færslu 

kennara miðast við að svara spurningum eins „Hvað kennari gerði, af hverju, 

hvernig brugðust nemendur við  því hvað hann gerði, hvers vegna, hvernig 

bregðast nemendur við. Eftir að kennslustund lýkur mun kennari skrifa niður 

hugleiðingar hvernig gekk, hvað hefði mátt betur fara og svo framvegis.  

Einnig ætlar kennari að biðja nemendur að setjast saman í hring í lok 

kennslustundar 3 og ræða hvernig gekk. Í þessu verkefni verða verkefni nemenda 

notuð sem gögn. 

 

 
Hugsanleg vandamál: 
 
Erfitt fá nemendur til að taka þátt í umræðum.  
 
Nemendur svara ekki spurningum sem kennari hefur undirbúið á fyrirlestri.  
 
Samstarf nemenda gegnur ill, einhver gera lítið á meðan aðrir gera allt.  
 



 

 86 

Kennari hefur ekki nógu mikið af myndum fyrir nemendur.  
 
Kennari vantar svar blöðin. 
 

Mínar lausnir: 
 
Mikilvægt að gefa nemendum tíma til að svara, kanski gott að telja upp á tiu í 

huganumm. Ef svara kemur ekki væri gott að endurorða spurninguna.  

 

Kennari þarf að muna að vera áhugasamur það smitast oft til nemenda. 

 

Halda augn kontati við alla nemendur.  

 

Áður en kennari gefur verkefnið er mikilvægt að hann skýri það vel og undirstriki 

að þetta er samvinnu verkefni. Nemendur fá mest út úr því að hjálpast það. Gott 

væri að nota gamla leikskóla trikið og segja að þið lærið mest þannig. 

Kennari þarf að vera vel undirbúinn með fullt af myndum út prentaðar og búinn 

að prenta út allar spurningar. 

 

 

Markmið: 

Að nemendur fá öðlist reynslu og hæfni til að upplifa myndir á gagnrýnari hátt. 

Vonandi skilar þetta sér í aukin hæfni nemenda til að geta skoða listaverk, 

kvikmyndir, auglýsingar eða málverk út frá fagurfræði, siðferði og eigin reynslu. 

 

 

 

 

Skipulag: 

Fyrirlestu 20 kanski 30 ef umræður ganga vel. 

Vinna nemenda 35-40 mín 

 

Kennslugögn: 
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Talva, myndvarpi, myndablöð, spurningablöð. 

 

 

 

Kennsluáætlun/verkáætlun 

Garðarskóli, vorönn 2018, mastersverkefni, 

Magnús Dagur Sævarsson 

Þriðja kennslustund 

Ransóknar spurning 

 Getur kennsla í myndlæsi aukið færni nemenda í að koma  

 hugmyndum, skilaboðum eða tilfinningum betur til skila ? 

 

Námsgrein: Myndlist með áherslu á myndlæsi   

Hópur:    Fjöldi nemenda: Óráðinn 

Dagsetning: Óráðinn  Aldur nemenda: 9 og 10 bekkur   

Lengd kennslustunda:55 mín 

 

Áfangalýsing: Nemendur halda áfram að vinna verkefnið frá því í fyrsta tíma 

nema núna eiga þau að taka ævintýrið um Mjallhvíti og reyna að breytta því 

þannig er í nútíma búningi. Nemendur nota sem sagt sömu aðferðir en reyna að 

setja söguna í samhengi við nútíman. 

 

 

Markmið:  

 Með því að skýra út þessar aðferðir vonast ég til að nemendur auki leikni, 

verkunáttu sína. Ég vonast líka til þess að þekking á þessu sviði auðveldi 

nemendum að koma fyrirfram gefnum hugmyndum, skilaboðum eða tilfinningu 

betur til skila. Með því að biðja nemendur að færa söguna um Mjallhvít í nútíma 

búning vonast ég til þess að nemendur skoði samfélagið sitt í nýju samhengi. 
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Lýsing á verkefni: 

Kennari byrjar á því að kynna námsefnið með örstuttum fyrirlestri. Eftir það 

tekur við sjálfstæð vinna nemenda. Nemendur vinna með lituð blöð og eiga 

klippa út grunform og raða upp til að búa til mynd. Kennari endar kennslustund 

með því að raða saman öllum myndunum og biðja nemendur að skoða hjá öðrum.  

 

Hæfnisviðmið: 
 
Að nemendur geti skapað myndverk sem tjáir tilfinningar og hugmyndaheim á 
einfaldan hátt.  
 
Nýtt meðferð lita - formfræði og myndbyggingu. 
 
Greint hvernig sjónrænt áreiti daglegs lífs hefur áhrif á líf og gildismat. 
 
 
Túlkað listaverk og hönnun með tilvíssun í eigin reynslu, nærumhverfi, samtíma, 

siðferði og fagurfræði. 

 

Gögn til að meta: 
 

Dagbók og skýrsla kennara. Einnig mun ég notast við myndiur sem nemendur gera 

í tímanumn. Einnig ætlar kennari að vera opin fyrir athugasemdum og 

spurningum sem gætu komið upp í tímanmu. Í lok þessara kennslustundar er 

áætlað að vera með rýnihóp. Jafnvel vera með yfirferð í endan. 

