
 

 

 

Myndlist og hönnun, 
grunnur fyrir sköpun. 

Námsefni í listgreinum í framhaldsskóla 
 
 
 
 

Bylgja Lind Pétursdóttir 
 
 
 
 
 
 

Kennaradeild 
Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
2018 





 
 

Myndlist og hönnun, 
grunnur fyrir sköpun. 

Námsefni í listgreinum í framhaldsskóla 
 
 
 
 

Bylgja Lind Pétursdóttir 
 
 

30 eininga lokaverkefni sem er hluti af 
Magister Educationis-prófi í menntunarfræði 

 
 
 
 

Leiðsögukennari : Margrét Elísabet Ólafsdóttir 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kennaradeild 
Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
Akureyri, júní 2018 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myndlist og hönnun, grunnur fyrir sköpun.  
Námsefni í listgreinum í framhaldsskóla. 
30 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister Educationis-prófi í 
Menntavísindum 
 
Höfundarréttur © 2018  Bylgja Lind Pétursdóttir 
Öll réttindi áskilin 
 
Kennaradeild 
Hug- og félagsvísindasvið 
Háskólinn á Akureyri 
Sólborg, Norðurslóð 2 
600 Akureyri 
 
Sími: 460 8000 
 
Skráningarupplýsingar: 
Bylgja Lind Pétursdóttir, 2018, meistaraprófsverkefni, kennaradeild, hug- og 
félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 111  bls. 
 
Prentun: Stell 
Akureyri, 1. júní, 2018 
 



 

Ágrip 
Haustið 2016 fékk ég að kenna nokkra listgreinatíma í Menntaskólanum á 
Egilsstöðum, ég fékk frjálsar hendur til þess að hanna kennsluefnið og 
skipuleggja tímana. Út frá því kviknaði hugmyndin að halda áfram með þá 
vinnu, afla mér meiri þekkingar og búa til námsefni sem hægt væri að nýta í 
framtíðinni. Þessi ritgerð ásamt vefsíðu er 30 eininga (ECTS) lokaverkfni til 
M.Ed. -prófs í kennslufræðum á hug-og félagsvísindasviði Háskólans á 
Akureyri. Verkefnið skiptist í heimildaritgerð og vefsíðu sem inniheldur 
hugmyndir af verkefnum. Verkefnin á vefsíðunni eru ætluð nemendum á 
myndlistarbraut á framhaldsskólastigi og vefsíðan hugsuð sem 
hugmyndabanki sem inniheldur verkefni og fróðleik. Ég hannaði verkefnin 
með það að markmiði að auka tækifæri fyrir sköpun, verkefnum er skipt eftir 
köflunum formfræði, litafræði, samsetning, skynjun og sköpun og innan hvers 
kafla er verkefnum skipt eftir hæfniþrepi, verkefnin eru 45 talsins.  Hugsunin 
bakvið þetta lokaverkefni var að búa til hugmyndabanka með kennsluefni sem 
gæti nýst mér og öðrum kennurum í framtíðinni, þar sem ég tel vera vöntun á 
kennsluefni fyrir listgreinakennara á framhaldskólastigi.  

Í fræðilega hlutanum fjalla ég meðal annars um gildi skapandi hugsunar, 
kynni mér sögu listnáms, hugmyndir Elliots Eisner (2002) um fagmiðaða 
listkennslu og hugmyndir Wucius Wong (1993) um hönnun, formfræði og 
myndbyggingu. Kennsluefnið verður einnig skoðað í ljósi þess sem fram 
kemur í Aðalnámskrá framhaldsskóla um þrepaskiptingu náms, 
lærdómsviðmið og grunnþætti menntunar.  

Vefsíðu má nálgast hér: https://bylgjalind.wixsite.com/namsefni





 

Abstract 
In the fall of 2016 I got to teach a couple of classes at Menntaskólinn in 
Egilsstöðum, I had the freedom to design the teaching materials and organize 
the lessons, and there the idea was born to develop with that work, gain more 
knowledge and to create study material that could be used in the future. This 
essay as well as the website is a 30 unit (ECTS) final project for M.Ed. degree 
in teaching from the University of Akureyri. The project is divided into an 
essay and a website that contains ideas of projects to use in art teaching. The 
assignments on the website are intended for students at the upper secondary 
level. The website is conceived as an idea bank for projects and information. I 
created projects with the aim of increasing opportunities for creativity, the 
tasks are divided according to the sections of theology, lithology, composition, 
perception and creation and within each chapter, the assignments are divided 
according to the level of competence, the projects are 45 in total. The idea 
behind this final project was to create an inspirational website of teaching 
materials and projects that could be useful to me and other teachers in the 
future. In my opinion there is a need for teaching materials for teachers that 
teach art in the upper secondary level. 

In the theoretical part, I am discussing the value of creative thinking, I will 
review the history of art education,  I will look in to the ideas of Elliots Eisner 
(2002) about discipline-based art education. And also look in to the thoughts 
of Wucius Wong (1993) about design, formology and composition. The 
teaching material will also be viewed in the light of what is stated in the 
Icelandic curriculum, about the skill levels, learning outcomes and the basic 
element of education. 

The website can be found here: https://bylgjalind.wixsite.com/namsefni  
 
 
 
 





 

Formáli 
Þessi ritgerð ásamt vefsíðu er lögð til fullnaðar M.Ed.-gráðu í menntunarfræði 
við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Vægi verkefnisins eru 30 einingar 
(ECTS). Leiðbeinandi minn í þessu meistaraprófsverkefni var Margrét 
Elísabet Ólafsdóttir og vil ég þakka henni fyrir hjálpina. Einnig vil ég þakka 
manninum mínum Pétri Steini Guðmannssyni og syni mínum Þorvaldi Frosta 
Péturssyni fyrir stuðning og þolinmæði meðan á náminu stóð og Sólveigu 
Eiríksdóttur fyrir yfirlesturinn og hjálpina. 
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1. Inngangur 
Haustið 2016 fékk ég að kenna nokkra tíma í æfingakennslu í Menntaskólanum 
á Egilsstöðum í áfanganum  Listir á líðandi stundu. Ég fékk frjálsar hendur til 
þess að skipuleggja kennslutímana og hanna kennsluefnið. Það var mikil vinna 
fólgin í því en ómetanleg reynsla og út frá þessari reynslu kviknaði hjá mér 
áhugi og hugmynd að lokaverkefni. Hugmyndin var að nýta tækifærið og afla 
mér meiri þekkingar á listgreinakennslu og búa til námsefni sem gæti nýst í 
framtíðinni.  

Í vettvangsnáminu fanst mér vanta aðgengilegt kennsluefni fyrir 
framhaldsskólakennara sem kenna listgreinar, eins og íslenska vefsíðu með 
hugmyndum af kennsluverkefnum. Áfangin Listir á líðandi stundu var ekki 
kenndur með ákveðið útgefið kennsluefni til hliðsjónar. Kennarinn sem kennir 
þennan áfanga var með sitt eigið efni og það var erfitt fyrir mig að nota það, 
þar sem kennarinn notaði glærur og myndir sem hann hafði safnað að sér og 
búið til og talaði síðan samhliða efninu út frá eigin þekkingu. Æfingakennslan 
á Egilsstöðum var því kveikjan að þessu lokaverkefni sem skiptist í 
heimildaritgerð og námsefni.  

Bakgrunnur minn er stúdentspróf af myndlistar- og hönnunarbraut 
fjölbrautaskólans í Breiðholti. Eftir það lá leiðin mín í Listaháskóla Íslands þar 
sem að ég útskrifaðist með B.A gráðu í arkitektúr. Þrátt fyrir sérhæfingu mína 
í arkitektúr, liggur grunnur minn í myndlist og hönnun, það mætti segja að 
ákveðin togstreita hafi fylgt mér hvort ég ætti að einbeita mér meira að hönnun 
eða myndlist, og kom sú togstreita síðast upp við gerð þessa verkefnis. Því var 
ákveðið að hanna kennsluefni sem tvinnar saman bæði myndlist og hönnun.  

Námsefnið ætla ég að vinna útfrá hugtakinu sköpun með hugtakið 
sjálfbærni til hliðsjónar. Hugtökin falla undir grunnþættina sex sem 
Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011, bls. 15) byggir á, en samkvæmt henni eiga 
grunnþættirnir að fléttast inn í allt skólastarf og inntak náms að mótast af 
grunnþáttunum. Sköpun skiptir miklu máli í öllu skólastarfi ekki síður en í 
listgreinum, sköpun snýst um að fara út fyrir mengi hins þekkta, fá nýjar 
hugmyndir og leita nýrra lausna (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, 
bls. 22). Menntun til sjálbærni felur meðal annars í sér að skapa samábyrgð á 
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umhverfinu og að nemendur geri sér grein fyrir eigin vistspori og neyslu 
(Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 18).  

Samkvæmt Bamford (2011, bls. 92) þarf að auka skapandi vinnu í 
íslenskum skólum og skapandi aðferðir í námi, þar á meðal í listgreinum. Hún 
vitnar í (bls. 69) úttekt sem náði til fjölda landa um allan heim, þar kom í ljós 
að í fjórðungi tilfella væri listfræðslan þannig að hún hefði neikvæð áhrif á 
skapandi hugsun og listrænan þroska barna. Robinson (2001, bls. 33) telur að 
skólakerfið drepi niður sköpunarkraft barna. Hann heldur því fram að börn 
komi full af skapandi orku í byrjun skólagöngunnar en mörg þeirra útskrifist 
úr skóla búin að tapa sjálfstraustinu til þess að skapa. Í niðurstöðum rannsóknar 
Gísla Þorsteinssonar og Brynjars Ólafssonar (2013, bls. 13) á ákvarðanatöku 
nemenda í hönnun og smíði í íslenskum skólum, kom fram að nemendur væru 
ekki nógu gjarnir á að taka eigin ákvarðanir þegar kom að hönnun og sköpun 
á verkefnum. Niðurstöður sýndu einnig að kennararnir sem tóku þátt í 
rannsókninni gáfu nemendum viðfangsefni sem fólu í sér fá tækifæri til eigin 
ákvörðunartöku. Samkvæmt þessum niðurstöðum má ætla að það þurfi að gera 
betur þegar kemur að því að efla sköpun í námi.  

Hluti af þessu lokaverkefni er í formi vefsíðu sem inniheldur námsefni sem 
ég hef samið. Námsefnið er í formi verkefna og hefur það markmið að efla 
sköpun hjá nemendum. Í einstökum verkefnum tek ég fyrir mikilvæga 
grunnþætti í listgreinakennslu sem telja verður mikilvæga fyrir áframhaldandi 
nám í listgreinum og listsköpun. Námsefninu er skipti niður í fimm kafla, 
formfræði, litafræði, samsetningu, skynjun og sköpun. Í hverjum kafla eru þrjú 
verkefni fyrir þrjú mismunandi hæfniþrep, samtals níu verkefni í hverjum kafla 
og 45 verkefni í heildina. Fög eins og formfræði og litafræði byggja á gömlum 
og gildum reglum, sem ég byggi á við gerð námsefnisins. Markmiðið er að 
leita leiða til að koma með tillögur að verkefnum sem byggja á nýrri nálgun og 
nýjum áherslum.  

Við gerð námsefnisins hef ég stuðst við hugmyndir hönnuðarins John 
Bielenberg, en hann er einn af upphafsmönnum hönnunar-og kennsluverkefnis 
sem kallast Think Wrong. Aðferðin gengur í stuttu máli út á það að þora að 
hugsa á annan hátt eða „hugsa vitlaust“, sem geti leitt til nýrra lausna og 
hugmynda. Bielenberg skrifaði bókina Think Wrong: How to Conquer the 
Status Quo and Do Work That Matters í samvinnu við fleiri höfunda sem telja 
að það sé auðvelt að festast í viðjum vanans, í umhverfi sem við erum vön og 
þekkjum vel. Það hafi þau áhrif að athyglin minnkar og við verðum síður 
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mótækileg fyrir nýjungum (Bielenberg, Burn, Galle og Dickinson, 2016, bls. 
101). Ég styðst við bókina sem innblástur fyrir námsefnið og tilraunir mínar til 
þess að efla sköpun. Hugmyndafræði bókarinnar Think Wrong var því einnig 
kveikja fyrir þetta verkefni, en ég tel hana henta vel sem innblástur til þess að 
búa til svigrúm fyrir sköpun í verkefnum í hefðbundnum grunnfögum eins og 
form-og litafræði.  

Heimildaritgerðin gerir grein fyrir helstu hugtökum, efnisþáttum og 
áherslum námsefnisins. Ég mun fjalla um undirstöðuatriði sjónlista, ég mun 
kynna mér gildi skapandi hugsunar og hvernig myndlist og hönnun tengjast. 
Ég mun einnig skoða hugmyndir Wucius Wong um formfræði og 
myndbyggingu og helstu áherslur litafræðinnar. Ég mun einnig gera stuttlega 
grein fyrir sögu listnáms og styðst þar við  bók Arthur D. Efland A History of 
Art Education frá 1990. Enn fremur mun ég fjalla um listgreinakennslu á 
Íslandi og velta upp spurningum um hvaða kosti listgreinakennarinn þarf að 
bera með sér. Ég styðst við kennslufræði listkennslu og byggi aðalega á 
hugmyndum Elliots Eisner um fagmiðaða listkennslu (e. DBAE - Discipline-
based art education), eins og hann setur þær fram í bók sinni The Arts and the 
Creation of Mind. Einnig verður fjallað um kennsluaðferðir sem ríma við 
hugmyndafræði Think Wrong. Ég mun einnig skoða það sem kemur fram í 
Aðalnámskrá framhaldsskóla um þrepaskiptingu náms, lærdómsviðmið og 
grunnþætti menntunar. 

1.1 Markmið  

Þar sem bakgrunnur minn liggur bæði í myndlist og hönnun ákvað ég að 
sameina fögin í námsefninu og setja það þannig upp að það henti sem grunnur 
fyrir bæði fögin. Námsefnið er ætlað fyrir kennara sem kenna áfanga á 
listnámsbraut á framhaldsskólastigi. Námsefnið er ekki hugsað sem eitt 
heildstætt námskeið, heldur má velja úr verkefni sem henta hverjum áfanga. 
Verkefnin eru flokkuð í formfræði, litafræði, samsetningu, skynjun og sköpun 
en innan hvers flokks er verkefnum skipt í þrjú hæfniþrepi. Þannig ætti að vera 
auðvelt að leita að verkefnum fyrir hvert hæfniþrep. Vefsíðan er hugsuð sem 
hugmyndabanki sem hægt er að styðjast við þegar búa þarf til áfanga eða bæta 
við verkefnum. 

Námsefnið á vefsíðunni er í formi fróðleiks og verkefna sem miða að því 
að nemendur öðlist þekkingu í grunn áherslum lista og hönnunar, fái 
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tilfinningu fyrir umhverfinu, mismunandi efnivið, fái að skissa á tví-og þrívíðu 
formi og fái að kynnast því að vinna með höndunum. Einnig er markmið að 
nemendur skilji muninn á myndlist og hönnun, hvað sé sameiginlegt og að 
nemendur fræðist um gildi skapandi hugsunar og mikilvægi sjálfbærni. 
Námsefnið gæti nýst sem góður grunnur fyrir áframhaldandi nám í hönnun eða 
myndlist. Megin markmið mitt er að nálgast efnistökin í námsefninu með 
frumlegum hætti og stefna á meira frelsi í útfærslu verkefna og auka um leið 
tækifæri á sköpun í annars hefðbundnum verkefnum.  
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2. Gildi skapandi hugsunar 
Einn af grunnþáttunum sex sem Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011, bls. 22) 
byggir á er hugtakið sköpun. Skapandi hugsun á ekki aðeins heima í listnámi, 
heldur í öllum námsgreinum, leik og starfi og ætti að flétta saman við allt 
skólastarfið. Hugtakið sköpun felur í sér að kanna eðli hluta og tengsla, kalla 
fram marga möguleika, nota ímyndunaraflið til að sjá nýjar og frumlegar leiðir 
og tengja saman óvænta hluti (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 
Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 7). Hagfræðingurinn Richard 
Florida talar um mikilvægi skapandi hugsunar og skapandi greina í bók sinni 
The Rise of the Creative Class sem kom fyrst út árið 2002. Florida segir (2012, 
bls. 305-306) að skapandi hugsun sé mikilvæg fyrir allt samfélagið, fólk og 
sköpunarkraftur þess sé mikil auðlind sem eigi eftir að aukast í framtíðinni og 
þjóðir sem og borgir eigi eftir að keppast við að laða að sér skapandi fólk. 
Ingibjörg Jóhannsdóttir og fl. taka í sama streng og segja að skapandi hugsun 
sé mikilvæg fyrir allt samfélagið.  

 
Með skapandi huga og aðferð að leiðarljósi er hægt að búa til fjölbreytt 
og kraftmikið samfélag þar sem greinar sem byggjast á hugverkum og 
framsæknar lausnir á öðrum sviðum verða þungamiðja í atvinnusköpun. 
Í sköpun liggur kraftur sem er ekki einungis afar þýðingarmikill fyrir 
einstaklinginn sjálfan heldur einnig samfélagið í heild. Þátttaka í sköpun 
og menningarstarfi er til þess fallin að styrkja félagslega innviði í hverju 
samfélagi (Ingibjörg Jóhannsdóttir og fl, 2012, bls 11). 
 

Florida talar um það í bók sinni (2012, bls viii) að samfélagsmiðlasíðan 
LinkedIn (vefsíða sem sérhæfir sig í atvinnumiðlunum) hafi fullyrt að orðið 
sem flestir nota til þess að lýsa sjálfum sér í atvinnuleit sé orðið „skapandi“. 
Hann heldur því fram að þegar mikil samkeppni er um störf og menntun þeirra 
sem sækjast eftir starfinu sé svipuð, þyki eftirsóknarvert að vera skapandi. 
Florida telur einnig að efnahagskerfi heimsins séu drifin áfram af skapandi 
fólki og skapandi störfum.  

  Listir og aðrar skapandi greinar eru mikilvægar atvinnugreinar á Íslandi. Í 
skýrslunni Skapandi greinar – sýn til framtíðar er gerð úttekt á stöðu skapandi 
greina á Íslandi. Í skýrslunni er talað um niðurstöður rannsóknar sem kölluð er 
1. des rannsóknin og birtust niðurstöður úr henni árið 2010.  Rannsóknin var 
fyrsta heildræna rannsóknin sem gerð hefur verið á stöðu skapandi greina á 
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Íslandi og samkvæmt skýrslunni (2012, bls. 10) komu niðurstöður 
rannsóknarinnar bæði listamönnum og ráðamönnum á óvart. 

 
Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að skapandi greinar skipta 
verulegu máli í íslensku atvinnu- og efnahagslífi. Hátt í tíu þúsund 
manns starfa við greinarnar, sem standa fyrir virðisaukaskattskyldri 
veltu sem nemur að lágmarki 189 ma.kr. á ársgrundvelli og skapa 
þjóðarbúinu a.m.k. 24 ma.kr. útflutningstekjur á ári (Mennta-og 
menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 10). 

 
Niðurstöðurnar voru ákveðin staðfesting á því að það borgar sig að huga 

vel að lista og menningarstarfsemi hér á landi. Í stefnumörkuninni fyrir árið 
2020 í sömu skýrslu kom einnig fram að skapandi greinar þóttu vera þær 
greinar sem líklegastar væru til þess að vaxa (Mennta-og 
menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 19). Það er því ljóst að skapandi greinar 
skila miklu til samfélagsins bæði menningarlega og fjárhagslega.                       

Flestir vilja hafa listir og menningu í umhverfi sínu, lífið yrði frekar litlaust 
ef umhverfi okkar væri án lista og menningar, en skapandi fólk er einnig 
mikilvægt í ljósi nýsköpunar og lausna í umhverfismálum og hvernig við 
munum lifa í framtíðinni. Manngert umhverfi umlykur okkur, en það gerir 
náttúran líka, náttúran og vistkerfi jarðar umlykur allt mannlegt samfélag 
(Mennta-og menningarmálastofnun, 2011, bls. 18). Heimurinn í dag krefst 
þess að fólk geti leyst flókin verkefni og það er ekki hægt að neita því að mörg 
erfið verkefni bíða okkar eins og verkefni sem snúa að umhverfismálum. 