 

 
 
Huganleg vandamál: 
 
Erfitt að fá nemendur að taka virkan þátt. 
 
Nemenfur nálægast verkefnið ekki að miklum metnaði. 
 
Einhverir eru búnir að gleyma söguni. 

 

Mínar lausnir: 
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Vera áhugasmur, spyrja spurninga.  

Ef einhver nemandi er allveg fastur er hugsanlega gott að koma með hugmyndir. 

Hægt að rifja upp söguna. 

 

Skipulag:    
 
Fyrirlestur 5 mín 
Sjálfstæð vinna 40 mín 
Yfirferð 10 mín 

 

 
Kennslugögn: 
Skæri, blöð, hvít kartoon til að líma myndir á, huganlega gulir miðar. 

 

 

 

 
Starfendaransókn         Garðarskóli 
Meistarverkefni, listkennsla lhi      Magnús Dagur Sævarsson 
Vorönn 2018         
 
 
 

Matsblað Kennara 
 
 

Dagsetning:   Hópur:   Fjöldi nemenda: 
 
Námsefni: 
 
 
Hverjar er væntingar mínar fyrir tíman: 

 
 
 
Hvað gerði ég: 
 
 
 
 
Hvers vegna: 
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Hvað gerða nemendur mínir: 
 
 
 
Hvers vegna: 
 
 
 
Hvað gekk vel: 
 
 
 
 
Hvers vegan: 
 
 
 
 
Hvað hefði mátt fara betur: 
 
 
 
Hvers vegna: 
 
 
 
Hvað lærði ég: 
 
 
 
Hvað lærðu nemendur mínir: 
 
 
 
Hápuntar dagsins: 
 
 
 
 
Hvernig brugðust nemendur mínir við, athugasemdir og annað: 
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Kæru foreldrar/forráðamenn  
 

Ég undirritaður, Magnús Dagur Sævarsson, meistaranemi í Listkennsludeild 

Listaháskóla Íslands, vinn nú að meistaraprófsritgerð sem fjallar um myndlæsi og gildi 

hennar innan listgreinakennslu. Leiðbeinandi minn er Ingimar Ólafsson Waage kennari við 

Lönguhlíðarskóli og Listaháskóla Íslands. Hluti af ritgerðinni felst í að prófa aðferðir og 

námsefni við myndlistarkennslu og meta hvernig gekk. Til stendur að nemendur í 9. og 10. 

bekk í Lönguhlíðarskóli taki þátt í þessu verkefni en kennsla mun hefjast þann 26. febrúar 

og verður í þrjú skipti. Til að meta árangur verða notaðar ljósmyndir af verkefnum 

nemenda auk samtals við nemendur í rýnihópaviðtali.  

Þessu bréfi er ætlað að upplýsa forráðamenn um verkefnið og fá samþykki þeirra 

fyrir þátttöku barna þeirra. Athugið að ekki er um að ræða öflun persónuupplýsinga af 

neinu tagi heldur er verið að leggja mat á hvernig námsefnið höfðar til nemenda. Við 

úrvinnslu niðurstaðna í meistaraprófsritgerð minni birtast engar persónugreinanlegar 

upplýsingar. Barni ykkar er heimilt að hætta þátttöku í verkefninu hvenær sem er. Ef þið 

kjósið að barnið ykkar taki ekki þátt í þessu verkefni, vinsamlegast hafið samband 

við Brynhildi Sigurðardóttir skólastjóra Lönguhlíðarskóli í tölvupósti; 

brynhildur@longuhliðarskoli.is. Ykkur er einnig velkomið að leita nánari upplýsinga um 

verkefnið hjá mér í síma 8436634 eða í tölvupósti: magnuss07@lhi.is.  

 

 

Kær kveðja, Magnús Dagur Sævarsson  
 
 
Spurning eitt, Hvaða miðil er um að ræða? Er þetta málverk, kvikmynd, ljósmynd eða 
auglýsing ? 
 
 

A. 
Þetta er ljósmynd líklegast 
uppstilt listaverk 
 
Þetta er hnattvæðin ljósmynd 
 
Ljósmynd sem er uppstillt. 
Ljósmyndarinn er að reyna að 
sína mismunandi líf barna um 
heiminn 
 
Þetta er ljósmynd af kínverski 
stelpu. Gerist mögulega í 
ameríku út af á veggnum 
stendur stafrófið á ensku ekki 
 
Þetta er uppstillt mynd. 

B. 
Þetta er auglýsing um 
gleraugu 
 
Þetta er ljósmynd af stelpur 
umkringd böngsum 
 
Þetta er ljósmynd af strák og 
leikföngunum hans 
 
Ljósmynd af strák með 
uppáhalds dótinu sínu 
 
Þetta er ljósmynd. Mynd af 
stelpu og uppáhalds 
leikföngum hennar 
 

C. 
Þetta er ljósmynd. 
 
Þetta er ljósmynd 
 
Ljósmynd 
 
Þetta er ljósmynd 
 
Ljósmynd  
 
Þetta er ljósmynd. 
 