 Ásthildur B. Jónsdóttir birti greinina  Listir og sjálfbærni, Áhrifamáttur 
sjónlista í menntun til sjálfbærni, þar sem hún fjallar um hvernig 
myndmenntakennarar og listamenn geta með starfi sínu stuðlað að menntun til 
sjálfbærni. Ásthildur (2011, bls. 3) talar um að menntun til sjálfbærni sé ekki 
sér námsgrein heldur námssvið sem allir kennarar ættu að tileinka sér. 
Myndmenntakennarar ættu að velta því fyrir sér hvernig þeir geti kennt 
myndlist með þeim hætti að nemendur fái tilfinningu fyrir hugtakinu sjálfbærni 
og átti sig á mikilvægi þess. Það er mismunandi hvar áherslan liggur í 
sjálfbærnimenntun, eins er það með skilgreiningu á hugtakinu sjálfu. Í 
Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011, bls. 17-18) er hugtakið sjálfbærni 
skilgreint sem samfélagslegt þar sem áherslur eru á jöfnuð og lýðræði. Einnig 
er það skilgreint sem efnahagslegt þar sem áherslur eru á skynsamlegri nýtingu 
auðlinda og að efnahagsvöxtur byggist ekki á óhóflegum ágangi á náttúrulegar 
auðlindir. En algengasta skilgreiningin er að við hugsum um náttúruna og 
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skilum umhverfinu ekki í lakara ástandi til afkomenda okkar og séum meðvituð 
um vistspor okkar (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 18). 
Ásthildur (2011, bls 8) tekur dæmi í greininni hvernig sé hægt að stuðla að 
sjálfbærni í menntun í gegnum myndlist, eins og með því að stuðla að 
sjálfbærri efnisnotkun í tímum og vinna með inntak sem eykur skilning á 
málefnum sjálfbærrar þróunar. 
      Ólöf Björk Bragadóttir listgreinakennari við Menntaskólanum á 
Egilsstöðum skrifaði um listmenntun til sjálfbærni í meistararitgerð sinni 
Plastfljótið. Þar talar hún um verkefnið og listasmiðjuna Plastfljótið sem er 
hugsuð sem farandsmiðja þar sem umhverfismenntun og sjálfbærni eru höfð 
að leiðarljósi.  Með verkefninu vill Ólöf (2016, bls. 38) að nemendur öðlist 
nýja sýn á ofnotkun á plasti og neyslumynstri mannsins. Megintilgangurinn 
með Plastfljótinu er að vinna á skapandi hátt með umhverfismál, og munu 
nemendur vinna að sameiginlegu listaverki með endurnýtingu á plasti að 
leiðarljósi. Í lokin munu verk nemenda úr mismunandi smiðjum sameinast í 
eitt stórt listaverk og því komið fyrir á sýningastað (Ólöf Björk Bragadóttir, 
2016, bls. 39). Það eru því til ýmsar hugmyndir um sjálfbærnimenntun í 
gegnum listnám og mun ég hafa þær í huga við gerð námsefnisins.  
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3. Manngert umhverfi 
 
Við lifum og hrærumst í manngerðu umhverfi hvort sem það er húsið sem við 
búum í, bílinn sem við keyrum, bókin sem við lesum eða mjólkurumbúðirnar 
sem við opnum. Það er því hlutverk okkar að hanna og skapa það umhverfi 
sem við viljum lifa í og þá skiptir máli að vanda til verka því umhverfið hefur 
áhrif á líðan okkar og það sem við byggjum og sköpum mun standa í langan 
tíma. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum umhverfis á líðan okkar en 
samkvæmt rannsókn Evans (2003, bls 536) kom í ljós að umhverfið hefur áhrif 
á líðan okkar og arkitektúr getur haft mikil áhrif á líf fólks. Til dæmis sýndi 
rannsóknin fram á að einstaklingur sem bjó í lélegum húsakynnum var mun 
líklegri til að finna fyrir stressi og vanlíðan. Fólk sem bjó í húsum þar sem lítið 
dagsljós komst inn var einnig líklegra til að glíma við þunglyndi. Arkitektúr, 
myndlist, grafísk hönnun og önnur list sem umlykur okkur daglega er því afar 
stór partur af lífi okkar og líðan. Arkitektar geta sem dæmi stjórnað því hvernig 
við upplifum rými og byggingar. Rými getur framkallað ýmsar tilfinningar hjá 
okkur eins og hvort rýmið sé þungt, alvarlegt, opið, hlýlegt, fráhrindandi eða 
forvitnilegt og vilja sumir meina að það sé hægt að hlusta á eða lesa hús eins 
og hvern annan texta (Guja Dögg Hauksdóttir, 2008, bls. 9). Byggingarlist 
tilheyrir okkur öllum og hefur áhrif á líðan okkar daglega þar sem byggingar 
mynda einskonar ramma utan um daglegt líf okkar (Guja Dögg Hauksdóttir, 
2008, bls. 9). 

 Bamford telur (2011, bls. 92-93) að listir séu öflugt samskiptaform og með 
því að læra tjáningarform listarinnar geti fólk betur skilið og lesið listir, talað 
um listir, tilfinningar og upplifun af listum. Gott myndlæsi er því mikilvægt í 
þessum skilning en læsi og færni í listum eru einstaklega mikilvæg í 
samtímanum og náinni framtíð. Heimurinn er sífellt að breytast og sérstaklega 
upplýsingatæknin. Þessvegna er mikilvægt að efla og leggja áherslu á gott 
myndlæsi að mati Bamford.  

  Læsi er partur af því að skilja umhverfi sitt, læsi getur verið margskonar, 
dæmi um mismunandi læsi er til dæmis myndlæsi, ritmálslæsi, stafrænt læsi, 
miðlalæsi, talnalæsi og vísindalæsi. Læsi er eitt af grunnþáttum menntunar og 
meginmarkmið læsis í skólakerfin er að nemendur séu virkir þátttakendur í að 



10 

umskrifa og umskapa heiminn með því að skapa eigin merkingar og bregðast 
við merkingum á persónulegan og skapandi hátt (Mennta-og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 17).  

 Myndlæsi er að geta lesið í myndir, tákn og það sem birtist okkur 
myndrænt. Hugtakið myndlæsi var fyrst notað af rithöfundinum John Debes 
árið 1968 en hann skilgreinir myndlæsi sem hæfni til að sækja sér þekkingu í 
gegnum myndir og vera meðvitaður um merkingu þeirra (Bamford, 2003). 
Manneskja sem er læs á myndrænt umhverfi getur lesið og komið frá sér 
myndmáli, afkóðað og túlkað myndræn skilaboð. Að vera læs á myndmál er 
mikilvægt í okkar daglega lífi, samskipti okkar, samfélagsmiðlar og nútíma 
menning er orðin mun tengdari myndmáli (Bamford, 2003). 

3.1 List 

Maðurinn hefur ætíð leitast við að skapa en þó með mismunandi hætti og 
tilgangi, sum list var sköpuð með nytsamlegan tilgang í huga og önnur í þeim 
tilgangi að fegra umhverfið. Hugtakið list er því vítt hugtak og nær yfir allt 
sem flokkast sem list, eins og tónlist, sviðslist og matargerðarlist. 

Upphaf listsköpunar má rekja allt aftur til ísaldar, fundist hafa raunsæ 
veggja málverk af skepnum í suðurfrönskum hellum sem talin eru vera frá 
5.000 – 10.000 f. Kr. (Gombrich, 1998, bls. 40). Það má því segja að listsköpun 
hafi fylgt manninum frá örófi alda og listin er mikilvægur partur af 
mannkynssögunni. Heimspekingar frá tímum Forn-Grikkja hafa deilt um 
tilgang og ágæti lista. Efland (1990, bls. 13-15) gerir eftirfarandi greinarmun á 
heimspeki Plató og Aristoteles sem skrifuðu báðir um listir. Heimspekingarnir 
fjölluðu um mun á raunveruleika og skáldskap og töldu að listir væru að líkja 
eftir raunveruleikanum. Plató taldi að það væri ekki hægt að treysta listum og 
þær væru í raun bjagaður raunveruleiki sem bæri ef til vill að varast. List væri 
ekki sannleikurinn. Aristóteles var ekki sammála Plató og taldi heldur að listir 
væri eini staðurinn þar sem sannar forsendur gætu komið fram. Aristóteles 
talaði um að til þess að búa til list þyrfti að þekkja virkni náttúrunnar og 
sálfræði mannskepnunar. Listræn þjálfun fæli í sér meira en kunnáttu á 
miðilinn eða efnið sem unnið var með, listamenn þyrftu líka að vita um orsök 
og áhrif listarinnar (Efland, 1990, bls. 15). Samkvæmt Eisner (2002, málsgrein 
200) leyfa listir okkur að kanna okkar innra landslag. Þegar listaverk hreyfir 
við okkur uppgötvum við hvað við erum fær um að upplifa. Listir hjálpa okkur 
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því að uppgötva tilfinningarnar sem búa innra með okkur. Eisner (2002, 
málsgrein 308-309) telur að listir auðgi skilningarvitin á þann hátt að við 
upplifum heiminn á dýpri og flóknari hátt og listir auðgi ímyndunarafl okkar 
þannig að við getum ímyndað okkur það sem við sjáum ekki, fundið bragð, 
snert, heyrt og fundið lykt sem ekki er til staðar nema í huga okkar. Að njóta 
lista er að næra tilfinningar og vitsmuni, í listiðkun finnur maðurinn lífsfyllingu 
og finnur tilfinningum sínum og hugmyndum farveg (Mennta-og 
menningarmálaráðuneytið, 1999, bls. 8). 

  Sjónlistir (e.visual arts ) er hugtak sem hefur verið notað sem samheiti yfir 
það víðfeðma svið sem tekur til myndgerðar og manngerðs umhverfis í nútíma 
samfélagi (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 1999, bls. 25). Sjónlistir ná 
yfir listgreinar eins og myndlist, hönnun, skúlptúr, kvikmyndagerð og 
byggingarlist. Sjónlistir eru því þau listform þar sem sjónræn upplifun er 
markmiðið, tónlist og bókmenntir falla því til dæmis ekki undir hugtakið 
sjónlistir. Námsefnið sem ég hanna fjallar um grunngildi sjónlista.  

3.2 Myndlist 

Myndlist er listgrein þar sem sköpunarkrafturinn fær að leika lausum hala og 
allt er mögulegt. Lengi hefur verið umdeilt hvað teljist vera myndlist. Það 
mætti segja að það sem einum finnst vera framúrstefnuleg myndlist þykir 
öðrum vera klósettskál á sýningu samanber hið heimsfræga listaverk Fountain 
eftir Marcel Duchamp frá árinu 1917. Listamaðurinn Duchamp keypti 
klósettskál, ritaði á hana „R.Mutt“ og sendi hana undir nafnleynd á stóra 
listasýningu, en verkið undir nafninu Fountain. Verkið var mjög umdeilt en 
þótti mjög framúrstefnulegt þar sem að listamaðurinn bjó ekki klósettskálina 
til heldur notaði hlut sem var nú þegar til. Sköpunin var ekki fólgin í 
handbragði, sköpun á mynd eða hlut, heldur var listræna gildi verksins fólgið 
í hugmyndinni og valinu að sýna klósettskál og þeim áhrifum sem listaverkið 
hafði (Kilroy, 2018, bls. 9).  

 Listgreinin myndlist er í raun samheiti yfir nokkrar listgreinar eins og 
málaralist, nytjalist, höggmyndalist, fagurlist, innsetningar, gjörningalist og 
vídeólist. Myndlist hefur tilfinningalegt gildi, hún leitast við að valda hug-eða 
tilfinningalegum áhrifum hvort sem þau eru góð eða slæm. Myndlist þarf ekki 
að virka eða vera lokaniðurstaða (Pipes, 2003, bls.9-10). Myndlist getur verið 



12 

opin, hrá, fljótleg, óþægileg, hugvekjandi eða spegill á samtímann, en hún 
getur líka verið falleg, róandi og vakið með okkur góðar tilfinningar.  

3.3 Hönnun 

Hönnun er fremur nýleg grein á Íslandi en er í stöðugri þróun og sem dæmi þá 
eru aðeins sautján ár síðan að hönnunardeild var stofnuð við Listaháskóla 
Íslands. Orðið hönnun kom ekki fram í íslenskri tungu fyrr en á sjötta áratug 
síðustu aldar, en þó höfðu íslenskir hönnuðir starfað fyrir þann tíma eða allt frá 
þriðja áratugnum (Elísabet V. Ingvarsdóttir, 2007).  

  Íslenska orðið hönnun í þeirri merkingu sem nú er lögð í það, er því fremur 
nýtt í íslenskri tungu en uppruni orðsins er talinn ná allt aftur í goðafræðina. 
Tryggvi Thayer (2015) telur að orðið hannarr hafi komið fyrst fram í 
Heimskringlu Snorra Sturlusonar og það séu fyrstu rituðu heimildir um tilurð 
orðsins. Samkvæmt Tryggva Thayer (2015) á orðið hönnun því að koma af 
lýsingarorðinu hannar(r) sem þýðir að vera duglegur eða listfengur. Í Völuspá 
er talað um dverg sem hét Hannarr, hann var þjóðhagur og átti að geta skapað 
allt með handverki og telja einnig margir að orðið hönnun sé komið frá 
dvergheitinu Hannarr (Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, 2007, bls. 13). 
Enska heitið yfir hönnun er orðið design og er það dregið af ítalska orðinu 
disegno frá endurreisnartímanum, þar var orðið notað um uppdrátt, teikningu 
eða hugmyndina á bakvið ákveðnu verki (Hauffe,1999, bls. 10).   

   Í sögulegum skilningi var byrjað að nota orðið design  með tilkomu 
iðnvæðingarinnar sem hófs síðla á 18.öld. Með iðnvæðingunni fór iðnaðurinn 
að leysa af handverkið og hófst þá aðgreining hugar og handar eða hönnunar 
og framleiðslu. Eftir því sem hönnun varð mikilvægari grein varð teikninámið 
sérhæfðara og stofnaðir voru sérstakir listiðnskólar en fyrir þann tíma voru 
aðeins hefðbundnar listaakademíur í boði erlendis (Hauffe,1999, bls. 21). 
Þegar líða fór á iðnbyltinguna fóru að skapast umræður og gagnrýni á hvað 
væri góð hönnun, það væri ekki nóg að framleiða óvandaðar og lélegar vörur, 
það þyrfti að setja tíma í að hanna vöruna vel áður en hún væri framleidd. 
Hönnunarsagan snýst því í raun um samband manna við hlutina eða hugvitið 
sem þeir framleiða eða nota (Hauffe,1999, bls. 19). Í dag eru miklar kröfur um 
góða hönnun. Hönnunin þarf meðal annars að hafa gott notagildi, virka vel, líta 
vel út, vera hagkvæm í framleiðslu og mæta þörfum notandans. Margt í 
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umhverfi okkar er hannað, þessvegna skiptir góð hönnun miklu máli fyrir 
okkur og umhverfið af því að við lifum og hrærumst í manngerðu umhverfi.  

 Hönnun er samheiti yfir margar greinar eins og iðnhönnun, 
innanhúshönnun, margmiðlunarhönnun og grafíska hönnun og hefur hver 
grein sinn ólíka tilgang. Hauffe (1999, bls 18) telur að áður fyrr hafi verksvið 
hönnuða aðeins verið í formi áþreifanlegra hluta, en í dag hefur orðið hönnun 
margþætta þýðingu og mörg fög tengjast hönnun, t.d hönnun á tölvuforritum, 
verkferlum, þjónustu og ásýnd fyritækja. Heimurinn verður sífellt flóknari 
staður og þörfin fyrir hönnun eykst.  

3.4 Hvað eiga hönnun og list sameiginlegt 

Það sem skilur að list og hönnun hefur oft verið umdeilt. Oft getur línan verið 
óljós og fögin geta skarast, sumir hönnuðir vilja til dæmis líka kalla sig 
listamenn og öfugt. Frumkvöðullinn og hönnuðurinn Steve Jobs stofnandi 
Apple fyritækisins í Bandaríkjunum útskýrði hönnun í blaðaviðtali.  
 

Flest fólk gerir þau mistök að halda að hönnun snúist bara um útlit, að 
hönnuðinum sé afhentur kassi og honum sagt að láta kassann líta vel út, 
hönnun snýst ekki bara um útlitið og tilfinninguna fyrir hlutnum, hönnun 
er hvernig hluturinn virkar (Steve Jobs, 2003). 

 
Hauffe (1999, bls. 15-16) útskýrir hönnun sem hugmynd, listsköpun, hugvit 

og teikningar af einhverju sem síðan er framkvæmt, hluturinn er því 
„hannaður‘‘ til framleiðslu. Hönnun er ferli, frá hugmynd að fullunninni vöru, 
hlutverk og markmið hönnunar geta verið mismunandi, sum hönnun snýst til 
dæmis um að búa til ódýra fjöldaframleidda vöru á meðan önnur snýst um að 
búa til umhverfisvæna vöru. Engu að síður mætti segja að hönnun gegni þrem 
megin hlutverkum, hagnýtu og tæknilegu hlutverki, fagurfræðilegu hlutverki 
og táknrænu hlutverki (Hauffe,1999, bls.16).  

 List hinsvegar hefur það að markmiði að miðla skoðun, tilfinningu eða sýn 
sem býr innra með listamanninum, bestu listamennirnir eru þeir sem ná bestum 
og sterkustum tilfinningatengslum við áhorfandann, ná að vekja hughrif og ná 
að deila sýn sinni, listamaðurinn, verkið og áhorfandinn eru því lykilþættirnir 
(Gunnar Harðarson, 2017).                                      

  Það mætti segja að aðal munurinn á myndlist og hönnun sé tilgangurinn. 
Hönnun er lausnamiðuð en ólíkt stærðfræði, þá er aldrei neitt rétt svar í 
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myndlist (Pipes, 2003, bls.10). Myndlist er tengd tilfinningum, upplifun, 
jafnvel einhverju óljósu sem okkur er ætlað að upplifa. Hönnun snýst um að 
láta áhorfandann gera eitthvað, kaupa sér vöruna eða nýta sér þjónustu, en listin 
er til þess að upplifa og njóta. Það sem hugtökin hönnun og list hafa 
sameiginlegt er að grunnþekkingin er sú sama, listamenn og hönnuðir fara í 
gegnum svipað grunn nám og læra undirstöðuatriði í formfræði, litafræði og 
teikningu. Bauhaus skólinn er gott dæmi um þennan sameiginlega grunn. Í 
Bauhaus var kenndur grunnur í lita-og formfræði sem nýttist bæði verðandi 
listamönnum og hönnuðum (Eisner, 2002, málsgrein 442-448). 
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4. Grunnur í listgreinum 
 
Í öllu námi í sjónlistum má finna kennslu í grunnfögum eins og formfræði og 
litafræði, oftast eru þessir áfangar kenndir á fyrstu árunum í listnámi og eru 
þessi grunnfög undirstaðan í öllu listnámi (Wong, 1993). „Þú verður fyrst að 
læra reglurnar til þess að geta brotið þær“ var setning sem ég heyrði oft í mínu 
listnámi en með því var átt að nemandinn þurfti að hafa þekkingu til þess að 
fyllast sjálfsöryggi og færni til þess að fara sínar eigin leiðir í sköpun og 
rannsóknum og „brjóta reglurnar“ með því að skapa eitthvað nýtt með tilvísun 
í það gamla. Af eigin reynslu tel ég mikilvægt að nemendur læri mismunandi 
tækni, aðferðir, reglur og söguna í listgreinum til þess að byggja upp sterkan 
grunn sem síðar nýtist í allri listsköpun í framtíðinni. Einnig að nemendur fari 
í listnám ef áhuginn liggur þar og markmiðið sé að leggja fyrir sig listina sem 
framtíðar iðkun.  

 Listamaðurinn Eric Zener (2013) er dæmi um listmálara sem gekk ekki 
menntaveginn í myndlist. Í fyrirlestri sem Zener hélt um feril sinn hjá Academy 
of Art University talar hann um að hafa þurft að rekast á hindranir, uppgvöta 
sig og sinn stíl. Hann sagðist einnig öfunda nemendurna sem hann var að 
ávarpa fyrir að vera í skóla. Þeir hefðu tækifæri til að finna og þróa sinn stíl í 
hvetjandi og skapandi umhverfi innan öruggra veggja skólans og með leiðsögn 
kennara. Tíminn í skólanum væri besti tíminn til þess að finna sjálfan sig, prufa 
nýja hluti og rannsaka. 

 Við undirbúningsvinnu á þessu lokaverkefni kynnti ég mér framboð af 
námsefni í listgreinakennslu. Ég fann ekki mikið af útgefnu efni á íslensku en 
nokkrar vefsíður. Einhverjar bækur hafa þó verið gefnar út, Helga 
Jóhannesdóttir gaf út bókina Litagleði árið 2017 þar sem fjallað er um 
litafræðina og er hún sögð gagnast jafnt í hönnun sem og listgreinum. Guja 
Dögg Hauksdóttir gaf út kennsluefni í byggingarlist í bókinni Byggingarlist í 
augnhæð sem kom út hjá Námsgagnastofnun árið 2008. Námsefnið er það 
fyrsta sem gert hefur verið í tengslum við byggingarlist á Íslandi, ætlað börnum 
og ungu fólki, en bókin inniheldur bæði fróðleik og verkefni. 

 Inni á vefsíðu Námsgagnastofnunar er lítið að finna af kennluefni í 
myndlist og ekkert í hönnun, ég fann þó ágætis vefsíðu um listasöguna þar inni 
og einnig vefsíðuna Myndmennt.is. Vefurinn er aðallega tenglasafn inn á aðrar 
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íslenskar og erlendar fræðsluvefsíður. Inni á sömu síðu má einnig finna 
verkefni í myndmennt fyrir nemendur í grunnskóla. Við leit mína fann ég 
nokkrar misgóðar íslenskar vefsíður sem tengjast listgreinakennslu eins og 
vefinn kveikjan.is sem er einskonar hugmyndabanki með verkefnum fyrir 
grunnskólakrakka. Hafdís Ólafsdóttir bjó til fræðandi vefsíður um litafræði og 
formfræði, en þær innihalda ekki hugmyndir að verkefnum. Eftir þessa leit 
fannst mér vanta vefsíður sem innihalda verkefni sem ætluð eru nemendum á 
listnámsbraut í framhaldsskóla.  

 Til eru nokkrar meistaraprófsritgerðir með kennsluefni. Helga Guðrún 
Helgadóttir (2015) bjó til námsefni í formfræði fyrir framhaldsskólanemendur 
með áherslu á grenndarkennslu, námsefnið var partur af M.a–prófi í listkennslu 
við Listaháskóla Íslands. Helga Gerður Magnúsdóttir (2013) bjó til námsefni í 
grafískri hönnun fyrir grunnskólanemendur sem lokaverkefni í meistaranámi í 
listkennslu við Listaháskóla Íslands. Anna Sigríður Guðbrandsdóttir (2018) 
bjó til hugmyndabanka á vefsíðu með verkefnum fyrir listgreinakennslu í 
grunnskóla, sem hluta af lokaverkefni sínu til M.ed prófs við Kennaradeild 
Háskóla Íslands og listamaðurinn Pétur Gautur Svavarson (2014) bjó til 
kennsluefni í olímálun fyrir fullorðna sem part af lokaverkefni sínu við 
kennaradeild Listaháskóla Íslands. Það hefur því verið skrifað þó nokkuð um 
gerð námsefnis og nokkrar tegundur af námsefni komið út sem partur af 
lokaverkefnum. Þrátt fyrir það tel ég samt að framboðið sé ekki mikið og 
sérstaklega fyrir framhaldsskólakennara, það er mun meira efni til fyrir 
listgreinar í grunnskólum.  