Ljósmynd 
 
Þetta er ljósmynd 
 

Misskilingur 
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Ljósmyndarinn er að reyna að 
sína mismunandi líf barna um 
heiminn 
 
 

Þetta er ljósmynd sem er 
uppstillt 
 
 
 
 
 

Þetta er ljósmynd 
 
Hér er um ljósmynd að ræða 
 
Ljósmynd 
 
Það er verið að ræða um 
ljósmynd 
 
Það er verið að ræða um 
ljósmynd 
 
Ég held að þetta sé ljósmynd 
 
Ljósmynd 

 
Ljósmynd 
 
Ljósmynd 

 
Ljósmynd 
 
Þetta er ljósmynd 
 
Þetta er ljósmynd 
 
Þetta er ljósmynd 
 
Þetta er kláralega ljósmynd 
og könnun 
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Spurning tvö  
Hvernig notar listamaðurinn línur, liti og form ? 
 
 
 
A. 
Það er ákveðin uppstilling í 
myndinni og litrík litir sýna 
hamingju. 
 
Hann notar línurnar á 
veggjunum og gólfinu. Hann 
horfir á manneskjunna 
uppávið. Hann notar litríkan 
sófa. 
 
Hann notar hluti á ská og 
lóðréttar línur. Rauður er 
mjög mikið 
 
Einföld mynd með einlituðum 
bakgrunni. Böngsunum er 
raðar í pýramíta 
 
Myndinni var stillt upp mjög 
vel og snyrtilega, mikið af 
brúnum litum og kassar sem 
form 
 
Okkar finnst brún liturinn 
myndar hlýju og skápurinn 
myndar ríkleika 
 
Nokkur vegin að handahófi-
hversdagleiki í ákveðnum 
heimi 
 
Eignlega byssurnar eru 
svartar og þeim er raðað á 
leiðnlegan hátt einu litirnir í 
myndinni eru eignlega svartur 
brúnn og bolur stráksins 
rauður 
 
Myndin er ekki nógu vel 
tónuðm brúnn er leiðnlegur 
litur 
 
Þetta er simmitrískt á sumum 
stöðum. Hann strákurinn 
stendur yfir öllu. Það er 
leiðnlegur litur. 
 
Hann raðar upp leikföngum 
eða byssum,minnstu neðst 
,miðlungstærðu byssunar 
sófanum svo stærstu við hlið 
hans uppréttar. 
 
Hann raðar dótinu í ákveðna 
röð þannig myndast. Rauður 
líka eftir litum.Stelpan er stillt 
næstum því upp í miðjunni 
við línu gluggans . Myndin er 
litrík það eru form t.d. 

B. 
Myndin er mjög björt og litrík 
 
Öllu er raðar upp í miðjuna. 
 
Það eru ekki mikið af litum. 
Bara byssur og ljósbrúnt 
þema  
 
Litríkt og skipulagt, mörg 
form líka 
 
Liti og form þetta er mislitað 
legó kubbar og mismunandi 
form 
 
Þetta er allt mjög litríkt og 
raðað fallega upp 
 
Þau eru margir daufir litir í 
myndinni 
 
Hann notar liti á leikföngum 
til þess að sýna pérsónuleika 
barnsins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. 
Það eru bara línur þarna. 
 
Til þess að bæta stemninguna 
 
Hann notar liti til þess að 
sýna að myndin er eldri 
rosulega gömul 
 
Bara vel ,,, 
 
 

Misskilingur 
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gluggarnir 
 
Listamaðurinn notar mikið 
línur og liti raðar öll upp vel í 
línu 
 
Raðar dótinu í beinar línur og 
blandar litum saman / 
óreglulegir litir 
 
Dótinu er raðað upp í beinni 
línu og blandaðir  litir allt 
annað hvítt og litlaust ( nema 
stelpunar) 
 
Hann raðar dótinu í ákveðna 
röð þanning mynstur myndast 
t.d. speglum 
 
Listamaðurinn notar rúmið 
sem form,litirnir skapa lit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spurning þrjú 
Hvaða stemningu eða tilfinningu skapa litir og form í myndinni? 
 
A. 
Litirnir skapa hamingju og 
uppröðunin skapa tilfinningu 
um fjölskyldu ást. 
 
Það er soldið dauf tilfinning 
nema með sófan og bílinn 
 
Gleði og æska,missmunandi 
litir vekja upp spenningin á 
því að vera barn 
 
Stelpan virkar ekki 
hamingjusöm, gæti verið 
einmanna. Hún á mikið af dóti 
en foreldrar eru ekki mikið til 
staðar. 
 
Kósý stemningu brún og 
hlýleg svo er bangsarnir 
mjúkir svo það bætir upp á 
kósý stemninguna 
 
Það eru eignlega bara 
leiðnlegir litir og stemingin er 

B. 
Það er litrík stemming. 
 
Skapar skemmtilega 
stemningu. Mikið fjör 
 
Mjög mikil gleði 
 
Litirnnir skapa góða stemingu 
og strákurinn er glaður. 
 
Hamingju, barnæska 
 
Hlýju 
 
Að hann vilji vera lögga eða 
notar byssur 
 
Gleði og hamingja 
 
Góða tilfinningu og að hann 
sé doldið stoltur kanski 
 
Gleði og lífleika 
 

C. 
Góða 
 
Góða hún á mismunandi og 
flott dót 
 
Foreldrar hennar eru rík og 
hafa efni á að kaupa dót handa 
henni 
 
Eins og að foreldrara hennar 
eru ríkir þetta gerist á eldri 
dögum 
 
Skemmtileg stemining 
 
Góð stemming 
 
 

Misskilningur 
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ekkert spenanndi út af því að 
krakkinn er ekki einu sinni 
glaður 
 
Liturinn skapar niðurdrepandi 
stemningu 
 
 
Þessi brúni litur er sérstaklega 
leiðnlegur og svo svarti 
liturinn á byssunum. Þessi 
litur skapa niðurdrepandi 
stemningu og leiðnlega 
tilfinningu 
 
Þetta skapar ógnarleika og 
reiði því að hann situr einn 
með leikfanga vopnin sín, 
andlit hans lítur út eins og 
hann er reiður og er með illan 
svip 
 
Hamingju, myndin er mjög 
litrík og stelpan virðist mjög 
glöð 
 
Hamingju myndin er ekki 
mjög litrík en stelpunar eru 
mjög hamingju samar þrátt 
fyrir það 
 
Það eru mjög góð stemming 
bros alveg út að eyrum, litirnir 
veita hlýju 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góða tilfinningu og vellíðan 
 
Sýnir að þau séu fátæk en 
samt brosa stelpunar ( 
sorglegt) 
 
Maður verður svolítið 
hræddur 
 
 

 
Spurning fjögur, Hvaða sjónarhorn hefur listamaðurinn valið og hvaða áhrif hefur það á 
upplifun okkar? 
 
 

A. 
Bara beint fyrir framan 
krakkan. Það sýnir að þetta er 
mjög þvingað. 
 
Öll fjölskyldan er sýnd og 
myndin er tekin úti 
 
Strákurinn er ofarlega, hann er 
upp á sofa sem gerir hann 
stærri og meiri gleðimann 
 
Sjónarhornið er í hæð barnsins. 
Það hefur þægileg áhrif. Það 
hefur þannig áhrif að manni 
finnst barnið vera jafningi 
manns ekki bara barn.  
 

B. 
Þetta er soldið þvingað. 
 
Að hafa dótið niðri og hann 
fyrir ofan það og sjónarhornið 
beint á hann 
 
Hann valdi sjónarhornið 
þanning að það sest yfir allt 
herbergið og dótið 
 
Hún er fyrir ofan dótið og það 
sýnir að hún á það 
 
Myndin er tekin beint framan á 
þær 
 
 

C. 
Myndin vísar beint framan á 
krakkan 
 
Beint á barnið og leikföngin , 
ekki mikil 
 
Bein og basic 
 
Það er enginn sérstök 
sjónarhorn hún er bara barn 
 
Listamðurinn sýnir áhugamál 
drengsins 
 
Beint á þær, venjuleg mynd 
 
Skemtilegt sjónarhorn 

Misskilingur 
Hún er tekin 
 
Við höldum að hann valdi 
brúnan í stíl við nokkra bangsa 
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Beint fram aðal punkturinn er 
litli strákurinn allt sem á að 
vera í myndinni er þar þetta er 
beint og kemur sér að efninu. 
Rökrétt 
 
Stelpan er látin vera efst. Gæti 
þýtt að hún komi frá ríkari 
fjölskyldu 
 
Listamaðurinn setur mjög 
marga bangsa fyrir framan og 
neðan stelpuna svo að við 
sjáum bangsana svo stelpuna 
 
Ljósmynd velur sjónarhorn 
myndarinnar á stað sem sýnir 
slæmar heimilsaðstæður. T.d. 
dýna í staðin fyrir rúm og ónýtt 
parket 
 
Hann horfir beint fram aðeins 
ofar svo að það sjáist í allar 
byssunar og krakkann 
 
Hann tók myndina fyrir framan 
og sé ofan og hann lét 
krakkann í miðjuna á hlutunum 
 
Hann tók mynd af öllu beint 
fyrir frama það. Það er eins og 
hann sé að beina athyglinni á 
krakkann og byssunar 
 
Hann hefur valið að sitja 
barnið í miðjuna og fyrir ofan 
barnið til að sýna okkur 
áhugamál hans 
 
Strákurinn er í miðjunni á 
myndinni og þá horfir maður 
fyrst á hann ( oftast) 
 
Hann hefur ákveðið að taka 
myndina að neðan frá sem 
gerir þau áhrif að stelpan lítur 
út fyrir að vera drotting eða 
eitthvað álíka. 
 
Uppstillt mynd í brjósthæð 
krakkans 
 
Hann hefur ákveðið að taka 
myndina inni í svefnherberginu 
því þær eiga ekkert mikið 
 
Uppstillt mynd og ákveðnri 
persónu sem er sjálfsörugg 
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Félagslega hliðin 
 
Hvar og hvenær er líklegt að þessi mynd sé gerð? 
 