4.1 Formfræði 

Allt í kringum okkur hefur einhverskonar form, punktur hefur form og bók 
hefur form. Form geta verið í öllum stærðum og gerðum, regluleg form, lífræn 
form, tvívíð form, þrívíð form eða negatív form sem umlykja önnur form 
(Wong, 1993). Punktur, lína og flötur eru til dæmis allt form í mismunandi 
gerðum. Í bókinni Principles of Form and Design eftir Wucius Wong sem kom 
út 1993 fjallar höfundurinn um hönnun og formfræði. Wong (1993) skiptir 
formum niður í fjóra flokka:  Huglæg form sem ekki eru sýnileg, og aðeins til 
í ímyndun okkar. Sjáanleg form sem við getum séð og hafa lögun og stærð. 
Tengd form þar sem tvö form tengjast og mynda annað nýtt form og hagnýt 
form sem mynda hluti og hafa tilgang. 
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   Af eigin reynslu sem listamaður tel ég vera mikilvægt að nemendur í 
listgreinum læri formfræði til þess að átta sig á uppbyggingu og umhverfinu, 
til þess að geta lesið sjónrænt í umhverfið, skilið hvernig allt hefur sína lögun 
og hvernig skyggingar myndast af ólíkum formum. Formfræðin fjallar um allt 
frá einum punkt yfir í línu, flóknar samsetningar af línum, flötum og formum. 
Formfræðin fjallar um það sem birtist okkur á tvívíðum fleti einnig það sem 
fellur undir þrívídd (Wong, 1993). 

  Munurinn á tvívídd og þrívídd er sá að tvívíddin er flöt eins og málverk til 
dæmis, en þó getur listamaðurinn málað myndina þannig að hún virðist vera í 
þrívídd með því að nota fjarvíddar tækni. Þegar línur eru tengdar saman mynda 
þær þannig tvívíðan flöt, þegar flöturinn hinsvegar fær umfang má kalla það 
þrívídd (Wong, 1993). Form sem eru þrívíð hafa lengd, vídd og dýpt, form og 
rými, yfirborð og hreyfanleika. Form í þrívídd getur annað hvort verið í formi 
massa, tómarúms eða rýmis sem er lokað af (Ching, 2007, bls. 28).   

 
Færa má rök fyrir að tvívíddin sé tímalaus, því til þess að upplifa þrívídd 
þarf að ferðast um í tíma og rúmi. Það á að vísu eingöngu við um 
raunverulega þrívídd en ekki þá þrívíddarblekkingu sem listamenn nota 
oft á tvívíðum myndum með notkun á fjarvíddartækni (Ingimar Ólafsson 
Waage, 2007, bls. 8). 

          
Á myndfleti reyna listamenn oft að ná fram þrívídd og dýpt í myndir sínar, 

þar spilar ljós og skuggi mikinn part og einnig að teikna formin rétt í fjarvídd. 
Fjarvíddin töfrar fram blekkingu fyrir augað og voru það endurreisnarmenn 
sem uppgvötuðu fjarvíddina (Ingimar Ólafsson Waage, 2007, bls. 11). 
Fjarvíddin er mikið notuð í teikningu og málverkum og þrívíddartækni er 
mikið notuð af hönnuðum og arkitektum. 

4.2 Litafræði 

Litirnir í kringum okkur gera lífið fallegra og það er erfitt að ímynda sér lífið 
án litadýrðar. Maðurinn hefur lengi notast við liti til þess að tjá sig í listsköpun, 
litafræðin er stór partur af vinnu listamanna og hönnuða og því gott að hafa 
góða þekkingu á litum. Listmálarar verða sem dæmi að þekkja litafræðina til 
þess að geta blandað þá liti sem þeir vilja nota í myndirnar sínar og til þess að 
vita hvernig þeir virka og vinna saman. Litir eru til í margvíslegu formi eins 
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og litir sem við sjáum í náttúrunni og umhverfinu eða litir sem eru búnir til 
með litarefnum.  

 Á síðari hluta 17. aldar gaf fræðimaðurinn Isaac Newton út röð rannsókna 
sem fjölluðu um ljós, liti og prisma. Okkar skilningur á litafræði byggist enn á 
þessum rannsóknum. Rannsóknirnar byggðust meðal annars á því hvernig við 
skynjum liti, hvernig ljós og litir tengjast og hvernig ljós endurvarpar litum. 
Newton notaði ljós til þess að ná fram litum, eins og að varpa hvítu ljósi í 
gegnum prisma og framkalla þannig sömu liti og við sjáum í regnboganum. 
Rannsóknir og niðurstöður Newtons þóttu miklar tímamótauppgvötvanir, sú 
merkilega uppgvötun að ljós væri uppruni allra lita ( Mollica, 2013, bls. 8-9).   

  Þeir litir sem við sjáum eru því í raun endurkast á ljósbylgjum, ef við 
horfum á bláan bolla þá sjáum við bláa litinn af því að bollinn dregur í sig alla 
aðra ljósgeisla nema þá bláu, blái liturinn endurvarpast því og liturinn sem við 
sjáum verður til með sjóninni og í heila okkar, en bollinn sjálfur er í raun litlaus 
(Itten, 1973, bls. 18). Allir litir sem við sjáum eru búnir til úr svokölluðum 
frumlitum (e. primary colours), ásamt hvítum og svörtum, frumlitirnir eru þrír 
: gulur, rauður og blár. Frumlitirnir þrír eru litir sem ekki er hægt að búa til 
með því að blanda öðrum litum saman og eru allir aðrir litir því afkvæmi þessa 
þriggja frumlita (Hafdís Ólafsdóttir, e.d.). Ef frumlitunum er blandað saman 
eins og til dæmis gulum og rauðum þá fæst appelsínugulur, með gulum og 
bláum búum við til grænan og blár og rauður búa til fjólubláann. Litirnir 
appelsínugulur, grænn og fjólublár eru því afkvæmi frumlitana og heita annars 
stigs litablöndum. 

  Isaak Newton var fyrstur til þess að raða litunum upp í hringform, 
litahjólið lýsir sér þannig að litunum er raðað í hring, andstæðulitirnir eru á 
móti hvor öðrum og raðast litirnir eftir því hvernig þeim er blandað. Litahjólið 
er notað af vísindamönnum og listamönnum út um allan heim og er hugsað til 
þess að aðstoða við að skilja blöndun lita, hvernig litirnir tengjast og standa á 
móti hvor öðrum (Hafdís Ólafsdóttir, e.d.). Litafræðin skiptist í marga flokka 
og kafla, eins og ljós og litir, litahringurinn, litatónar, heitir og kaldir litir, 
andstæðir litir, RGB litir og CMYK litir. Litafræðin fjallar um allt frá því að 
útskýra hvernig augað nemur rafsegulrófið svo við sjáum liti, yfir í hvernig 
maðurinn hefur notað liti í listsköpun og búið þá til í gegnum tíðina, litafræðin 
kemur því einnig fram í sögulegu samhengi.   

 Fyrir þúsundum ára uppgvötaði mannskepnan að það væri betra að nota 
litarefni til þess að miðla upplýsingum og myndum á hella veggi eða tré, heldur 
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en að rispa myndirnar í efniviðinn (Mollica, 2013, bls. 6). Hin allra fyrsta 
„málning“ sem var notuð var búin til úr kolum eða öðrum jarðefnum sem síðan 
var blandað saman við dýrafitu, blóð eða vökva úr plöntum sem notað var sem 
bindiefni. Grikkir og Rómverjar fundu upp á því að nota vax, kvoðu og egg til 
þess að binda litarefnin (Mollica, 2013, bls. 6-7). Þótt menn væru farnir að 
prufa sig áfram með bindiefni út í litarefnin til þess að búa til málningu, þýddi 
það ekki að það væru komir líflegir litir til leiks, í byrjun voru þetta aðeins 
brún-og grátóna jarðlitir sem fengust úr náttúrunni. Með tímanum fóru menn 
að prufa sig áfram með mismunandi tegundir af jarðefnum og jurtum og 
skærari og fjölbreyttari litir fóru að koma fram. Egyptar gátu notað aðferðir til 
þess að ná fram litum eins og spanskgrænum, realgar appelsínugulum, rauðu 
litarefni úr möðrum og purpurarauðum og miðaldir færðu okkur svo hinn 
vinsæla djúpbláa lit (Mollica, 2013, bls. 7). Á 15. öld var byrjað að nota olíu 
sem bindiefni fyrir litablöndurnar í staðin fyrir egg. Fyrst var þó notast við 
valhnetu og hörfræolíu sem síðan þróaðist út í þá olíuliti sem við þekkjum í 
dag. Á 19. öld fóru að koma fram fleiri valmöguleikar í málningu eins og 
vatnslitir og akríllitir.  

4.3 Samsetning 

Samsetning listaverks skiptir miklu máli. Samsetning eða gerð listaverksins 
snýst um það hvernig listaverkið er sett saman, uppbyggingu þess, flæði, þyngd 
og hvernig það virkar sem heild. Þegar um er að ræða listaverk á tvívíðu formi 
eins og t.d málverk snýst samsetningin um það hvernig ólíkir þættir eru saman 
settir á fletinum, hvernig formunum er raðað upp, hvernig þessir þættir vinna 
saman og hvernig áhorfandinn skynjar uppbyggingu myndarinnar (Day, 2013, 
málsgrein 377). 

 Wong talar um (1993) að byggja upp flöt með línum, t.d með undirstöðu 
grind, láréttri byggingu eða skásettri byggingu. Línurnar geta verið sýnilegar 
eða hálf ósýnilegar, en fyrst og fremst aðstoðar grindin eða línurnar við að 
staðsetja form inn á myndinni. Þær hjálpa við myndbyggingu og auðvelda alla 
skipulagsvinnu á fletinum. Góð myndbygging ræðst af góðu jafnvægi og því 
hvernig formum er raðað inn á myndina, hvernig formin raðast saman, hversu 
mörg form eru inni á myndinni, og hvort þau eru þung eða létt. Ef öll þyngdin 
er neðst á myndinni myndast jafnvægi, en ef þyngdin er efst myndast spenna. 
Spegilmynd framkallar einnig jafnvægi, en ef það verður frávik í samhverfunni 
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myndast spenna (Wong, 1993). Hlutföll forma, yfirráð forma, skipulag þeirra 
og rýmið á milli þeirra skiptir miklu máli þegar kemur að myndbyggingu. 
Rýmið og bakgrunnurinn eru mikilvæg til að leyfa myndinni að anda og mynda 
rými milli forma, svo þau séu ekki klesst saman. Fegurðin liggur því einnig í 
rýminu á milli hlutanna.  

  Margir frægir listamenn eins og Leonardo da Vinci eiga að hafa notast við 
eina frægustu formúlu allra tíma fyrir myndbyggingu, hið svokallaða 
gullinsnið. Pýþagóras á að hafa uppgvötað gullinsniðið og Forn-Grikkir eiga 
einnig að hafa notað það í byggingum sínum. Hlutfall gullinsniðs er 1 á móti 
1,618 (Ching, 2007, bls. 302). Gullinsnið hefur verið vinsælt í myndbyggingu 
í aldanna rás og er enn notað og þykir vera afar fallegt. Uppbygging húsa og 
myndflatar er í raun ekki svo ósvipað. Hvoru tveggja byggir á hlutföllum og 
jafnvægi, Þegar okkur finnst óþægilegt að horfa á eitthvað, þá er það oft vegna 
þess að uppbyggingin er slæm og okkur líður eins og ekkert sitji rétt.  

4.4 Skynjun 

Skynjun er þegar líkami okkar miðlar upplýsingum um ástand innan og utan 
líkama og hefur líkaminn fimm skilningarvit, sjón, heyrn, snertingu, bragð og 
lykt (Heiða María Sigurðardóttir, 2005). Flestir geta verið sammála um að 
sjónin sé mikilvægasta skynfærið, við skynjum svo margt í gegnum sjónina, 
njótum fegurðar og lesum fróðleik. Með sjóninni getum við greint liti, dýpt, 
stærð og hreyfingu, en þar gegna svokallaðar keilur sem eru ljósnemar og stafir 
sem eru mikilvægir fyrir rökkursjón og hreyfingu lykilhlutverki. 
Heyrnarskynið er engu að síður mikilvægt, heyrnin er okkur mikilvæg upp á 
öll tjáskipti og meðvitundar á umhverfinu. Snertiskynið virkar þannig að húðin 
nemur mismunandi þrýsting með snertinemum sem svara mismunandi áreiti. 
Bragðskyn og lyktarskyn er einnig oft nefnt efnaskyn þar sem fólk finnur bragð 
og lykt af ákveðnum efnum (Heiða María Sigurðardóttir, 2005). 

 Skynfærin þurfa örvun til þess að þroskast, samkvæmt Eisner (2002, 
málsgrein 90-91) örvum við skynfæri okkar með menningu og listum. 
Tungumál, sjónlistir og vísindi örva skynfæri okkar á hverjum degi, við lærum 
að skapa okkur sjálf með hjálp menningar og lista. Þekking okkar á veröldinni 
byggist að mörgu leyti á skynjun okkar, heimspekingurinn Rene Descartes 
vildi meina að allt sem hann þekkti í þessum heimi hafi honum áskotnast í 
gegnum skynfærin. Hann fór þó að efast og spurði sjálfan sig að því hvernig 
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hann geti í raun verið viss um tilvist vitneskju sinnar og hvort hann gæti 
fyllilega treyst á skynfærin, hann vildi meina að hann gæti hvenar sem er verið 
að dreyma eða skynfæri hans gætu verið að blekkja hann (Descartes). Atli 
Harðarson svarar spurningunni „Getur skynjunin gefið okkur raunverulega 
þekkingu á veröldinni kringum okkur?“ á Vísindavefnum. Telur Atli (2000) að 
einhverskonar þekkingar sé þörf til að meta það áreiti sem skynfærin bera 
okkur. Hann vill meina að til að öðlast þekkingu þurfi að skynja staðreindir og 
til að skynja staðreindir þurfi að hafa þekkingu og eina leiðin út úr þeim 
vítahring sé að gera ráð fyrir meðfæddum hæfileikum og vitneskju til að skynja 
og túlka það sem við upplifum. 

  Finnbogi Pétursson er íslenskur samtímalistamaður sem vinnur mikið með 
hugtakið skynjun. Hann vinnur með rafhljóð til þess að skapa innsetningar og 
skúlptúra, og talar um að hann teikni myndir með skynfærum okkar með því 
að teikna skúlptúr í loftið með hljóðum. Það er því undir áhorfandanum komið 
að skynja verkið með því að hlusta á hljóðbylgjur og sjá fyrir sér verkið sem 
birtist þá sem ímynduð hljóðteikning í rýminu (Finnbogi Pétursson, 1997, 
bls.38-39).   

 Það er mikilvægt að vera í góðu sambandi við innsæi sitt og skynjun þegar 
leggja á fyrir sig  listgreinar. Það er mikilvægt að stoppa og virða fyrir sér 
nærumhverfið, finna hvernig umhverfið lætur okkur líða og hvað umhverfið er 
að segja við okkur. Iðnhönnuðurinn Jinsop Lee talaði um mikilvægi 
skynfæranna í Ted fyrilestri árið 2013. Þar talar hann um að sterkasta reynslan 
í lífi einstaklingsins hafi tilhneigingu til að örva öll skilningarvitin fimm. Hann 
vill meina að bestu upplifanir okkar verði þegar öll skilningarvitin séu á fullri 
ferð og gera ætti meira af því að tengja fleiri örvanir fyrir skilningarvitin í eina 
og sama hlutinn (Lee, 2013).  

   Listamenn og hönnuðir vinna mikið með mismunandi efni, ákveðin efni 
kalla fram mismunandi upplifanir og skynjun, hvert efni hefur sinn eiginleika 
sem nauðsynlegt er að þekkja ef vinna á með efnið. Af eigin reynslu tel ég 
mikilvægt að nemendur fái að vinna með hrátt efni, þar sem þeir geta gert 
ýmsar tilraunir, skissur og lært að þekkja eiginleika efna. Þessvegna legg ég 
töluvert upp úr því að nemendur vinni með efni á þrívíðu formi í verkefnunum 
sem ég hanna.  
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4.5 Sköpun 

Hömluleysi, óvissa og sjálfsöryggi eru mikilvæg einkenni hins skapandi ferlis 
og góð listfræðsla hvetur nemendur til að taka áhættur og leyfir mistök 
(Bamford, 2011, bls. 98-99). Í Aðalnámskrá framhaldsskóla er sköpun lýst á 
eftirfarandi hátt.  
 

Sköpun byggist á gagnrýninni hugsun og aðferðum sem opna sífellt nýja 
möguleika og því skiptir sköpunarferlið ekki síður máli en afrakstur 
verksins. Að skapa er að fara út fyrir mengi hins þekkta og þar með auka 
þekkingu sína og leikni .Þótt sköpun í almennum skilningi sé vissulega 
nátengd listum og listnámi er sköpun sem grunnþáttur ekki bundin við 
listgreinar fremur en aðrar námsgreinar og námssvið . Sköpun sem 
grunnþáttur skal stuðla að ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði í 
skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22). 
 

Gagnrýnin hugsun er lykilþáttur í sköpun, skapandi hugsun fjallar ekki 
einungis um að skapa eitthvað nýtt og frumlegt heldur einnig um hagnýtingu, 
hún snýst um að finna lausnir og leita að nýjum möguleikum  (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls 22). Hún byggir á því að nemendur geti 
tekið sjálfir af skarið og haft um það að segja hvernig þeir leysa verkefni sem 
er einmitt eitt af einkennum fyrir skapandi skólastarf (Ingibjörg Jóhannsdóttir 
og fl, 2012, bls. 7). 

  Skapandi hugsun felst í því að geta hugsað út fyrir kassann og leitað nýrra 
leiða, skapandi hugsun býr til eitthvað nýtt og frumlegt. Gréta Mjöll 
Bjarnadóttir (1995) talar um að eðli lista sé uppreisn og sá sem sé skapandi 
komi fram með nýjar hugmyndir sem annað hvort séu viðbót við hið ríkjandi 
eða uppreisn gegn því.      

   Robinson segir að sköpun byggist á þrem hugtökum, fyrst er að nefna 
ímyndunaraflið þar sem hugmyndir fæðast, síðan er það sköpunargáfan sem 
byggir á getunni til að þróa hugmyndina áfram og loks sé það nýsköpun, sem 
felur í sér að koma nýjum hugmyndum í framkvæmd. Robinson talar einnig 
um að oft haldi fólk að annaðhvort fæðist manneskja skapandi eða ekki, alveg 
eins og hún fæðist með blá eða brún augu. Hann telur hins vegar að það sé vel 
hægt að kenna fólki að vera skapandi alveg eins og það sé hægt að kenna því 
að lesa (Robinson, 2001, bls. 15). 
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5. Kennsla og skóli 
 
Við getum öll verið sammála um að menntun er mikilvæg og æskilegast að 
samfélag manna búi að góðu menntakerfi. Skólastarf er sífellt í þróun, ný 
þekking á sviði uppeldis og menntunar kallar á stöðuga endurskoðun, sem og 
ný þekking innan hvers fags og námsgreina, breyttar tækninýjungar og 
þjóðfélagsaðstæður (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 63). 
Almenn menntun miðar að því að auka skilning nemenda á hæfileikum sínum 
og eiginleikum og efla hæfni nemenda í að leysa fjölbreytt verkefni. Almenn 
menntun byggist einnig á fjölbreyttu námi sem samanstendur af menningu 
okkar, sögu, umhverfi og samfélagi (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 
2011, bls. 15). Mennta-og menningarmálaráðuneytið (2011, bls. 11-12) gefur 
út aðalnámskrá sem birtir menntastefnu stjórnvalda og er ætluð skólum, 
kennurum, öðru starfsfólki skólakerfisins, nemendum og foreldrum.  

 
Aðalnámskrá byggir á lögum um leikskóla (nr. 90/2008), grunnskóla 
(nr. 91/2008) og framhaldsskóla (nr. 92/2008). Aðalnámskrá er rammi 
um skólastarfið á þessum skólastigum og leiðsögn um tilgang þess og 
markmið. Hún birtir heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá 
menntastefnu sem felst í lögunum (Mennta-og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11). 
 

Kennsla snýst um að hjálpa nemendum að tileinka sér þekkingu, leikni og 
jákvætt viðhorf (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 48). Góð 
kennsla getur komið fram í hinum ýmsu formum og aðferðum en góð kennsla 
kemur ekki af sjálfu sér eins og sending (Eisner, 2002, málsgrein 632). Það eru 
margir þættir sem að spila inn í til þess að gott umhverfi fyrir menntun sé til 
staðar í skólum, eins og góð kennsla, góð bekkjarstjórnun, skólamenning, 
faglegt samstarf kennara, gott og skapandi andrúmsloft auk fleiri þátta.  

  Nám í framhaldsskóla er valkvætt og geta allir nemendur sem lokið hafa 
námi í grunnskóla eða náð 16 ára aldri hafið nám í framhaldsskóla (Mennta-og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 76). Framhaldsskólarnir skiptast í  
fjölbrautaskóla, menntaskóla og aðra sérskóla. Fjölbrautaskólar bjóða upp á 
bók-og verknám og fjölbreyttar námsbrautir sem leiða til prófs í iðn-og 
verknámi eða stúdentsprófs. Menntaskólar eru meira með almennt bóknám og 
bekkjarkerfi sem lýkur með stúdentsprófi og aðrir sérskólar bjóða upp á 
sérhæfðara iðn-og verknám eða listnám (Bamford, 2011, bls. 44). 
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 Í Aðalnámskrá framhaldskóla kemur fram að náms- og kennsluhættir í 
framhaldsskólum eigi að stuðla að alhliða þroska nemenda og einkennast af 
virðingu fyrir einstaklingnum og þörfum hans. Nemendur eiga að geta stundað 
nám við sitt hæfi og eiga kost á endurgjöf fyrir vinnu sína og skólinn á að 
undirbúa nemendur undir sjálfstæð vinnubrögð, áframhaldandi nám og þáttöku 
i atvinnulífinu. Einnig er áhersla lögð á að fjölbreyttar leiðir séu notaðar til að 
meta hæfni nemenda að námi loknu (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 
2011, bls. 39).  

  Framhaldsskólar hafa talsvert frelsi til þess að byggja upp nám sem tekur 
mið af sérstöðu hvers skóla, þörfum nemenda, nærsamfélags og atvinnulífs, 
ábyrgðin hefur því færst í auknum mæli til framhaldsskólanna að skapa sitt 
nám (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7).  
Samkvæmt 23. grein laga 23/2008 kemur fram að framhaldsskólar beri ábyrgð 
á námsbrautalýsingum. Lögin heimila framhaldsskólum að búa til sínar 
námsbrautir og leggja þær fyrir ráðherra til staðfestingar, þær sem fá 
staðfestingu eru þar með hluti af Aðalnámskrá framhaldsskóla. Í skýrslu 
Bamford kemur fram (2011, bls. 29) að það hafi verið skiptar skoðanir á 
löggjöfinni. Sumum fannst breytingin vera jákvætt skref í átt að meira skapandi 
námi, en aðrir álitu að hún myndi þrengja svigrúm og gæði listfræðslunar.  

5.1 Listnám 

Svo lengi sem list, listamenn og listunnendur hafa verið til, hefur listkennsla 
einnig verið til, hvert samfélag hefur fundið sínar leiðir til þess að undirbúa 
nemendur undir það hlutverk að verða listamenn (Efland, 1990, bls. 1).   

 
Listnám býður upp á tengingu við fortíð, hefð og menningarsögu. Sú 
þekking er undirstaða þess að geta farið persónulegar leiðir í nýsköpun 
á öllum sviðum þjóðfélagsins. Leið lista í uppeldi er leið sem gefur 
einstaklingnum færi á því að ná þroska sem sjálfstæð hugsandi 
manneskja, og gerir hann þannig færan um að velja sér skapandi líf og 
starf (Gréta Mjöll Bjarnadóttir, 1995). 

 
Í bók Efland A History of Art Education, fer hann yfir sögu og þróun 

listnáms, hvernig listamenn sóttu sér menntun og hvernig listnám hefur þróast 
í gegnum aldirnar. Efland rekur hvernig listnám í dag á rætur sínar að rekja til 
fortíðarinnar. Viðhorf Forn-Grikkja til lista og listmenntunar á enn við í dag að 
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mati Efland þar sem heimspekingar eins og Aristoteles og Plato skrifuðu ekki 
aðeins um mikilvægi menntunar heldur einnig um  listir og listmenntun. Á 
tímum Forn-Grikkja þótti það þó ekki merkilegt að vera listamaður, þótt listir 
væru mikils metnar, sjaldan voru það börn mikilvægra manna sem námu listir, 
litið var á listamenn sem handverksmenn. Þeir sem lærðu vefnað, leirlist, 
arkitektúr eða málaralist lærðu það á fjölskylduverkstæðinu, synir lærðu af 
feðrum sínum og tóku svo við, fögin héldust því lengi innan hverrar fjölskyldu, 
einstöku sinnum fengu utanaðkomandi aðilar að koma inn í fjölskylduna sem 
lærlingar (Efland 1990, bls. 8). 

  Fyrsti formlegi listaskólinn Accademia delle Arti Disegno var stofnaður af 
Giorgio Vasari árið 1562 á Ítalíu (Efland, 1990, bls. 31). Ítalska 
endurreisnartímabilið var eitt af mikilvægustu tímamótum í vestrænni 
menningarsögu. Okkar skilningur á list í dag er í raun byggður á hugmyndum 
endurreisnartímabilsins, þar var dreginn munur á milli lista og handverks sem 
um leið breytti allri listkennslu, þar með var listamaðurinn orðinn að snillingi 
og reis ofar en handverksmaðurinn (Efland, 1990, bls. 25).           

  Listkennsla hefur þróast og breyst mikið í gegnum árin, meginmarkmið 
listfræðslu í dag samkvæmt alþjóðlegum rannsóknum eru miðlun menningar 
eða menningarskilning, sköpun menningarlegra verðmæta og miðlun 
listrænnar færni og sköpunar (Bamford, 2011, bls. 63).          

Nám í hönnun og myndlist í framhaldsskólum og háskólum í dag er að 
mörgu leyti eins uppbyggt og námið sem var kennt í Bauhaus skólanum. 
Bauhaus hafði mikil áhrif á 20. öldinni og olli skólinn mikilli byltingu í list-og 
hönnunarnámi. Arkitektinn Walter Gropius stofnaði Bauhaus skólann í 
Weimar í Þýskalandi árið 1919. Skólinn laðaði að sér fremstu listamenn, 
hönnuði og arkitekta í Evrópu þess tíma þar á meðal Laszlo Moholy-Nagy og 
Wassily Kandinsky (Eisner, 2002, málsgrein 439). Með hinum nýja skóla 
hugðist Gropius leggja áherslu á skýra formtjáningu og nýja einingu listar, 
handverks og iðnaðar (Hauffe, 1999, bls. 74). Markmið Bauhaus skólans var 
að gera iðn- og listnámi jafn hátt undir höfði. Það sem var einkennandi við 
Bauhaus var að nemendur unnu saman á vinnustofu eða á verkstæði ásamt 
kennurum og í sameiningu áttu þeir að leysa ákveðin verkefni. Venjulega voru 
tveir kennarar á einni vinnustofu annar þeirra var listamaður „meistari 
formsins“ og hinn var „meistari handverksins“ (Hauffe, 1999, bls. 74). Í 
Bauhaus var kenndur grunnur í lita-og formfræði en námið einkenndist einnig 
af mikilli rannsóknarvinnu og vinnu á vinnustofum. Markmið Bauhaus var að 
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skapa nemendur sem gátu leyst vandamál á skapandi hátt, þjálfa nemendur í 
að verða góðir rannsakendur og að verða gagnrýnir á list, ögra íhaldinu og 
gamallri nálgun á list (Eisner, 2002, málsgrein 442-448). Skólanum var svo 
lokað með tilkomu nasista árið 1933. 

  Listkennsla er háð fjölmörgum atriðum samkvæmt Bamford (2011, bls. 
69) og þegar um ræðir góða listfræðslu má finna tiltekinn fjölda sameiginlegra 
atriða eins og kjark, hugrekki, samvinnu, að deila og miðla til annara, æfingu 
við að sýna og koma fram og viðhorf til náms. Gréta Mjöll Bjarnadóttir (1995) 
talar um í grein sem birtist í Lesbók Morgunblaðsins að listkennsla geti leitt á 
nýjar slóðir og geti átt mikinn þátt í að brjóta niður ótta og múgsefjun. 
 

Ögrandi listkennsla spyr spurninga og vill svörun. Að vera óhræddur 
skiptir miklu máli því ótti getur bundið einstaklinga í fjötra svo að þeir 
þora ekki að hafa sjálfstæðar skoðanir eða þarfir sem eru öðruvísi en 
fjöldans. Ótti rekur fólk í hópa þannig að einstaklingar verða að múg og 
sameinast heildinni - "verða fjöldinn". Ótti lokar, afmarkar og setur í 
hólf svo að kraftur sá sem í manneskjunni býr fær ekki útrás og hún getur 
orðið leiksoppur örlaganna (Gréta Mjöll Bjarnadóttir, 1995).  

5.2 Listgreinakennarinn 

Á kennurum hvílir mikil ábyrgð og skylda að miðla þekkingu til nemenda, 
einnig ber þeim að örva frjóa hugsun nemenda, veita þeim tækifæri til þess að 
afla sér þekkingar og leikni (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 
11). Kennarar gegna lykilatriði í öllu skólastarfi, kennarar þurfa að ná til 
nemenda, kennarinn þarf að vera vel upplýstur um nýjungar bæði í tækni og 
öðrum hugsjónum, örva nemendur og vekja áhuga þeirra á námsefninu svo 
eitthvað sé nefnt. Það er því nokkuð ljóst að kennarar skipta miklu máli þegar 
kemur að árangri og áhuga nemenda. 

  Grigg fjallar um kennarastarfið og hvernig hægt sé að verða betri kennari 
í bók sinni Becoming an Outstanding Primary School Teacher. Grigg (2015, 
bls.13) telur að góðir kennarar vinni að því að skapa jafnréttisgrundvöll fyrir 
nemendur með mismunandi bakgrunn og að kennarar séu mjög mikilvægir því 
þeir geti opnað dyr fyrir nemendum að menningu, listum og sögu, með því að 
fara með nemendur á söfn og sýningar til dæmis. Góðir kennarar samkvæmt 
Grigg (2015, bls. 30) eru þeir sem reglulega spyrja spurninga, rannsaka 
hugmyndir, halda sér við í þekkingu og eru meðvitaðir um nýjar stefnur og 
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strauma, deili innsæi sínu með öðrum og eru jákvæðir fyrir samvinnu með öðru 
samstarfsfólki.  

John Hattie (2012, kafli 1) talar um mikilvægi „sýnilegrar kennslu“ í bók 
sinni Visible Learning for Teachers:, Maximizing Impact on Learning, þar á 
hann við að það sem skipti mestu máli sé að kennslan komi skýrt fram og sé 
sýnileg. Hvað kennarinn sé að kenna og hvað nemendur eigi að læra. Samanber 
í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011, bls. 52) kemur fram að við upphaf 
kennslu skuli liggja fyrir námsáætlun þar sem viðmið um þekkingu, leikni og 
hæfni koma fram, almenn lýsing á viðfangsefni áfangans, námsefni og verkefni 
og fyrirkomulag námsmats. Hattie (2012, kafli 2) talar einnig um að nemendur 
og kennarar skuli vinna saman að því að ná settum markmiðum. Hann telur að 
því meira sem nemandinn verði kennarinn og því meira sem kennarinn verði 
nemandinn að því betri verði niðurstöðurnar um árangursríkt nám. Viðhorf 
kennarans skiptir einnig miklu máli að mati Hattie, hvernig kennarinn sér 
sjálfan sig og í hvaða hlutverki. Að kennarinn líti á sig sem matsmann á hvaða 
áhrif hann hafi á nemendur og sækist eftir að því að nota ýmis inngrip og 
aðgerðir til þess að hafa jákvæð áhrif á lærdóm nemenda (Hattie, 2012, kafli 
9). Tekur hann saman fimm atriði sem hann telur einkenna framúrskarandi 
kennara. Í fyrsta lagi að kennarar þekki bestu og mikilvægustu leiðina til þess 
að kynna það efni sem þeir kenna, í öðru lagi að þeir skapi gott og jákvætt 
andrúmsloft í kennslustofunni, í þriðja lagi að þeir gefi nemendum góða 
endurgjöf, í fjórða lagi að þeir trúi því að allir nemendur geti náð árangurs 
viðmiðunum og í fimmta lagi að þeir hafi jákvæð áhrif á árangur nemenda og 
ekki einungis miðað við útkomu úr prófum (Hattie, 2012, kafli 3). 

 Til þess að góð listgreinakennsla dafni þarf einnig hugmyndaríka, 
ástríðufulla og duglega kennara (Bamford, 2011, bls. 9). Dewey (2000, 
bls.311) telur að kennarinn gegni lykilhlutverki í kennslustofunni og hvernig 
tekst að hvetja til sköpunar og efla skapandi hugsun. Þar skiptir meðal annars 
máli hvaða viðhorf kennarinn hefur til sköpunar, hvaða þekkingu og fagvitund 
hann hefur, kennarinn leiðir starfið og þarf þessvegna að stuðla að hvatningu 
fyrir nemendur. Dewey talar einnig um (2000, bls.35) að reynsla sé 
grundvallarhugtak í allri menntun eða ,,learning by doing“. Að hans mati 
stuðlar mötun á námsefni að óvirkni í hugsun en kennsla þar sem nemandinn 
er þátttakandi og þurfi að spreyta sig jafnóðum stuðli að virkni (Dewey, 2000, 
bls. 308).  Í skólum skiptir máli að kennarar séu meðvitaðir um mikilvægi 
sköpunar og reyni eftir fremsta megni að efla sköpunarkraft nemenda en 
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samkvæmt Dewey (2000, bls. 318) ætti skapandi kennari að vera óhræddur við 
að leita nýrra leiða og hafa trú og áhuga á nemendum sínum. Kennarar ættu að 
spyrja leiðandi spurninga og nemendur ættu að vera þjálfaðir í því að rökstyðja 
hugmyndir.    

  Það eru til ýmsar kenningar um hvernig sé best að kenna listnám en 
arkitektinn Frank Lloyd Wright vildi meina að það ætti ekki að reyna að kenna 
hönnun, frekar ætti að kenna meginreglurnar (Laseau og Tice, 1992, bls. 1). 
Þar átti hann við að nauðsynlegt væri að allir fengju kennslu í grunnreglum 
sjónlista eins og formfræði, litafræði og uppbyggingu, en vonlaust væri að 
reyna að kenna hönnunina sjálfa. Eisner talar um (2002, málsgrein 382) að best 
sé að leyfa nemandanum að setja sig í spor raunverulegs listamanns, nemendur 
ættu að hugsa eins og hann og vinna með tækjum og tólum listamannsins. 
Nemendur ættu því að læra list með því að vinna eins og listamaður á 
vinnustofu. Einnig talar hann um (2002, málsgrein 716) mikilvæg atriði sem 
listgreinakennarar ættu að hafa í huga og vinna eftir, eins og með 
ímyndunaraflið og mikilvægi þess að örva ímyndunarafl nemenda. Kennarinn 
þarf því að hjálpa nemendum að þjálfa hugann, t.d að spyrja margra spurninga 
sem krefjast ímyndunarafls og láta nemandann t.d ímynda sér að hann sé á 
ákveðnum stað og láta hann lýsa öllum smáatriðum. 

Samkvæmt Ingibjörg Jóhannsdóttir og fl. (2012, bls 60) er talað um að 
nemandinn þurfi að finna til öryggis og eigi að geta treyst því að verk hans sé 
skoðað og rætt af virðingu, margt geti orðið til þess að nemandi fyllist óöryggi 
og velji því alltaf leið sem að hann þekki og veit að allir samþykkja, en með 
þeirri leið þá læri nemandinn ekki að treysta innsæi sínu, ögri ekki sjálfum sér 
og sköpuninni. Það er því mjög mikilvægt að kennarinn búi til umhverfi sem 
hvetji til sköpunar og hugrekkis. Listgreinakennarinn þarf einnig að geta metið 
gæði listaverksins sem nemendinn vinnur að og talað við nemendann á 
uppbyggilegan og gagnrýninn hátt um listaverkið. Eisner (2000, málsgrein 
656-663) telur að athugasemdir og umsagnir kennarans skipti nemandann 
miklu máli og mikilvægt sé að kennarar séu næmir á hvernig tala eigi við 
nemendur. 

Stór partur af kennslu í listgreinum er verkleg, það er því mikilvægt að 
listgreinakennarar séu menntaðir í sínu sérfagi og kunni að vinna með efni, 
tækni og aðferðir sem tengjast því fagi sem þeir kenna. Samkvæmt rannsókn 
Bamford (2011, bls. 35-36) eru kennarar almennt mjög hæfir í íslenskum 
grunnskólum og í flestum tilfellum kenna sérkennarar list- og verkgreinar, en 
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skortur sé á réttindakennurum á afskekktari svæðum. Í framhaldsskólum kenna 
sérkennarar þó allar listgreinar, handverk, hönnun og námskeið er varða 
menningu og eru þeir yfirleitt mjög hæfir, þeir hafa annaðhvort próf í sinni 
sérgrein og að auki framhaldspróf eða próf í kennslufræðum eða kennarapróf 
með séráherslu í viðkomandi listgrein.  

5.3 Listgreinakennsla á Íslandi  

Gæði og umfang list-og menningarfræðslu á Íslandi var rannsakað í 
áhrifamatsrannsókn á árunum 2008-2009. Rannsókninni var stýrt af Anne 
Bamford prófessor við University of the Arts í London. Alls tóku 214 
einstaklingar þátt í viðtölum eða rýnihópum og 47 skólar, stofnanir og félög. Í 
niðurstöðum rannsóknar Bamford (2011, bls. 75) kemur fram að 
listgreinakennsla á Íslandi sé almennt séð í háum gæðaflokki á alþjóðlegum 
mælikvarða. Listgreinarnar eru yfirleitt kenndar í vel útbúnum kennslustofum 
af þjálfuðum réttindakennurum. Öll börn fá einhverja listfræðslu og flest börn 
fá meira en tvo tíma á viku í listfræðslu. Listfræðsla nýtur einnig víðtæks 
stuðning nemenda, foreldra og samfélagsins og eru listir mikilsverður þáttur í 
íslensku samfélagi. Á Íslandi byrjar listkennsla í leikskóla, heldur áfram í 
grunnskóla og í framhaldsskóla geta nemendur valið hvort þeir leggi áherslu á 
listgreinar. Eftir framhaldsskóla tekur listaháskóli við eða annað framhaldsnám 
fyrir þá nemendur sem velja það að halda áfram listnámi. 

 Eins og í Aðalnámskrá framhaldsskóla þá er sköpun einn af grunnþáttum 
menntunar í grunnskóla. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 52) kemur fram 
viðmiðunarstundarskrá þar sem hlutfallsleg skipting tíma milli námssviða er 
gefin út. Það sem telst til list-og verkgreina í grunnskóla er tónmennt, sjónlistir, 
sviðslistir, hönnun, smíði, textílmennt og heimilisfræði. Samkvæmt 
viðmiðunarstundarskrá eru vikulegir kennslutímar í listgreinum í 1-10 bekk 
samtals 15,48 % af 100% kennslu, sem er annað hæsta hlutfall á eftir Íslensku 
sem er með 18,08% hlutfall af vikulegri kennslu.  
 

Megintilgangur með námi í list- og verkgreinum í grunnskóla er að allir 
nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á 
verkkunnáttu, sköpunarkraft, samhæfingu hugar, hjarta og handar og 
margar, ólíkar tjáningarleiðir. Þar fá þeir tækifæri til að skapa hluti í 
handverki, vinna með tákn, tóna, matarmenningu og líkamann í tíma og 
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rúmi og tengja þannig milli hugmyndar, verka og hluta (Mennta og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 141). 

 
Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 148-149) eru gefin út hæfniviðmið 

við lok 10. bekkjar í sjónlistum. Þar kemur fram að nemendur eigi að geta valið 
milli mismunandi aðferða og miðla við sköpun, tjáð skoðanir sínar og 
tilfinningar út frá eigin sköpun, sýnt og útskýrt vinnuferli, skrásett og sett fram 
hugmyndir á fjölbreyttan hátt, notað orðaforða og hugtök til að tjá sig um list 
og gagnrýnt af þekkingu, greint nútímalist og lýst ýmsum stílum og stefnum í 
myndlist, túlkað listaverk, gert grein fyrir tilgangi þess og greint hvernig 
sjónrænt áreiti hefur áhrif á okkur. Það virðist því vera að nemendur komi 
nokkuð vel undirbúnir úr grunnskólunum fyrir nám í listgreinum á 
framhaldsskólastigi. 

 Árið 1999 var gefin út ítarleg aðalnámskrá fyrir listgreinar í 
framhaldsskólum, koma þar fram áfangalýsingar, hugmyndir um námsmat og 
brautarlýsingar. Enn í dag er það eina námskráin sem gefin hefur verið út sem 
fjallar einungis um listnám í framhaldsskólum og hefur hún því verið í gildi í 
tæp tuttugu ár. Skilgreind sjónlistakjörsvið í námskránni eru almenn hönnun, 
margmiðlunarhönnun, handverkshönnun, þ.e. fata-og textílhönnun og 
myndlist (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1999, bls. 25). Eins og fram 
hefur komið hafa framhaldsskólar meira svigrúm en grunnskólar til að þróa 
valfög á sviði lista og búa til námsbrautir (Bamford, 2011, bls. 18) og eru flestir 
framhaldsskólar á Íslandi farnir að bjóða upp á listnámsbrautir eða aðrar brautir 
í skapandi greinum eins og nýsköpun. 

 Í Aðalnámskrá listgreina á framhaldsskólastigi (1999, bls. 11) segir að 
skilgreint hlutverk listgreinakennslu í framhaldsskóla sé tvíþætt. Í fyrsta lagi 
að kenna tjáningarleiðir listgreinanna, tjáningarleiðir sem mannkynið hefur 
þróað með sér frá fyrstu tíð, í öðru lagi að vekja með nemendum vitund um 
tilgang, merkingu og samhengi í listum. Einnig kemur fram að nám í 
sjónlistum í framhaldsskóla veitir nemendum tækifæri til þess að tjá skynjun 
sína á sjónrænan hátt, geri nemandann læsan á sjónrænt umhverfi sitt og geri 
honum kleift að greina myndræna hugsun, nemendur þroski fjölbreyttan og 
persónulegan tjáningarmáta, efli sjálfsvitund, þroski sköpunarkraftinn og 
skilning sinn á menningu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1999, bls. 8-
25). Þegar nemendur útskrifast af listnámsbraut í framhaldsskóla eru 
markmiðin þau að nemendur hafi þroskað færni sína, þekkingu og skilning á 
list eða hönnun. Myndlistarnám á framhaldsskólastigi vinnur einnig að því að 
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undirbúa nemendur fyrir áframhaldandi myndlistarnám á háskólastigi eða í 
öðrum sérskólum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1999, bls. 14).   

  Það mætti segja að listnám á Íslandi hafi hafist af alvöru þegar kennsla 
hófst í Myndlistaskólanum í Reykjavík árið 1947 og var hann fyrsti 
myndlistarskólinn stofnaður á Íslandi. Myndlistaskólinn starfar enn í 
Reykjavík og hefur gert óslitið frá því að hann var stofnaður, námið sem 
skólinn bíður upp á er á framhaldsskólastigi og útskrifast nemendur af  3. 
hæfniþrepi. Í myndlistarskólanum eru einnig haldin ýmis styttri námskeið fyrir 
fullorðna og börn (Myndlistaskolinn). Þeir skólar sem eru í boði eftir 
framhaldskólann á sviði lista og hönnunar eru Myndlistaskólinn á Akureyri og 
Listaháskóli Íslands.  