A. 
Í kringum 2010. Á myndinni 
sést frekar nútímalegt dót og 
myndin er í góðum gæðum 
 
2005 út af því að krakkinn á 
eignlega engar nútímalegar 
dóta byssur 
 
Myndinn er tekinn í herbergi 
sirka 20 öld. Þú getur séð það 
útaf dótinu en eftir hlutunum á 
hillunum þá er þetta frekar 
fullorðins herbergi 
 
Einhvernstaðar á Noðurlöndum 
svona 2012 eða 2013. Dótið á 
myndini lítur út fyrir að 
mamma hennar eða einhver 
hafi átt það á undan henni. 
 
Í ensku talandi landi (stafrófið) 
í kringum 2010  (dótið frá 
árunum í kringum það)  
 
Einhverstaðar í landi þar sem 
er örugglega stríð eða á stað 
sem er ekki alltaf gott líf. Þetta 
er líklega tekið ca. 2013 
 
 
 
 
 
 

B. 
Í Kasastan (gömlu 
sovétríkjunum) og 2009 
 
Afríku einhvern tíman á 21 öld 
 
Afríku, einhverntíman nýlega, 
eftir 2010 
 
Milli 2000-2010 
 
Latino land( Brazil, Mehico, 
Espanola) á 21.öld 

 
Í Ameríku 2006 
 
Í Afríku 2007 
 
Evrópa 2007-2015, norður-
vestur 
 
Í nútímanum og líklega frá 
ríkari Arabíuþjóð eða 
Asíulöndum 
 
Hún er örugglega tekin 2015 í 
hverfi í Arabíu eða Ameríku 
 
Við höldum að hún sé tekin í 
Bretlandi 
 
Einhvern tíman á síðustu 20 
árum 
 
 
Í suður ameríku kanski 10 ár 
 
Árið 2013 er gisk 
 
Í kringum árið 2000. Allt leim 
þarna 
 
Nútíminn árinu 2000 og 
eitthvað, hún er tekin í 
sófanum heima hjá þeim. 
 
2009-2010 Ameríku 

 
Í útlöndum 2009-2002 
 
Líklegast 2009-2010 
nútímanum í herbergi hans 
 
Árið 2000 og eitthvað í 
herberginu hennar 

 
Í nútímanum t.d. 2014 eða 13 
 
Einhverstaðar í Asíu í kringum 
21 öld 
 

C. 
 

Misskilingur 
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Afríku 21 öld 
 
Svona 2007 
 
Hún er held ég nýleg 2000 og 
eitthvað 
 
Um 2013 myndi ég halda  
 
 
 

 
Hvers konar þjóðfélagsástandi lýsir þessi mynd? 

A. 
Mikil fátækt en samt 
einhverskonar áhyggjulaus 
lífstíl. 
 
Húsið er soldið uppgefið, 
leikföngin eru ekki mörg sem 
lýsir fátækt. En gleði stráksins 
leynir sér ekki. 
 
Myndin gefur ákveðna 
vísbendingar um ástand 
þjóðfélags. Líklega erfitt 
ástand vegan tómleika 
herbergisins svo er krakkinn 
með vopn 
 
Mikil ofbeldi vegna leikfanga 
vopna stáksins 
 
Kanski að ungt fólk geti fengið 
byssu. Kanski er þetta smá 
ýking á alvörunni hlutum í 
landinu. 
 
Við höldum að það sé stríð eða 
mikið ofbeldi í gangi hjá 
honum og honum langar að 
verja einhvern eins og að vera 
hermaður 
 
Góðu ástandi það er eins og 
það er lýðræði í landinu 
 
Þjóðin er fátæk og krakkarnir 
leika sér með hvað sem er 
(stelpur eru ekki bara með 
dúkkur og strákar ekki bara 
með bíla og byssur) 
 
Það lítur út að það er ekki gott, 
það er mynd uppi á vegg er 
öruglega maður sem stjórnar 

B. 
Það er soldið gamaldags og er 
ekki með nýjusti tækni. 
 
Þau eru öll berfætt = fátækt?  
 
Góðu þjóðfélags ástandi og 
þægindum 
 
Að þjóðfélagið er ekki í góðu 
standi hagstæðilega( hér er 
skrifað fyrir aftan peningalega) 
séð 
 
Bara mjög gott allvega í 
þessari fjölskyldu þau eiga 
næga peninga 
 
Hún býr líklegast í hærri 
stéttarfélagi 
 
Við höldum að hún sé ættleitt 
frá Indalndi og sé núna í ríkum 
skóla í Bretlandi 
 
Við teljum að þetta séu 
eðlilegar aðstæður í hennar 
landi. Hún sýnist sjálfsörugg 
og ánægð 
 
Þetta er líklegast ekki fátækt 
land og mér finnst líklegt að 
þetta sé í Ameríku 
 
Gott og að hún þarf ekki að 
pæla í því. Hún er bara krakki 
og er að leika sér 
 
 
 
 

C. 
Ekki mikil peningar 
 
Að hann lifir í ríku hverfi eða 
landi 
 
Býr örgl í frekar ríku 
þjóðfélagi 
 
Þetta er með öllum líkindum 
evrópubúi 

 
Vel stætt hverfi 
 
Hún sýnir fátækt 
 
Hún sýnir líklegast afrískt 
ástand 
 
 
 

Misskilningur 
Að krakkar eiga að venjast 
byssum áður en þeir fara í 
world war 3 
 
Doo 
 
Ekkert sérstakt 
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Hvað segir þessi mynd um persónuleika barnsins? 
 
A. 
Hún er glöð og þakklát og 
hugrökk að standa fyrir framan 
fjölskylduna sína með öll 
sólgleraugun sín. 
 
Bangsar geta þýtt að hún sé 
hlý og góð en gæti vantað 
umhyggju 
 
Hún er sjálfsörugg og sýnir 
sjálfstraust. Hún lýtur líka út 
fyrir að vera þakklát fyrir það 
sem hún á 
 
Hún hefur áhuga á dúkkum og 
elda þanning það er eins svo 
henni hefur gaman að búa til 
anann heim svo eftir andlit 
hennar er eins og hún er glöð 
 
Ofdekruð frek (svipur, mikið 
dót) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 
Glöð, áhyggjulaus, lífleg 
 
Hann á ekki mikið en er glaður 
með það sem hann á. 
 
Hann hefur mikinn áhuga á 
lestum og soldið feiminn 
 
Hún er glöð og skemmtileg og 
er þakklát 
 
Hann elskar tónlist og er mjög 
líflegur 
 
Stelpan lítur út fyrir að eiga 
allt og hún er góð 
 
Róleg,hlý, góð og hlýðin 
 
Ákveðinn og kanski 
ofbeldisfullur 
 
Hann hefur áhuga á byssum og 
honum finnst ekki gaman að 
láta taka myndir af sér 
 
Hann hefur áhuga á löggum og 
byssum 

 
Hann vil action og ætlar 
kanski að vera lögga eða 
eitthvað annað 

 
Hann hefur áhuga á bardögum 
og ofbeldi. Vill kanski vera 
hermaður eða lögga og verja 
fólk 
 
Glaðlegan skemmtilega og 
fjölskylduleg 
 
Hún sýnir að barnið er 
áhyggjulaust og mjög 
hamingjusöm 
 
Hún er gott barn með litríkt 
dót og gott hún lítur út fyrir að 

C. 
Honum finnst gaman að 
motorhjólum 
 
Glaður krakki 
 
Honum finnst gaman að 
byggja legó 
 
 

Misskilningur 
Fjölbreytni 
 
 

einhverju í þjóðinni tekur 
fjöldskylda. 
 
Hún lýsir frið og væntumþykju 
út af böngsunum 
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vera dótasjúk 
 
Honum líður nokkuð vel og er 
jákvæður 
 
Hann er töffari sem hefur 
áhuga á boltaleikum, vopnum 
og faratækjum 
 
Þau eru þakklát fyrir 
leikföngin sín 
 
Ákveðni og sjálfsöryggi 
 
 
Þær raða líkega ekki hvaða 
leikföngum þær fá því þetta 
líkist ekki þeirra stíl en þetta 
gæti líka bara verið uppáhalds 
leikföng þeirra. 
 
 
 

 
Hvað segir þessi mynd um heimilisaðstæður barnsins? 
 
A. 
Myndin er tekin úti og það er 
sýnir að stelpan á kanski ekki 
alveg geggjað hús og hún á 
stóra fjölskyldu. Hún á ekki 
pabba því miður.  
 
Mikil fátækt en samt 
einhverskonar áhyggjulaus 
lífstíl. 
 
Foreldrar báðir með góða 
vinnu og eru líklega lítið 
heima. Hún er líklega 
einkabarn 
 
Foreldrum er alveg sama að 
gæti verið vont fyrir hann að 
vera með svo mikið 
ofbeldisdót. 
 
Það er fínt hún er glöð hún á 
fjölskyldu sem getur hugsað 
um hana. Hún á heil föt 
 
Foreldrar hennar eru ríkir 
(mikið dót), hún á bróður 
(koja,strákadót) 
 
Við höldum að hún sé 
einkabarn því hún á svo mikið 
að dóti og er rík 
 
 
 
 

B. 
Það er ekki það mikið af 
pening á heimilinu. 
 
Hann hefur það gott og góða 
fjölskyldu og aðstæður er 
stable 
 
Hann lifir í góðu ástandi þar 
sem er nóg til af öllu 
 
Hún á gott líf. Foreldrar 
hennar elska hana mikið og 
gefa henni allt 
 
Mamman hlý og góð og 
pabbinn strangur 
viðskiptamaður  
 
Fínt herbergi en kanski 
hættulegt hverfi 
 
Vel stæð fjölskyla með 
foreldra sem gefa krakkanum 
hvað sem hann vill 
 
Að hann sé í ríkari fjölskyldu 
en aðrir 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. 
Heimilið er ekki í góðu standi. 