 Myndlistaskólinn á Akureyri skilgreinir sig að stórum hluta á háskólastigi 
(Bamford, 2011,bls. 60). Skólinn býður upp á fornámsdeild, fagurlistadeild, 
listhönnunardeild og ýmis námskeið fyrir börn og fullorðna. Á heimasíðu 
skólans segir að þeir sem útskrifist af listhönnunardeild eftir þriggja ára nám 
öðlist starfsheitið grafískur hönnuður og þeir sem útskrifist eftir þriggja ára 
nám af fagurlistadeild öðlist starfsmenntun í frjálsri myndlist 
(Myndlistarskólinn á Akureyri).             

   Listaháskóli Íslands fékk starfsleyfi þann 24. mars 1999, uppbygging 
skólans var hröð en í byrjun var aðeins myndlistarbraut í boði, ári síðar hóf 
skólinn að kenna leiklist og tónlist og árið 2001 bættist hönnunardeildin við. Í 
skólanum eru fimm deildir og innan þeirra samtals átján námsbrautir. 
Listaháskólinn hefur víðtæku hlutverki að gegna þar sem hann er æðsta 
miðstöð listmenntunar á Íslandi, skólinn er vettvangur fyrir nútímalega 
listsköpun með áherslu á að skerpa sköpunargáfu nemenda, efla framsækna 
hugsun í listum og örva nýsköpun. Í Listaháskólanum eru þrjú megingildi höfð 
að leiðarljósi, það eru forvitni, skilningur og áræði, skólinn leggur því áherslu 
á að leita nýrra lausna, brjóta svörin til mergjar og leita skilnings á því 
ókunnuga og sýna áræðni til að fylgja sannfæringu og listrænni sýn 
(Listaháskólinn).  
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6. Að hugsa rangt 
 
Think Wrong er heiti á fyritæki, bók og hugsunarhætti. Stofnendur og 
upphafsmenn Think Wrong eru þeir John Bielenberg, Mike Burn og Greg 
Galle, hugmyndin byrjaði þannig að þeir voru allir í góðum störfum en 
upplifðu sig fasta í ákveðnum farvegi og vildu breyttan hugsunarhátt og 
starfsumhverfi. Þeir opnuðu því stofu sem bauð upp á ráðgjöf í skapandi 
hugsun árið 1990. Bielenberg byrjaði með kennsluverkefnið Project M árið 
2003 sem hliðarverkefni og út frá því þróaðist einnig hugmyndin, þar fór hann 
og kenndi sem gestakennari nemendum í listaháskólum víðsvegar um heiminn. 
Námskeiðið fjallaði um að nota sköpunarkraftinn til þess að hafa áhrif á 
umhverfið og samfélagið (Bielenberg, Burn, Galle og Dickinson, 2016, bls. 
58-60). Project M námskeiðið var meðal annars kennt á Íslandi árið 2008. Í 
dag samanstendur fyritækið af ráðgjöf fyrir fyrirtæki og einstaklinga, heldur 
námskeið, heldur úti fræðslu og samfélaginu „Wrong thinkers“ fyrir þá sem 
hafa lokið námskeiði. 

Bókin Think Wrong kom út árið 2016 af sömu höfundum og stofnuðu 
stofuna ásamt Elisabeth Evitts Dickinson, þar tala höfunar bókarinnar um hvað 
felist í hugmyndinni og hvaða leiðir sé hægt að fara til að ná fram markmiðum 
um að hugsa hlutina öðruvísi og fá nýjar hugmyndir. Höfundar bókarinnar vilja 
meina að manneskjunni líði best í ákveðinni rútínu, og það sé erfitt fyrir hana 
að breyta vananum, einnig að umhverfið sem við erum vön og þekkjum hafi 
þau áhrif að athyglin minnki og við verðum ómóttækilegri fyrir hugsanlegum 
nýjungum (Bielenberg og fl. 2016, bls. 101).  

Við fæðumst með net taugafrumna, þegar við stækkum lærum við 
tungumál, rökhyggju og hreyfifærni, taugafrumurnar í heilanum mynda sterkar 
tengingar til þess að stytta leiðina á boðum svo við getum unnið hraðar úr 
upplýsingum og gert það sem við kunnum með meiri hraða. Heilinn verður því 
fljótt forritaður af vana okkar og fullur af styttri boðleiðum sem heilinn hefur 
búið til fyrir okkur (Bielenberg og fl. 2016, bls. 29). Það er því líffræðileg 
ástæða fyrir því að það er erfitt fyrir okkur að brjótast út úr vananum og því 
sem við þekkjum. Eins og með heilann þá myndar samfélagið einnig fljótlegri 
leiðir og vill festast í því kunnuglega, bókin fjallar um hvernig eigi að sigrast 
út úr núverandi ástandi mála (e.status quo) (Bielenberg og fl. 2016, bls. 30). 
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Við könnumst öll við að vera föst á ákveðinni braut eða í farvegi þar sem allt 
virðist fyrirfram ákveðið, öruggt og vaninn ræður ríkjum, en það sem Think 
Wrong (2016, bls. 37) snýst um er að taka hliðarspor og fara aðra leið, fara á 
ókunnar slóðir þar sem enginn veit hver útkoman verður.   

Í gegnum tíðina hafa þeir sem hafa sett markmiðin hátt og komið með 
framúrstefnulegar hugmyndir oft verið litnir efasemdar augum og jafnvel taldir 
einfaldir í hugsun (Bielenberg og fl. 2016, bls. 22). En ef litið er yfir söguna er 
það fólkið sem var með klikkuðu hugmyndirnar sem virkilega breyttu 
heiminum og tókst að innleiða nýjar uppgvötvanir (Bielenberg og fl. 2016, bls. 
23),  án þessara frumkvöðla væri heimurinn ekki eins.   

Bókin Think Wrong fjallar um fimm leiðir til þess að vinna eftir, til þess að 
efla skapandi hugsun. Í fyrsta lagi er það hugrekki og þor til þess að gera nýja 
hluti og hugsa lausnir upp á nýtt, í öðru lagi þarf fólk að fara úr sínu vanalega 
umhverfi, fá innblástur og rannsaka,  það er svo auðvelt fyrir fólk að festast í 
sömu rútínunni ef það er alltaf í sama kunnuglega umhverfinu. Þegar það fer í 
nýtt umhverfi opnast heimurinn og það fer að taka eftir hlutum aftur 
(Bielenberg og fl. 2016, bls. 101). Í þriðja lagi þarf fólk að sleppa sér og teygja 
hugann út fyrir rétttrúnaðinn, hlutdrægni og reyna á mörk hins ógerlega, 
slökkva á innri röddinni sem vill dæma og leyfa frekar hugmyndunum að flæða 
um, hvort sem þær eru réttar eða rangar. Einnig ætti fólk að ímynda sér 
klikkuðustu hugmynd eða lausn sem því dettur í hug,  leysa hlutina frá glænýju 
sjónarhorni og „hugsa rangt“ (Bielenberg og fl. 2016, bls. 122-125). Í fjórða 
lagi þarf fólk að fara af stað, byrja að búa til hluti, skapa og fá innsýn í gegnum 
vinnuna, þegar fólk fer af stað að vinna með höndunum og búa eitthvað til, 
umbreytist hugmyndin úr hugsjón, skissu eða texta á blaði yfir í efnislega og 
áþreyfanlega hugmynd (Bielenberg og fl. 2016, bls. 151). Í fimmta lagi þarf 
fólk að veðja smátt, komast að því hvað virkar án þess að veðja öllu og í sjötta 
lagi þarf fólk að vera opið fyrir endurgjöf, gagnrýni á vinnu sinni og verkum 
og vera fljótt að bregðast við (Bielenberg og fl. 2016, bls. 51). Samkvæmt 
Bielenberg og fl. eru þessi fimm skref uppskriftin að velgengni í skapandi 
starfi, og mun ég leitast við að nýta mér hugmyndir þeirra um sköpun við gerð 
námsefnisins.  
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6.1 Vefsíða 

Í æfingakennslunni við framhaldsskólann á Egilsstöðum hannaði ég námsefni 
sem ég geymdi á google slides vefsíðunni og því var það aðeins opið fyrir mig 
og nemendur á námskeiðinu. Þessvegna kviknaði sú hugmynd að halda áfram 
að búa til námsefni sem hægt væri að geyma á opinni vefsíðu þar sem ég og 
aðrir áhugasamir gætu nálgast efnið hvar og hvenar sem er. Vefsíður eru meira 
í takt við nútímann en bækur og bjóða upp á aðgengilegt efni hvenær sem er. 
Það er einnig umhverfisvænna að þurfa ekki að prenta bók og minni fyrirhöfn 
að bæta við efni og endurskoða með tímanum. Skoðaðir voru nokkrir 
möguleikar á vefsíðugerð áður en farið var af stað við gerð vefsíðunnar.  
Það eru nokkrir möguleikar í boði til þess að setja upp vefsíður á auðveldan 

hátt. Squarespace.com bjóða upp á þjónustu við vefsíðugerð, google sites er 
einnig í boði og Wix.com sem býður upp á mjög einfalt viðmót og frelsi í 
hönnun vefsíðunnar. Wix.com varð því fyrir valinu og vefsíðan sett upp þar. 
Wix býður upp á notendavædda vefsíðugerð fyrir fólk sem kann ekki að forrita 
vefsíðu sjálft. Wix býður upp á að velja mismunandi útlit og uppsetningar og 
auðveldar notendum að stjórna hönnun og útkomu.   
 
Slóð vefsíðunnar er:  https://bylgjalind.wixsite.com/namsefni  

6.2 Kennsluaðferðir 

Hér fjalla ég um þrjár kennsluaðferðir sem ég tel að henti vel fyrir kennslu í 
listgreinum og ég tel hæfa námsefninu. Einnig ríma þessar aðferðir við 
hugmyndir Think Wrong, menntunar til sjálfbærnis og einnig við markmið mitt 
að efla sköpun. Fyrsta aðferðin er  fagmiðuð listkennsla (e. Discipline-based 
art education, DBAE ).  Elliot W. Eisner er einn áhrifamesti fræðimaðurinn á 
sviði listgreinakennslu og í bókinni The Arts and the Creation of Mind  lýsir 
hann kennslunálgun sem talin er vera mikilvæg hugsjón í allri listkennslu 
(2002, málsgrein 380). Kennsluaðferðin setur fram fjórar aðal áherslur. Í fyrsta 
lagi er talað um að nemendur þurfi að læra að hugsa og vinna eins og listamenn, 
þeir þurfa að þróa með sér næmni þeirra og orðaforða, öðlast verklega hæfni 
og þróa með sér hið mikla ímyndunarafl sem mikilvægt er að hafa fyrir hágæða 
listsköpun. Í öðru lagi leggur kennsluaðferðin upp úr því að nemendur öðlist 
orðaforða til að geta rætt um gæði listarinnar. Í þriðja lagi ætti að hjálpa 
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nemendum að skilja menningarlegan og sögulegan bakgrunn listarinnar og í 
fjórða lagi að þjálfa nemendur í gagnrýnni hugsun, láta nemendur spyrja í 
hvaða tilgang var listin sköpuð og hvert vægi listaverksins sé (2002, málsgrein 
380-389). Eisner (2002, málsgrein 396) vill meina að kennsluaðferðin veiti 
umfangsmeiri nálgun í listkennslu umfram aðrar kennsluaðferðir í listgreinum, 
aðferðin tekur til þeirra fjögurra atriða sem fólk gerir vanalega í sambandi við 
list, fólk býr til list, fólk nýtur listarinnar, fólk staðsetur listaverkin 
menningarlega og listasögulega séð, fólk gagnrýnir listina og ræðir tilgang 
hennar og mikilvægi.  

Önnur aðferðin sem hægt væri að beita og hentar vel í listgreinum kallast 
Lausnarleitarnám (e. Problem-based learning ). Hún grundvallast á umræðum 
og þekkingarleit til lausnar á raunverulegum vandamálum. Aðferðinni er ætlað 
að stuðla að sjálfstæði í námi og búa nemendur undir flókin viðfangsefni í 
framtíðinni, stuðlar að dýpri skilning á viðfangsefninu og að nemendur afli sér 
viðbótarþekkingar með því að leita lausna (Þórunn Óskarsdóttir, 2000). 
Lausnaleitarnám hentar vel fyrir kennslu í hönnun, þar sem hönnun snýst um 
að leysa vandamál.  Ég tel að þessi námsaðferð sé góð leið fyrir nemendur í 
listgreinum til þess að þjálfa sjálfstæð vinnubrögð, læra að treysta á sjálfan sig 
og taka ábyrgð á eigin listnámi. 
Þriðja aðferðin sem kynnt er kallast grenndarkennsla (e. place based 

education), kennsluaðferðin leggu upp úr því að nemendur fari út og séu í 
sambandi við nærumhverfi sitt og er markmið grenndarkennslu að efla 
þekkingu og jafnframt skynjun og tilfinningu fyrir umhverfinu. 
Grenndarkennsla fjallar um að einbeita sér að nærumhverfinu, kynnast 
menningu umhverfisins og hvað sé í boði án þess að leita langt yfir skammt 
(Sobel, 2004). Grenndarkennslan fjallar einnig um umhverfisvernd og að 
nemendur komist í tengsl við náttúruna og læri að bera virðingu fyrir henni, 
sem tengist jafnframt menntunar til sjálfbærni.  

6.3 Tenging námsefnis við aðalnámskrá 

Aðalnámskrá framhaldsskóla byggir á lykilhæfni sem er ætlað að tengja 
grunnþættina sex við markmið um hæfni nemenda. Lykilhæfni snýst um 
nemandann sjálfan og er nemendamiðuð útfærsla á áherslum grunnþátta 
(Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 31). Lykilhæfni og 
grunnþættir eiga því að fléttast saman og mynda burðarstoð í öllu starfi 
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framhaldsskóla og þegar skipuleggja á námsbraut eða við gerð áfangalýsingu 
er lykilhæfni notuð sem grind og einnig við skipulagninu á námsmati (Mennta-
og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 31). Lykilhæfni felur í sér níu svið og 
er skapandi hugsun og hagnýt þekking eitt þeirra sviða og felur í sér eftirfarandi 
lykilhæfni:  

 
Að nemendur sýnir frumkvæði og skapandi hugsun, beri siðferðilega 
ábyrgð á sköpun og hagnýtingu þekkingar sinnar, geti miðlað hæfni 
sinni á skapandi hátt, geti nýtt sér sköpunarkraft sinn á margvíslegan hátt 
í lífi og starfi, geti notið lista, menningar og skapandi starfs á 
margvíslegu formi, skilji hvernig menning og listir tengjast 
atvinnusköpun og samfélagsþróun“ (Mennta-og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33-34). 
 

Námslok námsbrauta í framhaldsskóla raðast eftir fjórum hæfniþrepum, 
hæfniþrepin mynda ramma um mismunandi kröfur við námslok og skiptir því 
ekki máli hvort um ræðir bóknám, listnám eða starfsmán, hæfniþrepin eiga að 
gefa vísbendingu um viðfangsefnið og námskröfur og eru því mikilvæg þegar 
búa á til áfanga -eða námsbrautarlýsingu (Mennta-og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 41). 

Á framhaldsskólastigi er náminu skipt upp í fjögur hæfniþrep, fyrsta þrepið 
skarast á við grunnskóla og það síðasta skarast við háskólastig. Þrepin fjögur 
lýsa kröfum um þekkingu, leikni og hæfni nemenda á stigvaxandi hátt. Þekking 
er safn staðreynda, lögmála, kenninga og aðferða, þekking er bæði fræðileg og 
hagnýt og eru margar leiðir til að afla þekkingar eins og t.d með því að hlusta, 
horfa, lesa og ræða saman. En það er ekki er nóg að búa bara yfir þekkingu, 
heldur þurfa nemendur að geta greint hana og miðlað. Leikni er bæði 
vitsmunaleg og verkleg, hún felur í sér að  að geta beitt aðferðum, verklagi og 
rökréttri hugsun í mismunandi tjáningaformum, leikni er aflað með notkun á 
aðferðum og þjálfun í verklagi. Hæfni felur í sér yfirsýn og getu til þess að 
hagnýta þekkingu og leikni, hæfni felur í sér greiningu nemandans á eigin 
þekkingu og leikni, hæfni til þess að miðla með margvíslegum hætti. Hæfni 
gerir kröfur um ábyrgðartilfinningu, virðingu, víðsýni, sköpunarmátt og 
siðferðisvitund (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls 39). 

Við námslok á ákveðinni námsbraut er miðað við ákveðin hæfniviðmið og 
segja þau til um hvaða hæfni, þekkingu og leikni nemandinn á að búa að þegar 
hann klárar námið. Hver skóli ákveður svo á hvaða þrepi áfangar innan 
námsbrautanna eru skilgreindir (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, 
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bls. 41-42). Kennsluefnið sem ég bý til er ætlað fyrir nemendur frá fyrsta 
hæfniþrepi til þriðja hæfniþreps og hef ég flokkað verkefnin eftir efni og 
úrvinnslu og hvað ég telji hæfa hverju þrepi.   

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla segir að fyrsta hæfniþrepið sé á mörkum 
grunnskóla og framhaldsskóla, krafa um námsframvindu á fyrsta hæfniþrepi 
getur verið óhefðbundin og námsmat fyrst og fremst leiðbeinandi. Viðmiðunar 
listinn um þekkingu, leikni og hæfni er langur en ef ég tek dæmi um nokkur 
viðmið á hæfniþrepi eitt þá þurfa nemendur að búa yfir fjölbreyttum orðaforða, 
geta tjáð skoðanir sínar, beitt skapandi hugsun, hafa þekkingu á 
samfélagslegum gildum, leikni í færa rök fyrir máli, vinna á sjálfstæðan og 
skapandi hátt og búa yfir færni í að tjá tilfinningar sínar (Mennta-og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 43).  Í námsefninu eru fremur einföld 
verkefni höfð á fyrsta hæfniþrepi, en þau bjóða þó upp á mis krefjandi útfærslur 
sem gætu hentað hverjum og einum.  

Námslok á hæfniþrepi tvö einkennast af fremur stuttri sérhæfingu, námið 
felur í sér undirbúning undir sérhæfð og lögvarin störf og sérhæft aðfararnám 
(Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42). Viðmiðunar listinn um 
þekkingu, leikni og hæfni er einnig langur sem gefinn er út í námskránni, en ef 
ég tek dæmi um nokkur viðmið þá þurfa nemendur að búa yfir fjölbreyttum 
orðaforða og geta rökstutt skoðanir í tengslum við sérþekkingu, búa yfir 
þekkingu sem nýtist til undirbúnings fyrir frekara nám, leikni í að tjá sig á 
skapandi hátt um sérþekkingu eða starfsgrein, skipuleggja einfalt vinnuferli, 
taka þátt í samræðum um sérþekkingu sína og geti tengt þekkingu sína og leikni 
við starfsumhverfi og daglegt líf (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, 
bls. 44). Verkefnin í hæfniþrepi tvö í námsefninu eru orðin aðeins meira 
krefjandi og meira er um að nemendur þurfi að tjá sig um eigin sköpun og færa 
rök fyrir vinnu sinni.   

Námslok af hæfniþrepi þrjú einkennast af enn meiri kröfum um þekkingu, 
leikni og hæfni, þar fer fram sérhæfður undirbúningur undir háskólanám, 
lögvarin störf, sérhæft starfsnám og listnám. Nemendur eiga að geta unnið 
sjálfstætt, borið ábyrgð á skipulagi og úrlausn verkefna og metið eigin störf 
(Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 45). Sem dæmi um nokkur 
viðmið um þekkingu, leikni og hæfni, þurfa nemendur að búa yfir fjölbreyttum 
orðaforða til þess að geta tjáð skoðanir sínar í tengslum við sérþekkingu, geta 
tjáð sig á skýran og skapandi hátt um sérhæfða þekkingu sína, sýna frumkvæði 
og sjálfstæð vinnubrögð við leit lausna, búa yfir siðferðislegri ábyrgð í 
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skapandi starfi, búa yfir ábyrgð gagnvart starfsumhverfi og búa yfir hæfni til 
að geta tekist á við frekara nám (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, 
bls. 45). Verkefnin á vefsíðunni á þriðja hæfniþrepi eru krefjandi og sum 
verkefnin á mörkum framhaldsskóla og háskóla. Eftir flest verkefnin er haldin 
yfirferð þar sem nemendur þurfa að kynna verkin sín, færa rök fyrir þeim og 
eiga nemendur að geta tjáð sig á skapandi hátt um sérþekkingu sína.  

Fjórða hæfniþrepið felur svo í sér nám sem fer annaðhvort fram í framhalds-
eða háskóla, námslok af fjórða þrepi felur í sér aukna sérhæfingu, í tengslum 
við stjórnun, leiðsögn, þróun eða nýsköpun (Mennta-og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42). 

Námsefnið og verkefnin sem ég hanna er því ætlað nemendum sem hafa 
valið sér námsbraut sem sérhæfir sig í skapandi greinum eins og til dæmis 
myndlistarbraut. Námsefnið gæti verið góður grunnur fyrir áframhaldandi nám 
í hönnun eða myndlist.  

6.4 Námsmat 

Megintilgangur námsmats er að meta árangur og framför. Námsmat er 
reglubundinn þáttur í skólastarfi og órjúfanlegur hluti af námi og kennslu. 
Tilgangur námsmats er að gefa upp skýra mynd af því hvernig námið gengur 
og hvort markmiðum hefur verið náð (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 
2011, bls. 27). Námsmat gegnir mikilvægu hlutverki við að afla upplýsinga um 
árangur nemenda og skólastarfsins í heild. Mikilvægt er að gera grein fyrir 
viðmiðum sem nemendur eiga að fara eftir og hvernig námsmatið mun fara 
fram á hverju verkefni og hverjum áfanga. Námsmat þarf að vera fjölbreytt og 
taka tillit til þarfa nemenda og sértækra námsörðugleika þeirra, þeir nemendur 
eiga að hafa kost á frávikum og að komið sé til móts við þau (Mennta-og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 26).  Ég legg til að námsmatið sé 
fjölbreytt, þar sem sjálfsmat, lokaskil á verkefnum, vinna í tímum og 
leiðsagnarmat verði helstu viðmiðin.  