 
Þær eru ekki góðar aðstæður 
 
Þau eiga ljótan sófa og þess 
vegna eru þau kanski  
 
Þau eru of rík og eru bara 
venjulega stað í 
penningmálum 
 
Góðar 
 
Hann er í góðum 
heimilsaðstæður 
 
Hún sýnir að það er gott að 
barnið skortir ekki neitt 
 
Hann er í góðum málum 
 
Fjölskyldan er fátæk 
 
Þær eru ekki góðar  
 
Þau eru fátæk 
 
Misgóðar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misskilningur 

Hvað segir þessi mynd um samfélagslegar aðstæður á þeim tíma sem hún var tekin? 
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A. 
Vöxtur á gróðri er góður svo 
ef þau eru bændur þá eru þau 
í góðum málum. 
 
Hún er ekki í stríðshættu en 
það gætu verið 
sjórnmáladeilur. Hún býr 
samt í frekar góðu samfélagi 
 
Í dag eru krakkar meira að 
leika sér í tölvum og þá voru 
krakkar að leika sér með dót 
t.d. legó, bíla o.f.l 
 
 
 

B. 
Myndin er kanski tekin í 
fátæku landi. 

 
Kanski bara fínar. Hann á 
kanski heima í skemmtilegu 
hevrfi með góða vini. 

 
Foreldrar hans ala hann vel 
upp og eru að því 
 
Mikil ofbeldi í landinu 
 
Krakkar höfðu áhuga á 
byssum líka á þeim tíma 
 
Að byssur sé áhugamál 
stráksins 
 
Pabbi hans er byssueigandi. 
Kanski er stríð í gangi 
 
Að það er ílska á þessum 
tíma. 
 
Góðar eins og allt er eins og 
það á að vera 
 
Að mamma hennar eða pabbi 
eru rík og eiga got líf og 
góða húsaðstæðum 
 
Ekki gott og það er 
örugglega erfit að búa þarna 
 
Þau segja frá stelpu sem eru 
greinilega góðir vinir 
 
Hún hefur senilega átt 
einhverja vini af svipnum að 
dæma 
 
 

C. 
Hún sýnir að börn eru að 
leika sér með dót 
 
Hún sýnir að börn eru að 
leika sér með dót 
 
Nútímaleg 
 
Samfélaglegar aðstæður eru 
góðar  
 
Góðar samfélagslegar 
aðstæður 
 
Allt var með felldu á þessum 
tíma 
 
 
Hún segir ekki mikið því að 
hún er tekinn inn í herbergi 
með engu nema böngsum 
 
 
 
 
 

Misskilningur 
Skil ekki 
 
Góðar 
 
Fátæk 
 
 

 
Hvað heldurðu að listamaðurinn sé að reyna að segja með þessari mynd? 
 
A. 
Það eru ekki sömu lífsgæði, 
alls staðar í heiminum. 
 
Barnið deilir leikföngum 
sínum með fjölskyldu sinnum 
og elskar þau. 
 
Að maður þarf ekki að búa í 
ótrúlega “góðum aðstæðum” 
til að vera glaður ? 
 
Strákurinn er þakklátur og 
lærir að elska umhverfið sitt. 
Hann þarf ekki að eiga mikið 
til að vera glaður :D 
 
Að hann hefur það gott og 

B. 
Hvað barnið er glatt en fær 
líklega allt upp í hendurnar 
 
Hann er að segja að krakkar 
hafa of mikinn áhuga á 
byssum nú til dags 
 
Hvað þessi strákur hefur 
áhuga á 
 
Að hún eigi mikill penning 
og hefur það mjög gott 
 
Hún á mikið af dóti (stillir 
kubbum upp en ekki í kassa) 
 
Að hún er dekruð 

C. 
Að krakkinn eigi ekki marga 
bíla 
 
Hún er rík og elskar bangsa 
 
Að stelpan elski bangsa 
 
Mjög týpískan strák 
 
 
Ekki mikið 
 
 
 

Misskliningur 
Nei 
 
Tákna 
 
Ekki mikið 
 
Dót 
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þar sem hann er, er gott að 
vera til 
 
Að krakkar eigi kanski að 
leika sér meira með dót 
heldur en tölvum og svoleiðis 
 
Hvað hún hafi það gott 
meðan við önnur börn í 
heiminum 
 
Hann er að sýna hversu vel 
stæð börn eru kringum 
hnöttinn  
 
Börn geta verið glöð þó þau 
séu fátæk, 
listamaðurinn/kona sem tekur 
myndirnar sýnir hversu 
mismuandi heimlisaðstæður 
geta verið 
 
Hvað lífið getur verið 
öðruvísi í heiminum en það 
er samt gleði þarna 
 
 
 
 
 
 

 
Að segja frá litríkum 
leikföngum stelpum 
 
Að dótaáhugi krakka eða 
stráka sé búinn að breytast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Persónulega hliðin 
 
Hvaða tilfinningaleg viðbrögð vekur þessi mynd hjá þér? 
 
A. 
Þessi mynd snerti okkur því 
strákurinn er svoo glaður með 
eina fallega bílinn sinn. Lét 
okkur hugsa um hvað við 
áttum miðað við hann. 
 