Símat og sjálfsmat eru mikilvægur partur af námsmati í listnámi. Sjálfsmat 
þroskar færni nemenda, eflir þekkingu og þróar jákvæð viðhorf í garð 
listiðkunar. Námsmat ætti að endurspegla markmið í öllum námsþáttum og ætti 
því að byggja á gögnum um vinnuferlið, tilraunum og undirbúningi nemenda 
og fullunnum verkum. Í lokamati þarf kennari að taka tillit til framfara, 
frumkvæðis, vinnulags og vinnuferli nemenda (Mennta-og 
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menningarmálaráðuneytið, 1999, bls. 26-27).  Ég legg til að nemendur verði 
metnir að hluta til með leiðsagnarmati. Hlutverk kennarans í leiðsagnarmati er 
að vera virkur, skrá niður athugasemdir og framfarir jafnóðum, og vera virkur 
í að gefa umsagnir, byggja nemendur upp með jákvæðri gagnrýni og tilsögn, 
gefa góð ráð og beina nemendum í réttan farveg.  

Samkvæmt aðalnámskrá listgreina (1999, bls 27) á að meta nemendur í 
sjónlistum út frá færni þeirra, skilningi og þekkingu með ýmsum leiðum eins 
og fullunnum verkum, skriflegum verkefnum, dagbókum, vinnubókum, 
skissubókum, hefðbundnum prófum og í umræðum. Einnig kemur fram að 
kennarar geti nýtt sér ýmsar aðferðir við gagnasöfnun, s.s gátlista um vinnu 
nemenda og unnin verk, viðtöl við nemendur, munnleg og eða skrifleg próf, 
auk verkefna nemenda. 
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7. Námsefni 
 
Námsefnið samanstendur af 45 verkefnum sem kennarar geta nýtt sér í 
listgreinakennslu á  framhaldsskólastigi. Verkefnunum er skipt niður í fimm 
flokka:  formfræði, litafræði, samsetning, skynjun og sköpun. Í hverjum flokki 
er verkefnum skipt í fyrsta til þriðja hæfniþrep. Verkefnin eru fjölbreytt og 
markmiðið er frelsi í útfærslu og útkomu. Leitast var við að hafa hönnunina á 
vefsíðunni sem einfaldasta. Farin var sú leið að gefa sérhverju hæfniþrepi sinn 
lit til aðgreiningar. Einnig voru settar myndir við hvert verkefni til þess að nota 
sem kveikju, en þær sýna ekki endilega nákvæmlega hvernig verkefnið á að 
vera heldur er þeim ætlað að gefa hugmynd um hvernig það geti litið út.  
Myndirnar sem birtast á vefsíðunni eru allar eftir mig, fyrir utan myndina af 
gullinsniðinu. Í þeim fögum þar sem mikið er um hefðbundnar reglur og 
vanafastar kennsluaðferðir leitast ég við að breyta  fyrirkomulaginu og bæta 
við skapandi nálgun í verkefninu. Verkefnin eru fjölbreytt og tengjast bæði 
myndlist og hönnun. Í einum kafla eru verkefni sem bæði tengjast tvívíðu og 
einnig þrívíðu formi. Til að mynda eru verkefni sem fjalla um uppbyggingu 
tvívíðs myndflatar undir sama kafla og verkefni um uppbyggingu módels.   

Hugtakið sjálfbærni hafði ég einnig að leiðarljósi, mörg verkefni fjalla þess 
vegna um endurnýtingu á efnum og efnivið. Markmiðið var einnig að nota 
hugsun Bielenberg og fl. og nýtti ég það til dæmis með því að láta nemendur 
fara úr sínu vanalega umhverfi í skólastofunni og fara út í nærumhverfið til 
þess að fá innblástur í sumum verkefnana. Mörg verkefnana fjalla einnig um 
að þora að skapa nýja hluti og taka gagnrýni. Einnig koma fram áhrif frá 
Bielenberg og fl í verkefnunum með þeim hætti að þeim er snúið við eða 
hugsuð á annan hátt en venjulega. Verkefnin leggja einnig mikið upp úr þjálfun 
á gagnrýnni hugsun, þar sem mikið er um umræður og yfirferðir eftir flest 
þeirra, og oft þurfa nemendur að kynna sín verk og svara afhverju þeir völdu 
að fara þessa leið en ekki hina. Einnig tengi ég við það sem Áshildur (2011, 
bls 18) nefndi sem leið til að kenna sjálfbærni, með því að stuðla að 
efnisnotkun sem tengist sjálfbærni, en ég geri það með því að nota mikið af 
afgangsefni og því sem til er. Hægt er að nálgast vefsíðuna á slóðinni: 
https://bylgjalind.wixsite.com/namsefni og námsefnið er einnig hægt að skoða 
í viðauka hér fyrir neðan.   
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        Hér fyrir neðan má sjá skjáskot af vefsíðunni. Fyrsta myndin sýnir 
hvernig viðmótið er. Ef formfræði kaflinn er til dæmis valinn þá opnast fyrst 
síða með fróðleik um formfræði, því næst er hægt að velja um hvaða hæfniþrep 
eigi að skoða, undir hæfniþrepum eru svo verkefni. 
 
 

 
Mynd 1.  
 
 
 
Mynd númer tvö sýnir hvað blasir við þegar búið er að velja formfræði kaflann 
og þar eftir þriðja hæfniþrep. Þá kemur upp listi með verkefnum sem hægt er 
að velja um. 
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Mynd 2.  
 
Á mynd númer þrjú má sjá þar sem valið hefur verið verkefnið Rými og 
tilfinning undir hæfniþrepi þrjú og formfræði. Hér kemur fram lýsing á 
framkvæmd verkefnisins, áætlaður tími, bjargir og lærdómsviðmið. 
 
 

 
Mynd 3.  
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Mynd 4.  
 
 
 

 
Mynd 5. 
 
 
Vefsíðan er einnig aðgengileg í gegnum internet í síma eins og sést á skjáskots 
myndunum hér fyrir neðan. Það er mjög mikilvægt að vefsíður séu hannaðar 
með það í huga að þær virki einnig í símum og spjaldtölvum. 
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Mynd 6.                                            Mynd 7.                                     
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8. Lokaorð 
Í þessari ritgerð hef ég kynnt mér margt sem viðkemur myndlist, hönnun, 
sköpun og listgreinakennslu. Eitt af markmiðum verkefnisins var að dýpka 
eigin þekkingu á listkennslu og þar sem ég stefni á kennslu í listgreinum fannst 
mér nauðsynlegt að vinna þetta lokaverkefni þannig að það nýtist sem best í 
framtíðinni. Ég hugsaði verkefnið sem góða upprifjun fyrir mig og tækifæri til 
þess að skerpa þekkingu mína á grunnfögum lista og hönnunar með því að gera 
verkefnabanka um listgreinakennslu í framhaldsskóla þar sem að mínu mati er 
ekki nægjanlega mikið til af námsefni sem innheldur verkefni fyrir kennara til 
þess að nota.  

Eftir vettvangsnámið var ég komin með hugmynd að lokaverkefni en vissi 
þó ekki í hvaða átt ég ætti að fara og hvernig námsefni ég ætti að búa til. Ég 
fór fram og tilbaka með ýmsar hugmyndir og virtist ekki komast að neinni 
niðurstöðu hvað væri best að gera. Það þróaðist áfram sem námsefnisgerð þar 
sem tvinnast saman hönnun og myndlist, námsefnið fjallar um grunninn sem 
tengir bæði fögin saman. Ég ákvað að fara þessa leið vegna þess að áhugasvið 
mitt liggur jafn djúpt í báðum fögum og markmið mitt er að geta kennt grunn 
í báðum fögum í framhaldsskóla.  
Það var mikil hugmyndavinna fólgin í hönnun verkefnana og átti ég oft í 

erfiðleikum með að tengja hugmyndir mínar um að efla sköpun og markmið 
námsefnisins við verkefnin. Verkefnin eru hönnuð af mér en sum þeirra byggja 
á klassískum verkefnum eins og að búa til litahring, en í þeim verkefnum breyti 
ég uppsetningu þeirra og niðurstöðu eins og að láta nemendur breyta 
litahringnum í mynd þar sem reynir á sköpunarkraft í staðinn fyrir að æfingin 
sé hefðbundin og loka niðurstöður eins hjá öllum. Ég tel að það sé mikilvægt 
að kenna grunn í form-og litafræði, samsetningu, skynjun og sköpun, Wong 
(1993) talar um að mikilvægt sé að kunna reglur og hugtök því með góða 
þekkingu á grunninum ættu líkurnar að aukast á að niðurstaðan verði góð. Ég 
tel það engu að síður mikilvægt að verkefni sem lögð eru fyrir nemendur í 
þessum greinum séu stöðugt í endurskoðun, geti tekið breytingum og þróast 
áfram.  
Það var fróðlegt og skemmtilegt að vinna þessa lokaritgerð og að búa til 

námsefnið, það mun eflaust nýtast mér vel og vonandi öðrum líka. Ég tel að 
markmiðinu hafi verið náð að mestu leyti, en alltaf má fræðast meira og bæta 
við fleiri verkefnum í framtíðinni.  
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Viðauki 1 - Formfræði 
 
 
Hæfniþrep 1 – Formfræði 
 
.................................................................................................................. 
 
 
Punktur og lína 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
Hæfniþrep:      Hæfniþrep 1. 
Tímalengd:      3 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur búa til 3 myndir í þessu verkefni. Í fyrstu tveim 
myndunum teikna nemendur eftir uppstillingu. Áhersla verður lögð á 
punktinn í fyrstu myndinni, þar sem nemendur gera fyrst nokkrar skissur og 
prufa sig áfram áður en þeir byrja á myndinni. Í mynd númer tvö verður 
áhersla lögð á línuna, nemendur gera fyrst nokkrar skissur og prufa 
misunandi gerðir og þykktir af línum áður en þeir byrja á myndinni. Í þriðju 
myndinni eiga nemendur að blanda saman línum og punktum, skapa mynd án 
þess að nota uppstillingu, heldur notast við ímyndunaraflið. Hér reynir á 
skapandi hugsun þar sem niðurstaðan er óljós og gæti komið óvart. 
  
Áætlaður tími: 3 kennslustundir. 
 
1.tími: Verkefnið kynnt og nemendur byrja að skissa og rannsaka línu og 
punkt. 
2.tími: Vinna heldur áfram og nemendur teikna uppstillingar. 
3.tími: Vinna heldur áfram og nemendur skapa mynd án uppstillingar, í lokin 
eru umræður og verkin skoðuð. 
 
Bjargir: Pappír, blýantur, strokleður, penni. 
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Lærdómsviðmið: Þekking – leikni- hæfni.  
 
Að nemandi: 
 

• Þekki og skilji hugtökin punktur og lína, helstu atriði og eiginleika.  
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt undir leiðsögn. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 

  
............................................................................................................................ 
 
 
Fletir 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 1. 
Tímalengd:     3 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur fara út í nærumhverfið með myndavél og fá 
innblástur. Því næst eru myndirnar prentaðar út og nemendur velja eina mynd 
til þess að greina. Nemendur greina fleti og samsetningu þeirra í myndinni. 
Nemendur endurskapa svo ljósmyndina sem teikningu eða málverk. Einu 
skilyrðin eru að einungis eigi að notast við fleti og engar útlínur, línur eða 
punkta. Hér reynir á skapandi úrlausn. 
 
Áætlaður tími:  2 kennslustundir. 
 
1.tími: Verkefnið kynnt, nemendur fara út í nærumhverfi og taka myndir. 
2.tími: Vinna við verkefnið heldur áfram, nemendur prenta mynd og byrja 
vinnuna. 
3.tími: Vinna heldur áfram, í lokin eru umræður og verkin skoðuð. 
 
Bjargir: Sími, myndavél, pappír, strokleður, blýantur, litir, málning, penslar, 
blöð. 
  
Lærdómsviðmið: Þekking – leikni - hæfni.  
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Að nemandi: 
 

•  Þekki og skilji helstu atriði og eiginleika tvívíddar og flatar. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt undir leiðsögn. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 

............................................................................................................................ 
 
 
Fjarvídd 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 1. 
Tímalengd:     4 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur gera tvær æfingar í fjarvídd. Í þriðja hluta 
verkefnisins gera nemendur sjálfstæða mynd þar sem þeir nota fjarvídd. 
Í fyrstu æfingu fá nemendur nokkrar prentaðar myndir, nemendur eiga að 
greina fjarvídd myndanna og teikna línur inn á þær til þess að greina fjarvídd. 
Æfing tvö felst í því að fara út í nærumhverfið og teikna það sem blasir við 
eftir reglum fjarvíddarinnar. Í þriðja hluta verkefnisins gera nemendur 
sjálfstæða mynd þar sem myndefni og aðferð er frjáls. Einu skilyrðin eru að 
myndin innihaldi fjarvídd. Hér reynir á skapandi hugsun þar sem niðurstaðan 
er óljós og gæti komið á óvart. 
 
Áætlaður tími:  4 kennslustundir. 
 
1.tími: Verkefnið kynnt, nemendur gera fyrsta hluta verkefnisins og byrja 
hugmyndavinnu fyrir þriðja hlutann.  
2.tími: Nemendur fara út í nærumhverfi og vinna annan hluta verkefnisins. 
3.tími: Nemendur byrja á þriðja hluta verkefnisins. 
4. tími: Nemendur halda áfram með verkefnið, í lokin eru umræður og 
verkefnin skoðuð. 
 
Bjargir: Pappír, blýantur, strokleður, penni, málning, penslar.  
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Lærdómsviðmið: Þekking – leikni- hæfni.  

Að nemandi: 

• Þekki grundvallarreglur fjarvíddar og hvernig teikna á fjarvídd.  
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt undir leiðsögn. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 

....................................................................................................................... 
 
Hæfniþrep 2 – Formfræði 
 
....................................................................................................................... 
 
 
Þrívídd og skuggar 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 2. 
Tímalengd:     8 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Í þessu verkefni er fjallað um þrívíð form og skuggamyndun 
þeirra. Nemendur gera nokkrar hefðbundnar æfingar fyrst, sem snúast um að 
teikna kassa, kúlu, keilu og sívalning eftir uppstillingu. Nemendur teikna eina 
mynd af hverju formi þar sem huga þarf vel að skugga og ljósi. Í síðasta hluta 
verkefnisins búa nemendur til sitt eigið form úr pappa afgöngum, eða öðrum 
efnivið sem finnst. Nemendur rannsaka formið og skuggamyndun þess. 
Mikilvægt er að skissa og rannsaka mismunandi sjónarhorn og mismunandi 
skuggamyndun eftir því hvernig formið snýr. Nemendur velja sér eitt 
sjónarhorn og teikna fullgerða mynd. Hér reynir á skapandi hugsun þar sem 
niðurstaðan er óljós og gæti komið óvart. Einnig eru nemendur minntir á 
sjálfbærni, með því að endurnýta pappa og pappírs afganga til þess að búa til 
nýtt form. 
  
Áætlaður tími: 8 kennslustundir. 
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1. tími: Verkefnið kynnt, kynning á formfræði og skyggingu. Nemendur 
byrja að vinna í hefðbundnum æfingum.  
2. tími: Vinna í hefðbundnum æfingum.  
3. tími: Vinna í hefðbundnum æfingum.   
4. tími: Vinna í hefðbundnum æfingum.  
5. tími: Nemendur skapa sitt form, rannsókn hefst á forminu og skissuvinna. 
6. tími: Nemendur rannsaka formið, skissa og byrja á lokamyndinni. 
7. tími: Nemendur vinna í lokamyndinni. 
8. tími: Nemendur klára myndina, í lokin eru umræður, myndir skoðaðar og 
nemendur segja frá sínu formi. 
  
Bjargir: Pappír, blýantur, strokleður, form til uppstillinga, pappi, 
afgangspappi og blöð, límbönd, lím, límbyssa.  
  
 Lærdómsviðmið – þekking - leikni – hæfni. 
  
Að nemandi: 
 

• Þekki grunnformin, þrívídd og grundvallarreglur í skyggingu. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um formfræði. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 

 
....................................................................................................................... 
 
 
Tvær myndir 
  
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 2. 
Tímalengd:     5 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur búa til tvær myndir af sama viðfangsefni. Önnur 
myndin á að vera alveg flöt en hin myndin á að hafa dýpt og fjarvídd. 
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Nemendur fá að ráða hvernig þeir vinna myndirnar, hvort sem það er 
blýantsteikning, teikning með penna eða málverk. Unnið verður eftir 
orðinu óróleiki. Nemendur eiga ekki að fara eftir fyrirmynd að öllu leyti, 
nemendur geta skoðað myndir á netinu, í bókum og fara út með myndavél til 
þess að fá innblástur, en markmiðið er að útkoman verði þeirra útgáfa af 
raunveruleikanum. Hér reynir á skapandi hugsun þar sem niðurstaðan er óljós 
og gæti komið óvart. 
  
Áætlaður tími:  5 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt og rannsóknavinna hefst.  
2. tími: Rannsóknavinna heldur áfram og vinna hefst við verkin.  
3. tími: Vinna.  
4. tími:  Vinna heldur áfram. 
5. tími:  Vinna klárast, í lokin eru umræður, myndir skoðaðar og nemendur 
segja frá sinni sköpun. 
 
Bjargir: Pappír, blýantur, penni, málning, trélitir, verkið er unnið á frjálsan 
hátt.  
  
Lærdómsviðmið- þekking – leikni – hæfni. 
 
Að nemandi: 

 
• Þekki mun á flatri mynd í tvívídd og mynd sem hefur dýpt og 

fjarvídd. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun.  

 
............................................................................................................................ 
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Lífrænt form 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 2. 
Tímalengd:     4 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur finna lífræn form í nærumhverfinu eins og steina 
og skeljar. Þegar nemandinn hefur safnað að sér formum hefst 
rannsóknavinna. Nemendur skissa, skoða formin og eiginleika þeirra. því 
næst æfa nemendur sig í að teikna upp formin. Í lokin hanna nemendur 
ímyndað hús úr lífrænu formi, útkoman á að innihalda grunnteikningu og 
mynd af útliti byggingarinnar að utan. Hér reynir á skapandi hugsun og 
úrlausnir þar sem niðurstaðan er óljós og gæti komið óvart. 
   
 Áætlaður tími: 4 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt og rannsóknavinna hefst utan- og innandyra.  
2. tími: Nemendur teikna.  
3. tími: Nemendur teikna. 
4. tími: Teikningar klárast, í lokin eru umræður, myndir skoðaðar og 
nemendur segja frá sinni sköpun. 
 
Bjargir: Pappír, blýantur, strokleður, penni. 
 
Lærdómsviðmið- þekking – leikni – hæfni. 
  
Að nemandi: 
 

• Þekki muninn á geometrískum og lífrænum formum.  
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun.  
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....................................................................................................................... 
 
Hæfniþrep 3 – Formfræði 
 
....................................................................................................................... 
 
 
Rými og tilfinning 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:      Hæfniþrep 3. 
Tímalengd:      6 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur búa til tvö þrívíð rými. Þeir byrja á að velja sér 
tvær ólíkar tilfinningar, aðra slæma og hina góða. Nemendur vinna rýmin 
eins og módel þar sem markmiðið er að skapa rými sem minna á 
tilfinningarnar. Þegar rýmin eru tilbúin eru teknar myndir af þeim. Í lokin eru 
rýmin svo yfirfarin og nemendur útskýra af hverju tilfinningarnar voru valdar 
og hvað það er í rýminu sem endurspeglar þessar tilfinningar. Hér reynir á 
skapandi hugsun og úrlausnir þar sem niðurstaðan er óljós og gæti komið 
óvart. Einnig eru nemendur minntir á sjálfbærni, með því að endurnýta pappa 
og pappírs afganga til þess að skapa nýtt form.  
  
Áætlaður tími: 6 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt, kynning á áhrifaþáttum arkitektúrs og hvernig 
verkefnið skal vera unnið. Rannsóknavinna hefst. 
2. tími: Rannsóknavinna heldur áfram, nemendur og kennari fara út í 
nærumhverfið og finna mismunandi rými til þess að auka innblástur. 
3. tími:  Vinna við rýmin hefst. 
4. tími:  Vinna heldur áfram. 
5. tími:  Vinna heldur áfram. 
6. tími:  Vinna klárast, ljósmyndir teknar, í lokin er yfirferð þar sem módelin 
eru skoðuð og nemendur segja frá sinni sköpun. 
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Bjargir: Afgangs pappír, leir, spýtur, plast, pappi og í raun hvaða efni sem er 
og hægt er að endurnýta, rusl, lím, límbyssa, skæri og skurðarhnífar.  
  
Lærdómsviðmið – þekking – leikni – hæfni. 
 
Að nemandi: 

• Þekki mismunandi eiginleika og áhrif rýmis.  
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í rýmislæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
• Ölist hæfni í að tjá tilfinningar og upplifanir í gegnum list. 

....................................................................................................................... 
 
 
Leiðin 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 3. 
Tímalengd:     5 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur búa til spennandi ferðalag í gegnum rými. 
Nemendur ímynda sér að manneskja sé stödd í rýminu og ferðist í gegnum 
það. Huga þarf að hverskonar upplifun nemandinn vill ná fram. Á leiðin að 
vera þröng, opin, spennandi, brött, hlykkjótt eða bein?  
Hér má tengja verkefnið við pælingar á borð við á hvaða leið mannkynið er, 
hver er sýn nemandans á þá leið, hvað vill hann benda á, draga fram eða 
mótmæla.  
Nemendur þjálfa sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem útkoman er óljós 
þegar haldið er af stað og hvað sem er getur komið í ljós. Nemendur efla 
myndrænt-og rýmislæsi og eru minntir á sjálfbærni með efnisnotkun. 
Nemendur auka færni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
 
Áætlaður tími:  5 kennslustundir. 
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1. tími: Verkefnið kynnt, kynning á áhrifaþáttum arkitektúrs og hvernig 
verkefnið skal vera unnið. Rannsóknavinna hefst. 
2. tími:  Rannsóknavinna heldur áfram og nemendur og kennari fara út í 
nærumhverfið og finna mismunandi rými til þess að auka innblástur. 
3. tími:  Vinna hefst. 
4. tími:  Vinna heldur áfram. 
5. tími:  Vinna klárast, ljósmyndir teknar. Í lokin er yfirferð þar sem módelin 
eru skoðuð og nemendur segja frá sinni sköpun. 
 
Bjargir: Afgangs pappír, leir, spýtur, plast, pappi og í raun hvaða efni sem 
hægt er að endurnýta, rusl eða afgangar. Lím, límbyssa, skæri og 
skurðarhnífar.  
  
Lærdómsviðmið – þekking – leikni – hæfni. 
 
Að nemendur: 
 

• Þekki mismunandi eiginleika rýma, forma og tengsl þeirra við 
upplifanir okkar og tilfinningar. 

• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í rýmislæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
• Ölist hæfni í að tjá tilfinningar og upplifanir í gegnum list. 

 
............................................................................................................................ 
 
 
Skorið úr formi 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 3. 
Tímalengd:     6 kennslustundir. 
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Framkvæmd: Nemendur hanna útskorinn kassa í þessu verkefni, kassinn er 
fyrst teiknaður upp og síðan er hann búinn til í þrívídd. Nemendur byrja á því 
að teikna kassann í hlutfallinu 1:1 frá öllum hliðum og ákveða hvar eigi að 
skera úr honum. Þegar búið er að hanna kassann og teikningar tilbúnar býr 
nemandinn til módel af kassanum. Kassinn verður einnig í hlutföllunum 1:1 
og fer nemandinn eftir teikningunum þegar kassinn er byggður. Nemendur 
þjálfa sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem útkoman er óljós þegar 
haldið er af stað og hvað sem er getur komið í ljós. Nemendur efla myndrænt 
og rýmislegt læsi og eru minntir á sjálfbærni með efnisnotkun. Nemendur 
auka færni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
 
 Áætlaður tími:  6 kennslustundir. 
 
1. tími:  Verkefnið kynnt, kynning á áhrifaþáttum arkitektúrs og hvernig 
verkefnið skal vera unnið. Hugmyndavinna hefst. 
2. tími:  Hugmyndavinna heldur áfram og nemendur hanna sinn kassa. 
3. tími:  Hönnun og teikning. 
4. tími:  Módelvinna. 
5. tími:  Módelvinna. 
6. tími:  Vinna klárast, í lokin er yfirferð þar sem teikningar og módel eru 
skoðuð og nemendur segja frá sinni sköpun. 
 
Bjargir: Karton, pappír, afgangs pappír, pappi, lím,  límbyssa,  skæri, 
skurðarhnífar, blýantar, blöð.  
  
Lærdómsviðmið – þekking – leikni – hæfni. 
 
Að nemendur:  
 

• Þekki mismunandi eiginleika forma í tvívídd og þrívídd. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í rýmislæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
• Öðlist hæfni í að tjá tilfinningar og upplifanir í gegnum list. 
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Viðauki 2 – Litafræði 
 
 

Hæfniþrep 1 – Litafræði 
............................................................................................................................ 
 
 
Litahringurinn 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
Hæfniþrep:      Hæfniþrep 1. 
Tímalengd:      4 kennslustund. 
 
Framkvæmd: Nemendur búa til sinn litahring. Unnið er út frá hinum klassíska 
litahring en með skapandi útfærslu. Nemendur byrja á að teikna hringinn upp 
eins og hann á að vera með útlínum síðan bæta þeir við myndina og halda áfram 
út frá hringnum t.d, með því að láta tré vaxa út úr græna litnum sem síðan 
umbreytist í gulan fugl sem síðan tengist gula litnum o.s.frv. Markmiðið er að 
fylla upp í alla myndina og láta allt tengjast. Þegar búið er að teikna útlínur, er 
hafist handa við að blanda málningu og réttir litir settir á sinn stað sem síðan 
blandast einnig í teikningunum út frá hringnum. Nemendur fá þjálfun í 
myndlæsi og skapandi hugsun þar sem þeir þurfa að skapa mynd út frá 
hringnum. Niðurstaðan er því óljós og gæti komið óvart. Einnig þurfa 
nemendur að leysa það verkefni að fylla upp í alla myndina og láta myndirnar 
tengjast saman og fá um leið þjálfun í lausnaleit.   
 
Áætlaður tími:  4 kennslustundir. 
 
1. tími: Kennarinn kynnir litahringinn fyrir nemendum og hvernig hann 
virkar. Verkefnið útskýrt og nemendur byrja að teikna útlínur að hringnum og 
teikningunni út frá honum. 
2.tími: Vinna heldur áfram. 
3.tími: Vinna heldur áfram.  
4.tími: Vinna heldur áfram, í lokin eru umræður og verkefnin skoðuð. 
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Bjargir: Pappír, blýantur, penni, penslar, málning og pappadiskar til þess að 
blanda liti.  
  
Lærdómsviðmið: Þekking – leikni - hæfni.  
 
Að nemandinn: 
 

• Þekki eiginleika litahringsins, hvernig litir raðast og blandast.  
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt undir leiðsögn 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 

 
............................................................................................................................ 
 
 
Andstæðir litir 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 1. 
Tímalengd:     3 kennslustund. 
 
Framkvæmd: Nemendur teikna mynd þar sem myndefnið á að tengjast 
orðinu andstæða. Myndin á að vera teiknuð með útlínum, því næst taka 
nemendur afrit eða ljósrita myndina í nokkrum eintök. Því næst æfa 
nemendur sig að vinna með andstæðuliti og þeirra litróf og hvernig myndin 
breytist eftir litavali.  
Nemendur fá þjálfun í myndlæsi og einnig í skapandi hugsun þar sem þeir 
þurfa að skapa mynd út frá orðinu andstæða, niðurstaðan er því óljós og gæti 
komið óvart. 
  
Áætlaður tími:  2 kennslustundir. 
 
1.tími: Kennari kynnir fyrir nemendum andstæðulitina og eiginleika þeirra. 
Því næst er verkefnið kynnt og nemendur byrja að vinna. 
2.tími: Vinna heldur áfram. 
3.tími: Vinna heldur áfram, í lokin eru umræður og verkefnin skoðuð. 
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Bjargir: Pappír, blýantur, penni, málning, penslar, pappadiskar til þess að 
blanda liti.   
  
Lærdómsviðmið: Þekking – leikni - hæfni.  
 
Að Nemandinn:  
 

• Þekki hvað séu andstæðir litir og eiginleika þeirra.  
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt undir leiðsögn 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 

 
............................................................................................................................ 
 
 
Heitt / kalt 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 1. 
Tímalengd:     4 kennslustund. 
 
Framkvæmd: Nemendur mála tvær myndir þar sem myndefnið er hiti og 
kuldi. Myndirnar eru fyrst teiknaðar með útlínum, ein mynd sem tengist hita 
og önnur sem tengist kulda. Því næst eru myndirnar málaðar, teikningin sem 
tengdist kulda er máluð með heitum litum og myndin sem var teiknuð með 
heitu þema máluð með köldum litum. Nemendur læra um litafræðina í þessu 
verkefni og muninn á heitum og köldum litum. Nemendur fá þjálfun í 
myndlæsi og skapandi hugsun þar sem þeir þurfa að skapa myndir útfrá 
orðunum hiti og kuldi. Niðurstaðan er því óljós og gæti komið óvart, 
sérstaklega þar sem heitu litirnir eru notaðir til þess að mála köldu myndina 
og öfugt.  
 
Áætlaður tími:  4 kennslustundir. 
 
1.tími: Verkefnið kynnt og nemendur byrja að vinna. 
2.tími: Vinna heldur áfram. 
3.tími: Vinna heldur áfram. 



72 

4.tími: Vinna heldur áfram, í lokin eru umræður og verkefnin skoðuð. 
 
Bjargir: Pappír, blýantar, pennar, málning, penslar, pappadiskar til þess að 
blanda liti.   
  
Lærdómsviðmið: Þekking – leikni- hæfni.  
 
Að Nemandinn:  
 

• Þekki heita og kalda liti og eiginleika þeirra.  
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt undir leiðsögn. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 

 
............................................................................................................................ 
 
Hæfniþrep 2 - Litafræði 
 
....................................................................................................................... 
 
 
Frumlitir 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi.  
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 2. 
Tímalengd:     3 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Í þessu verkefni rannsaka nemendur frumlitina þrjá, gulan, 
rauðan og bláan. Nemendur eiga því næst að mála sjálfsmynd og nota aðeins 
frumlitina ásamt hvítum til þess að blanda rétta liti í málverkið. Nemendur 
geta tekið sjálfsmynd af sér og notað sem fyrirmynd eða verið með spegil 
fyrir framan sig á meðan þeir teikna og mála. 
Í verkefninu læra nemendur að vinna með frumlitina og hvernig þeir 
blandast. Nemendur æfa sköpunarkraftinn með því að skapa sjálfsmynd, efla 
myndrænt læsi og læra um samsetningu lita. 
  
Áætlaður tími:  3 kennslustundir. 
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1. tími: Kennarinn kynnir frumlitina og hvernig þeir blandast. Því næst er 
verkefnið kynnt og vinna hefst.  
2. tími: Vinna heldur áfram. 
3. tími: Vinna klárast, í lokin eru umræður, myndir skoðaðar og nemendur 
segja frá sinni sköpun. 
  
Bjargir: Blöð, arkir, blýantur, málning, penslar, spegill/ljósmynd af 
nemanda. 
  
Lærdómsviðmið- þekking – leikni – hæfni. 
 
Að nemandi: 

• Þekki frumlitina, eiginleika þeirra og hvernig þeir blandast. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun.  

 
............................................................................................................................ 
 
 
Litir fá nýtt líf 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 2. 
Tímalengd:     3 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur finna gömul blöð, rusl og tímarit. Því næst er hafist 
handa við að rífa í sundur og finna búta sem á að nota. Bútarnir eru límdir á 
blað og þeir látnir mynda listaverk. Við gerð myndarinnar verður unnið eftir 
spurningunni "Hvað finnst mér fallegast við náttúruna?". Nemendur æfa 
sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem útkoman er óljós þegar haldið er af 
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stað og hvað sem er getur komið í ljós. Nemendur efla myndrænt læsi og eru 
minntir á sjálfbærni með efnisnotkun verkefnisins.  
 
Áætlaður tími:  3 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt og vinna hefst.  
2. tími: Vinna heldur áfram.  
3. tími: Vinna klárast, í lokin eru umræður, myndir skoðaðar og nemendur 
segja frá sinni sköpun. 
 
Bjargir: Blöð, arkir, lím, pappírsbútar, gömul tímarit og rusl. 
  
Lærdómsviðmið- þekking – eikni – hæfni. 
 
Að nemandi: 

• Þekki litafræðina og hvernig litir blandast saman í myndverki. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun.  

 
............................................................................................................................ 
 
 
Uppáhalds litur 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi.  
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 2. 
Tímalengd:     4 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Í þessu verkefni rannsaka nemendur sinn uppáhalds lit, búa til 
litapallettu og prufa sig áfram með að blanda litinn í mismunandi útgáfum. 
Því næst ákveða nemendur myndefni sem tengist litnum á einhvern hátt og 
mála mynd þar sem aðeins er notuð litapalletta með uppáhalds litnum. 
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Nemendur fá aukinn skilning á litafræðinni og efla sköpunarkraftinn í þessu 
verkefni, þar sem útkoman er óljós þegar haldið er af stað og hvað sem er 
getur komið í ljós. Nemendur efla myndrænt læsi og auka færni sína í að tjá 
sig um eigin listsköpun. 
  
Áætlaður tími:  4 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt og rannsóknavinna hefst.  
2. tími: Rannsókn heldur áfram og vinna við myndina hefst.  
3. tími: Vinna heldur áfram. 
4. tími: Vinna klárast, í lokin eru umræður, myndir skoðaðar og nemendur 
segja frá sinni sköpun. 
 
Bjargir: Blöð, blýantur, penni, málning, penslar.  
  
Lærdómsviðmið- þekking – leikni – hæfni. 
 
Að nemandi: 

• Þekki litapallettur, eiginleika þeirra og mismunandi blæbrigði lita. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun.  

 
............................................................................................................................ 
 
Hæfniþrep 3 - Litafræði 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Litir og tilfinningar 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
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Hæfniþrep:     Hæfniþrep 3. 
Tímalengd:     4 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Í þesu verkefni er unnið með tilfinningar og liti. Nemendur 
velja sér fjórar mismunandi tilfinningar og búa til fjórar abstract myndir þar 
sem nemendur eiga einungis að nota liti, litasamsetningar og form til þess að 
túlka tilfinningarnar. Nemendur æfa sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar 
sem útkoman er óljós þegar haldið er af stað og hvað sem er getur komið í ljós. 
Nemendur efla myndrænt læsi og færni í að tjá sig og tengja tilfinningar og 
upplifun við list.  
 
Áætlaður tími: 4 kennslustundir. 
 
1. tími: Kennarinn kynnir áhrif lita, því næst er verkefnið kynnt og nemendur 
velja sér fjórar tilfinningar og hefjast handa við verkefnið. 
2. tími: Vinna heldur áfram. 
3. tími: Vinna heldur áfram. 
4. tími: Vinna klárast, í lokin á bekkurinn að giska hvaða tilfinningar 
nemendur voru að túlka. Því næst er yfirferð þar sem myndir eru skoðaðar og 
nemendur segja frá sinni sköpun.  
 
Bjargir: pappír, blýantur, málning. 
 
Lærdómsviðmið – þekking – leikni – hæfni. 
 
Að nemendur:  
 

• Þekki áhrif lita á upplifun og tilfinningar okkar. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
• Ölist hæfni í að tjá tilfinningar og upplifanir í gegnum list. 

 
............................................................................................................................ 



77 

 
Listamaðurinn 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 3. 
Tímalengd:     4 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur velja sér listamann og rannsaka litaval og stílinn 
sem einkennir listamanninn. Nemendur eiga svo að skapa myndverk, 
innblásið af litavali og stíl listamannsins. Nemendur efla færni í 
rannsóknarvinnu og myndlæsi. Einnig er unnið með sköpun þar sem 
nemendur skapa sitt listaverk út frá áhrifum annars listamanns. 
  
Áætlaður tími:  4 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt, nemendur velja sér listamann og rannsóknarvinna 
hefst. 
2. tími: Rannsóknar-og hugmyndavinna heldur áfram og nemendur hefjast 
handar við gerð myndarinnar.  
3. tími:  Vinna heldur áfram. 
4. tími:  Vinna klárast, í lokin er yfirferð þar sem myndir eru skoðaðar og 
nemendur segja frá sinni sköpun. Nemendur útskýra einnig afhverju 
listamaðurinn var valinn og hver einkenni hans eru. 
 
Bjargir: Pappír, blýantur, strokleður, málning. 
  
Lærdómsviðmið – þekking – leikni – hæfni. 
 
Að nemendur:  
 

• Þekki áhrif lita í myndverki og mismunandi notkun á litavali. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
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• Ölist hæfni í að tjá tilfinningar og upplifanir í gegnum list. 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Skuggalitir 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 3. 
Tímalengd:     4 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur rannsaka litapallettuna sem myndast í skugga, 
skuggi er ekki bara grár. Nemendur fara út í nærumhverfið og taka myndir þar 
sem myndast skuggavarp, einnig má taka skissubók og liti. Kennarinn setur 
upp uppstillingu þar sem myndast mismunandi skuggar og nemendur mála 
mynd af uppstillingunni. Því næst kemur módel sem situr fyrir á portret mynd, 
þar skoða nemendur skuggamyndun í andlitinu og mála mynd.Í verkefnunum 
á aðeins að mála skuggana en allt hitt verður skilið eftir hvítt, til þess að draga 
athyglina á skuggavarpið. Nemendur fá þjálfun í að lesa í litbrigðin sem 
myndast í skugga. Nemendur efla myndlæsi og sköpun með túlkun sinni á 
skuggavarpi. 
 
Áætlaður tími:  4 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt, rannsóknavinna hefst og nemendur rannsaka 
umhverfið. 
2. tími: Nemendur mála uppstillingu.  
3. tími: Nemendur mála módel. 
4. tími: Nemendur klára og fínpússa verkefnin. Í lokin er yfirferð þar sem 
myndir eru skoðaðar og nemendur segja frá sinni sköpun og upplifun á 
verkefninu.  
 
Bjargir: pappír, blýantur, litir, málning, hlutir til uppstillingar, módel fyrir 
portret mynd. 
  
Lærdómsviðmið – þekking – leikni – hæfni. 
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Að nemendur:  
 

• Öðlist færni í að sjá mismunandi litbrigði sem myndast í 
skuggavarpi. 

• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
• Ölist hæfni í að tjá tilfinningar og upplifanir í gegnum list. 
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Viðauki 3 – Samsetning 
 
 
Hæfniþrep 1 – Samsetning 
............................................................................................................................ 
 
 
Skissa með efni 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 1. 
Tímalengd:     3 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Í þessu verkefni eiga nemendur að skissa beint í efniviðinn, 
leika sér með ólík efni og fá tilfinningu fyrir efni og þrívídd. Nemendur gera 
nokkur skissumódel í þessu verkefni. Markmiðið er að nemendur prufi sig 
áfram, rannsaki og leyfi hugmyndafluginu að flæða. Nemendur efla 
sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem útkoman er óljós þegar haldið er af 
stað og hvað sem er getur komið í ljós. Nemendur eru minntir á sjálfbærni með 
efnisvali og efla einnig rýmislæsi. Nemendur fá tilfinningu fyrir efninu og að 
vinna með höndunum.  
 
Áætlaður tími:  3 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt, nemendur byrja að skissa. 
2. tími: Vinna heldur áfram. 
3. tími: Vinna heldur áfram og í lokin eru umræður um afraksturinn. 
 
Bjargir: Pappír, pappi, karton, plast, ál, afgangar og allt sem má endurnýta í 
skissumódel.  
  
Lærdómsviðmið: Þekking - leikni - hæfni.  
 
Að Nemandinn:  
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• Kynnist mismunandi efnum og eiginleikum þeirra.  
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt undir leiðsögn. 
• Öðlist hæfni í rýmislæsi og skapandi hugsun. 

 
............................................................................................................................ 
 
 
Samsetning 
 
Grunnþættir:  Sköpun. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 1. 
Tímalengd:     1 kennslustund. 
 
Framkvæmd: Nemendur æfa sig í að teikna upp mismunandi samsetningar 
með því að nota fleti og línur. Nemendur eiga að skapa samsetningar út frá 
orðunum:  Óróleiki, spenna, jafnvægi og kyrrð. Í þessu verkefni auka 
nemendur þekkingu sína á formfræði, samsetningu forma og uppbyggingu. 
Nemendur fá einnig þjálfun í myndlæsi og skapandi hugsun. 
  
Áætlaður tími:  1 kennslustund. 
 
Bjargir: Pappír, blýantur, penni, reglustrika.  
  
Lærdómsviðmið: Þekking - leikni- hæfni.  
 
Að Nemandinn:  
 

• Þekki samspil forma, flata og ólíkra samsetninga sem hafa áhrif á 
upplifun okkar.  

• Geti unnið á sjálfstæðan hátt undir leiðsögn. 
• Öðlist hæfni í rýmislæsi og skapandi hugsun. 

 
............................................................................................................................ 
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Myndbygging 
 
Grunnþættir:  læsi. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 1. 
Tímalengd:     1 kennslustund. 
 
Framkvæmd:  Nemendur fá ljósrit af nokkrum þekktum listaverkum og eiga 
að teikna inn á myndirnar og gera grein fyrir helstu atriðum myndbyggingar 
hverrar myndar. Nemendur fá tilfinningu fyrir mikilvægi myndbyggingar og 
efla myndlæsi. 
 
Áætlaður tími:  1 kennslustund. 
 
Bjargir: Pappír, penni, blýantur og strokleður.  
  
Lærdómsviðmið: Þekking - leikni- hæfni.  
 
Að Nemandinn:  
 

• Þekki áhrif myndbyggingar í myndverki. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt undir leiðsögn 
• Öðlist hæfni í rýmislæsi og skapandi hugsun. 

 
....................................................................................................................... 
 
Hæfniþrep 2 - Samsetning 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Ólík efni 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:      Hæfniþrep 2. 
Tímalengd:      3 kennslustundir. 
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Framkvæmd: Nemendur rannsaka hvernig ólík efni vinna saman, hvaða efni 
virka saman og hver ekki, hvaða efni eru spennandi o.s.frv. Nemendur gera 
nokkur skissumódel. Nemendur efla skilning sinn á ólíkum efnivið og 
hvernig upplifun rýma og forma er mismunandi eftir efnisvali. Nemendur 
efla sköpunarkraftinn í þessu verkefni þar sem útkoman er óljós þegar haldið 
er af stað og hvað sem er getur komið í ljós. Nemendur eru minntir á 
sjálfbærni með efnisvali og efla rýmislæsi. Nemendur fá tilfinningu fyrir því 
að vinna í höndunum og skissa í þrívíðu formi.   
  
Áætlaður tími:  3 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt og rannsókn og skissuvinna hefs. 
2. tími: Skissuvinna. 
3. tími: Skissuvinna. Í lokin eru umræður, skissumódel skoðuð og nemendur 
segja frá sinni sköpun. 
 
Bjargir: Pappi, karton, vírar, plast, ál, tré, hvað afgangsefni sem er, lím, 
límbyssa.  
  
Lærdómsviðmið- þekking – leikni – hæfni. 
 