Mjög mikið af vopna 
leikfangum sem er kanski 
ekki gott fyrir svona ungan 
strák 
 
Vorkun en líka gleði því þær 
eru glaðar (brosandi) 
 
Þau vekja sorgleg viðbrögð 
vegan þess að þau eru 
greinilega fátæk 
 
Að það er svo öðruvísi 
hvernig börn lifa 
 
 

B. 
Gleði og væntumhyggju. 
 
Hamingju,orka 
 
Hamingju og þægindi 
 
Hún er sæt og krúttleg 

 
Öryggi 
 
Hann á ekki bjarta framtíð 
 
Að hann sé doldið stoltur ( 
hvað hann á mikið legó) 
 
Hamingju því hún er svo glöð 
 
Hún er montin 
 
Hræðslan  
 
Hamingja stelpnanna  
 
 
 

C. 
Smekk barnsisn á leikföngum 
 
 
 
 
 

Misskiliningur 
: I    Mynd af áttaviltum 
manni 
 
Mynd af vandræðalegum kalli 
 
Eignlega enginn 
 
Engin. Ég er tilfinningalaus 
 
Ekki nein sérstök viðbrögð 
 
Enginn viðbrögð 
 
Enginn sérstök viðbrögð 
 
 
 
 

Hvað segir þessi mynd þér um samfélagið í dag? 
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A. 
Að sumir krakkar þurfa ekki 
iphone til að skemmta sér. 
 
Við eigum alltof mikið. 
Maður þarf ekki að eiga allt til 
að skapa gleði. 
 
Að börn eru hætt að leika sér 
með dót en eru kominn með 
raftæki í staðin 
 
Að strákar vilja frekar vera 
með ofbeldisdót í staðin fyrir 
dúkkur því þeir vilja ekki að 
það sé gert grín af þeim 
 
T.d eru núna krakkar bara að 
leika sér í tölvu og nota 
enginn dót 
 
Mér finnst að krakkar leika 
sér miklu minna með leikföng 
og dót í dag. Á þessari mynd 
sýnir að strákurinn leiki sér 
oft með legó held ég 
 
Það er eins og tískan var 
aðeins öðruvísi á þessum 
tíma. En annars líkist hún 
mjög mikið nútímanum þ.e.a.s 
plöntunar og stóllinn, 
hillurnar 
 
Að okkar samfélag er slæmar 
því krakkar eru núna alltaf 
bara í símum og tölvu 
 
Hvað samfélagið hefur breyst 
(bara ipad í dag) 
 
Að fólk sé mikið að vinna og 
eyðir miklum peningum í að 
gera börnin sín glöð 
 
Að börn áttu ekki síma á 
þessum tíma 
 
Það er en ekki fullkomið 
jafnrétti  
 
Þetta er enn þá svona í dag í 
heiminum og það væri gott að 
laga svona aðstæður 
 
 
 

B. 
Það eiga ekki allir jafn mikinn 
peninga. 
 
Það eru misrík lönd. 
 
Myndin sýnir að það var ríkt 
samfélag eins og í dag 
 
Að samfélagið sé gott 
 
Þessi mynd var tekin fyrir 
þrettán árum. Samfélagið er 
búið að breytast 
 
Að sumir eru fátækari en aðrir 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. 
Það er gjörbreytt 
 
 
 
 
 

Misskiliningur 
 
Ekki mikið 
 
Dótabyssur eru miklu flottari 
og betri nú til dags 
 
Að krakkar hafa áhuga á 
byssum 
 
Ekkert öðruvísi 
 
 

 
Hefur það áhrif hver þið eruð hvernig þið upplifið myndina og ef svo er, hvernig hefur það 
áhrif. 
 
A. 
Ég sé að það er alið upp 
stráka að leika ekki með 
“stelpudót” 

B. 
Já því við erum ríkari en þau 
 
Við búum við betri aðstæður 

C. 
Allt öðruvísi aðstöður hjá 
honum en á Íslandi 
 

Misskilingur 
 
Nei 
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Já af því ef ég væri krakki frá 
t.d. Afríku þá myndi mér 
finnast hann vera heppinn að 
vera með svona mikið dót en 
ég núna finnst þetta bara 
eðlilegt.  
 
Ef maður átti lítið dót þegar 
maður var lítill finnst manni 
hún rík eða ef maður átti 
mikið dót finnst manni það 
ekki 
 
Við erum góðar manneskjur 
því við finnum til fyrir þeirra 
hönd 
 
Hvað þetta er öðruvísi en 
maður heldur stundum að það 
sé 
 
 
 
 
 

og barnið á myndinni. 
 
Við búum við aðrar aðstæður.  
 
Við sjáum hana frekar 
svipaða, bara að hún býr í 
ríku samfélagi og er sæt 
 
Já það hefur áhrif , getur sér 
hvernig manneskjunni líður á 
myndinni 
 
Að við leikum okkur með dót 
annað en krakkar í dag 
 
Ég upplifi myndina þannig að 
barnið búi við góðar aðstæður 
og skortir ekki neitt. 
 
Já ef þú hefur eins verið hún 
þegar við vorum lítil og hafði 
nóg peninga og gott 
 
Já ef maður er fátækur getur 
maður orðið öfundsjúkur 
 
Það hefur engin áhrif á mig 
nema að ég sé þakklátur 
 
Allt öðruvísi aðstöður hjá 
honum en á Íslandi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nei 
 
Engin áhrif 
 
Engin áhrif 
 
Nei 
 
Nei  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