Að nemandi: 

• Kynnist því að vinna með ólík efni og hvernig efnin vinna saman. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í rýmislæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun.  

 
............................................................................................................................ 
 
 
Þungt og létt 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
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Hæfniþrep:     Hæfniþrep 2. 
Tímalengd:     3 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur rannsaka myndbyggingu flatar. Nemendur skoða 
þyngd og léttleika í myndum og hvernig við skynjum myndir. Því næst gera 
nemendur skissur þar sem þeir leika sér að raða inn á myndflötinn og skapa 
mismunandi áhrif eins og spennu, ró og jafnvægi, með því að nota þyngd og 
léttleika. Í lokin skapa nemendur mynd þar sem myndefnið er frjálst en 
viðfangsefnið er þyngd og léttleiki. Þetta verkefni reynir á ígrundun og 
hugleiðingar um hvað við skynjum sem þyngd og hvað sem létt, og af hverju. 
Nemendur æfa sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem útkoman er óljós 
þegar haldið er af stað og hvað sem er getur komið í ljós. Nemendur efla 
myndrænt læsi. Nemendur auka færni í að skynja samsetningu og 
uppbyggingu myndflatarins. 
 
Áætlaður tími:  3 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt og rannsóknavinna hefst.  
2. tími: Vinna við skissur heldur áfram og vinna við lokamynd hefst.  
3. tími: Vinna klárast, í lokin eru umræður, myndir skoðaðar og nemendur 
segja frá sinni sköpun. 
 
Bjargir: Blöð, arkir, blýantur, penni, málning og litir.  
  
Lærdómsviðmið- þekking - leikni  -hæfni. 
 
Að nemandi: 

• Kynnist uppbyggingu myndflatar og áhrifamætti þyngdar og léttleika 
og samspili þessa þátta. 

• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun.  
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............................................................................................................................ 
 
 
Grind og massi 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi.  
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 2. 
Tímalengd:     5 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur rannsaka hugtökin grind og massi. Nemendur 
skissa í efni til þess að fá tilfinningu fyrir hugtökunum. Nemendur búa til tvö 
rými þar sem annað er uppbyggt sem grind og hitt sem rými umlukið massa, 
gott er að nota mjóa spýtustrimla og leir til þess að nota sem efnivið í 
verkefnið. Í lokin gera svo nemendur samsett rými þar sem grindin og 
massinn blandast saman. Nemendur efla skilning sinn á þungum og léttum 
efnivið og hvernig upplifun rýma er mismunandi eftir efnisvali. Nemendur 
efla sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem útkoman er óljós þegar haldið 
er af stað og hvað sem er getur komið í ljós. Nemendur efla rýmislæsi og fá 
tilfinningu fyrir ólíkum rýmun.   
  
Áætlaður tími:  4 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt og rannsóknavinna hefst með skissuvinnu.  
2. tími:  Nemendur búa til rými úr grind. 
3. tími:  Nemendur búa til rými úr massa.  
4. tími:  Nemendur búa til samsett rými úr grind og massa. 
5. tími:  Nemendur klára það sem þeir eiga eftir og í lokin eru umræður um 
verkin og nemendur kynna verkin sín. 
 
Bjargir: Leir, spýtur, lím, áhöld til þess að vinna með leir.  
  
Lærdómsviðmið- þekking – leikni – hæfni. 
 
Að nemandi: 

• Kynnist ólíkum áhrifaþáttum sem rými hafa. 
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• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í rýmislæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun.  
 

............................................................................................................................ 
 
Hæfniþrep 3 – Samsetning 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Skúlptúr með tilgang 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 3. 
Tímalengd:     6 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur hanna skúlptúr með tilgang, hvort sem það er tengt 
arkitektúr, vöruhönnun eða öðru. Nemendur byrja á hugmyndavinnu, skissa á 
blað og gera einnig módelskissur. Því næst hefjast nemendur handa við að 
búa til skúlptúrinn. Þegar skúlptúrinn er tilbúinn búa nemendur til stutta 
kynningu á verkinu og í lokin verður  haldin yfirferð þar sem nemendur 
kynna verkin. Nemendur æfa sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem 
útkoman er óljós þegar haldið er af stað og hvað sem er getur komið í ljós. 
Nemendur efla myndrænt og rýmislegt læsi og eru minntir á sjálfbærni með 
efnisnotkun. Nemendur auka einnig færni í að tjá sig um eigin listsköpun.  
 
Áætlaður tími:  6 kennslustundir. 
 
1. tími: Kynning á áhrifaþáttum efna, rýmis og forma og hvernig verkefnið 
skal vera unnið. Hugmyndavinna hefst. 
2. tími:  Nemendur skissa í þrívídd og tvívídd. 
3. tími:  Vinna heldur áfram. 
4. tími:  Vinna heldur áfram. 
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5. tími:  Vinna klárast, ljósmyndir teknar, og kynning undirbúin. 
6. tími:  Yfirferð verkefna, nemendur kynna sína hönnun. 
 
Bjargir: Afgangs pappír, leir, spýtur, plast, pappi og hvaða efni sem hægt er 
að endurnýta, rusl, lím, límbyssa, skæri og skurðarhnífar.  
  
Lærdómsviðmið – þekking – leikni – hæfni. 
 
Að nemendur:  
 

• Þekki samspil hönnunar og tilgangs. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í rýmislæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
• Ölist hæfni í að tjá tilfinningar og upplifanir í gegnum list. 

 
............................................................................................................................ 
 
 
Ljós og skuggi 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 3. 
Tímalengd:     4 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Í þessu verkefni rannsaka nemendur ljós og skugga, nemendur 
búa til mismunandi skissumódel með það í huga að módelin myndi spennandi 
skuggavarp. Nemendur taka ljósmyndir þar sem þeir nota lampa til þess að ná 
fram spennandi myndum og miklum andstæðum í lýsingu. Markmiðið er því 
ekki skissumódelið sjálft heldur skuggamyndin sem myndast út frá því. 
Nemendur búa svo til litla möppu/bók þar sem þeir skrifa niður pælingar sínar 
um ljós og skugga og setja myndirnar með sem fengust út úr verkefninu. 
Nemendur æfa sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem útkoman er óljós 
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þegar haldið er af stað og hvað sem er getur komið í ljós. Nemendur efla 
myndrænt og rýmislegt læsi og eru minntir á sjálfbærni með efnisnotkun.  
 
Áætlaður tími:  3 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt, kynning á áhrifaþáttum forma, ljósi og skugga. 
Módelvinna hefst, nemendur taka ljósmyndir.  
2. tími: Módelvinna heldur áfram, nemendur taka ljósmyndir. 
3. tími: Módelvinna klárast, nemendur taka ljósmyndir. 
4. tími: Nemendur prenta myndir og búa til litla hugmyndabók, bókinni er 
svo skilað til kennarans. 
 
Bjargir: Afgangs pappír, leir, spýtur, plast, pappi, prentari, hvaða efni sem 
hægt er að endurnýta, rusl, lím, límbyssa, skæri, skurðarhnífar, lampi, sími, 
myndavél. 
  
Lærdómsviðmið – þekking – leikni – hæfni. 
 
Að nemendur:  
 

• Þekki samspil forma, ljós og skugga og skapi spennandi 
skuggamyndir. 

• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í rýmislæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
• Ölist hæfni í að tjá tilfinningar og upplifanir í gegnum list. 

 
............................................................................................................................ 
 
 
Mynd með gullinsniði 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 3. 
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Tímalengd:     5 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur hefja rannsókn á gullinsniðinu. Þeir leita að 
myndum sem innihalda gullinsnið og kynna sér eiginleika þess. Því næst 
skapa nemendur myndverk þar sem þeir notast við gullinsniðið sem 
uppbyggingu en efni myndarinnar er að öðru leyti frjálst. Nemendur æfa 
sköpunarkraftinn í þessu verkefni, nemendur efla myndlæsi og efla færni í að 
tjá sig um eigin listsköpun. 
  
Áætlaður tími:  5 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt, kynning á gullinsniði og hvernig verkefnið skal 
vera unnið. Rannsóknavinna hefst. 
2. tími:  Rannsóknavinna heldur áfram og nemendur byrja hugmyndavinnu. 
3. tími:  Vinna hefst á mynd. 
4. tími:  Vinna heldur áfram. 
5. tími:  Vinna klárast og nemendur kynna myndirnar og uppbyggingu þeirra. 
 
Bjargir: Pappír, blýantur, penni, litir, málning. 
  
Lærdómsviðmið – þekking – leikni – hæfni. 
 
Að nemendur:  
 

• Þekki gullinsnið, eiginleika þess og geti greint það í myndverkum. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
• Ölist hæfni í að tjá tilfinningar og upplifanir í gegnum list. 
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Viðauki 4 – Skynjun 
 

Hæfniþrep 1 
............................................................................................................................ 
 
 
Teikna eftir hljóði 
 
Grunnþættir:  Sköpun. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 1. 
Tímalengd:     1 kennslustund. 
 
Framkvæmd: Nemendur eru með blað og blýant/penna fyrir framan sig og 
tilbúnir að hlusta. Kennarinn biður nemendur um að hreinsa hugann og leyfa 
ímyndunaraflinu að leika lausum hala. Nemendur eiga að teikna án þess að 
hugsa og teikna með því að skynja. Kennarinn kveikir á ólíkri tónlist, eins og 
klassískri tónlist, þungarokki og raftónlist. Við hvert lag eða nokkur eins lög 
saman, eiga nemendur að teikna það sem þau skynja frá tónlistinni. Hér 
reynir á ímyndunaraflið og sköpun þar sem nemendur sjá fyrir sér tónlistina 
myndrænt og útkoman verður óvænt.   
  
Áætlaður tími:  1 kennslustund. 
 
Bjargir: Pappír og blýantar/pennar.  
  
 Lærdómsviðmið: Þekking – leikni - hæfni.  
 
Að Nemandinn:  
 

• Efli ímyndunarafl og skynjun. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt undir leiðsögn 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 

 
............................................................................................................................ 
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Teikna lykt 
 
Grunnþættir:  Sköpun. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 1. 
Tímalengd:     1 kennslustund. 
 
Framkvæmd: Nemendur hafa blað og blýant/penna. Kennarinn kemur með 
nokkra hluti með sér sem gefa frá sér mismunandi lykt, það getur verið 
matarkyns, ýmsir hlutir, snyrtivörur eða önnur efni. Nemendur binda fyrir 
augun og kennarinn gengur á milli með hlutinn og leyfir hverjum og einum 
að finna lykt. Þegar allir hafa fundið lyktina byrja nemendur að teikna. 
Nemendur eiga að túlka lyktina og miðla yfir í teikningu án þess þó að teikna 
hlutinn sjálfan, nemendur eiga að túlka lyktina með óhlutbundnum hætti og 
sjá fyrir sér lyktina myndrænt. Hér reynir á ímyndunaraflið, skynjun og 
skapandi hugsun.  
  
Áætlaður tími:  1 kennslustund. 
 
Bjargir: Pappír, blýantur, penni.  
 
Lærdómsviðmið: Þekking - leikni- hæfni.  
 
Að Nemandinn:  
 

• Efli ímyndunarafl og skynjun. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt undir leiðsögn 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 

 
............................................................................................................................ 
 
 
Teikna blindandi 
 
Grunnþættir:  Sköpun. 
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Hæfniþrep:     Hæfniþrep 1. 
Tímalengd:     1 kennslustund. 
 
Framkvæmd: Nemendur hafa bundið fyrir augun og eru með blað og blýant 
fyrir framan sig. Kennarinn lýsir fyrir nemendum ákveðinni mynd og 
nemendur eiga að teikna myndina blindandi. Hér reynir á ímyndunaraflið og 
skapandi hugsun þar sem nemendur þurfa að sjá fyrir sér myndrænt það sem 
kennarinn lýsir og miðla því eftir tilfinningu án þess að horfa.  
  
Áætlaður tími:  1 kennslustund. 
 
Bjargir: Pappír og blýantur.  
  
 Lærdómsviðmið: Þekking – leikni - hæfni.  
 
Að Nemandinn:  
 

• Efli ímyndunarafl og skynjun. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt undir leiðsögn 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 

 
............................................................................................................................ 
 
Hæfniþrep 2 - Skynjun 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Ljót mynd / Falleg mynd 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi.  
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 2. 
Tímalengd:     4 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur rannsaka og ígrunda hvað þeir telja vera ljóta 
mynd og hvað teljist falleg mynd að þeirra mati. Hugtökin verða rædd og 
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rannsökuð af nemendum með hjálp kennara. Nemendur eiga síðan að búa til 
tvær myndir, eina sem nemendur telja vera ljóta mynd og aðra fallega. Þegar 
myndirnar eru tilbúnar verður stutt yfirferð þar sem nemendur tjá sig um 
verkin og umræður verða um hvað sé ljótt og fallegt. Einnig er spennandi að 
sjá hvort myndirnar snúist við, sú ljóta endi sem falleg og öfugt. Nemendur 
nota frjálsa aðferð við vinnu á myndunum. Þetta verkefni reynir á ígrundun 
og hugleiðingar um hvað við skynjum sem ljótt og hvað fallegt og af hverju. 
Nemendur æfa sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem útkoman er óljós 
þegar haldið er af stað og hvað sem er getur komið í ljós. Nemendur efla 
myndrænt læsi og auka færni í að tjá sig. 
  
Áætlaður tími:  4 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt, rannsóknarvinna hefst ásamt ígrundun og 
umræðum.  
2. tími: Vinna við myndirnar hefst.  
3. tími:  Vinna heldur áfram. 
4. tími:  Vinna klárast, yfirferð á verkum hefst, nemendur lýsa sínu verki, og 
bekkurinn ræðir saman um hugtökin ljótt og fallegt. 
 
Bjargir: Blöð, arkir, blýantur, penni, málning, litir, frjáls aðferð við þetta 
verkefni.  
  
Lærdómsviðmið- þekking - leikni – hæfni. 
 
Að nemandi: 

• Ígrundi hvað teljist ljót mynd og hvað teljist falleg mynd, færi rök 
fyrir hugleiðingum sínum og myndi sér skoðun. 

• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndslæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun.  

 
............................................................................................................................ 
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Skissubókin 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 2. 
Tímalengd:     1 kennslustund. 
 
Framkvæmd: Nemendur koma með skissubók fyrir þetta verkefni, 
kennarinn verður með gamlar blaðaúrklippur og gömul rifin tímarit, 
nemendur eiga að finna eitthvað í blöðunum sem vekur áhuga þeirra og líma 
bútinn inn í skissubókina. Nemendur eiga að halda áfram að skissa 
hugmyndir út frá blaðabútnum og geta nemendur gert eins margar skissur og 
hugmyndir og þeir vilja. Markmið verkefnisins er að minna nemendur á hve 
mikilvægt er að nota skissubók til þess að halda utan um hugmyndir. 
Nemendur æfa sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem útkoman er óljós 
þegar haldið er af stað og hvað sem er getur komið í ljós. Nemendur efla 
myndlæsi og eru minntir á sjálfbærni með efnisnotkun. Nemendur auka færni 
sína í að miðla hugmyndum sínum. 
  
Áætlaður tími: 1 kennslustund. 
 
Bjargir: Afgangs pappír, blaða úrklippur, lím, límband, penni, blýantur, 
litir, skæri. 
  
Lærdómsviðmið- þekking - leikni – hæfni. 
 
Að nemandi: 

• Öðlist hæfni í að koma hugmyndum sínum á blað.  
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 

............................................................................................................................ 
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Efni / upplifun 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 2. 
Tímalengd:     4 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur rannsaka mismunandi efni, skoða meðal annars 
áferð, útlit, eiginleika, liti, þyngd, massa, léttleika, hlýju, kulda o.s.frv. 
Nemendur búa svo til svo ýmsar skissur með ólíkum efnum og bera saman 
mismunandi upplifanir og eiginleika. Þetta verkefni reynir á ígrundun og 
hugleiðingar um hvað við skynjum með mismunandi efnisvali og afhverju. 
Nemendur æfa sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem útkoman er óljós 
þegar haldið er af stað og hvað sem er getur komið í ljós. Nemendur efla 
myndrænt og rýmislegt læsi auk þess að efla færni sína í að tjá sig um eigin 
listsköpun. Nemendur eru einnig minntir á sjálfbærni með efnisvali. 
  
Áætlaður tími:  4 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt og rannsóknarvinna hefst. 
2. tími: Skissuvinna heldur áfram. 
3. tími: Skissuvinna heldur áfram. 
4. tími: Skissuvinna klárast, í lokin eru umræður og yfirferð, nemendur safna 
saman skissum og segja frá sinni upplifun og efnisvali. 
 
Bjargir: Pappi, plast, álplötur afgangsefni, rusl, ónýtt dótt, hvað sem hægt er 
að nota, límbyssa, lím, skurðahnífar. 
 
Lærdómsviðmið- þekking - leikni – hæfni. 
 
Að nemandi: 

• Þekki mismunandi efni og hvernig upplifun okkar getur verið 
mismunandi eftir efnisvali. 

• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í rýmislæsi og skapandi hugsun. 
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• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun.  

 
.................................................................................................................. 
 
Hæfniþrep 3 - Skynjun 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Teikna tilfinningu 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 3. 
Tímalengd:     2 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur velja sér tilfinningu og teikna mynd með penna 
sem lýsir tilfinningunni. Nemendur byrja á að skissa og fá hugmyndir áður en 
þeir byrja á lokamyndinni sem á að fylla upp í blaðið. Nemendur æfa 
sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem útkoman er óljós þegar haldið er 
af stað og hvað sem er getur komið í ljós. Nemendur efla myndrænt læsi og 
auka færni í að miðla tilfinningum í gegnum list. 
  
Áætlaður tími: 2 kennslustundir. 
 
 
1. tími: Verkefnið kynnt, nemendur velja sér tilfinningu, byrja að skissa og 
byrja svo á lokamyndinni. 
2. tími: Nemendur halda áfram með myndina og í lokin er yfirferð, þar sem 
nemendur kynna sína sköpun. 
  
Bjargir: Pappír, blýantur, strokleður, penni. 
  
Lærdómsviðmið – þekking - leikni – hæfni. 
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Að nemendur:  
 

• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
• Ölist hæfni í að tjá tilfinningar og upplifanir í gegnum list. 

 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Málverkið og tónlist 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 3. 
Tímalengd:    4 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Í þessu verkefni eru sjón og heyrn tengd saman. Nemendur 
velja sér plötu eða ákveðinn tónlistarmann. Markmiðið er að mála mynd sem 
er innblásin af tónlistinni þar sem nemandinn skapar mynd með hjálp fleiri 
skilningarvita. Nemendur ráða uppbyggingu myndarinnar, stærðar og 
myndefni. Markmiðið er að nemendur hlusti á tónlist á meðan að þeir skapa 
myndina. Nemendur æfa sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem útkoman 
er óljós þegar haldið er af stað og hvað sem er getur komið í ljós. Nemendur 
efla myndlæsi og auka færni í að tjá sig um eigin listsköpun og túlka 
tilfinningar sínar í gegnum list. 
 
Áætlaður tími:  4 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt, nemendur velja sér tónlist, hugmyndavinna hefst, 
nemendur minntir á að koma með heyrnartól og tónlist í næsta tíma. 
2. tími: Nemendur vinna í mynd. 
3. tími: Nemendur vinna í mynd. 
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4. tími: Nemendur vinna í mynd, í lokin verða umræður um afraksturinn og 
yfirferð þar sem nemendur segja frá sínu verki og kennari kemur með 
endurgjöf. 
 
Bjargir: Blýantur, litir, penni, málning, pappír, heyrnartól og tónlist. 
  
Lærdómsviðmið – þekking - leikni – hæfni. 
 
Að nemendur:  
 

• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
• Ölist hæfni í að tjá tilfinningar og upplifanir í gegnum list. 

 
............................................................................................................................ 
 
 
Ljós og list 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 3. 
Tímalengd:     4 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur rannsaka ljós. Nemendur gera ýmsar prufur með 
lýsingu, hvað efni hleypa ljósi í gegn, hvernig myndast spennandi lýsing og 
taka ljósmyndir af útkomuni. Nemendur gera nokkrar módelskissur og prufa 
sig áfram með að vinna beint í efnin. Nemendur búa til nokkur skissumódel 
og prufa sig áfram með því að nota lampa til þess að sjá útkomuna, síðan eru 
teknar myndir. Nemendur æfa sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem 
útkoman er óljós þegar haldið er af stað og hvað sem er getur komið í ljós. 
Nemendur efla myndrænt og rýmislegt læsi og eru minntir á sjálfbærni með 
efnisnotkun. Nemendur auka færni í að tjá sig um eigin list. 
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Áætlaður tími: 4 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt, vinna hefst. 
2. tími: Vinna heldur áfram, myndir teknar. 
3. tími:  Vinna heldur áfram, myndir teknar. 
4. tími:  Vinna heldur áfram, í lokin er yfirferð, þar sem nemendur kynna 
sína sköpun.  
 
Bjargir: Afgangs pappír, leir, spýtur, plast, pappi, hvaða efni sem hægt er að 
endurnýta, rusl, lím, límbyssa, skæri og skurðarhnífur.  
  
Lærdómsviðmið – þekking - leikni - hæfni. 
 
Að nemendur:  
 

• Öðlist þekkingu á mismunandi efnum og samspil þeirra við ljós. 
• Öðlist hæfni í skapandi hugsun. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í mynd-og rýmislæsi. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
• Ölist hæfni í að tjá tilfinningar og upplifanir í gegnum list. 
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Viðauki 5 – Sköpun 
 

 
 
Hæfniþrep 1 - Sköpun 
............................................................................................................................ 
 
 
Teiknileikur 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi.  
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 1. 
Tímalengd:     1 kennslustund. 
 
Framkvæmd: Þetta verkefni er hópverkefni fyrir allan bekkinn. Hver 
nemandi hefur eitt stórt blað. Kennarinn setur á tónlist og nemendur eiga að 
byrja að teikna það sem þeim dettur í hug. Þegar lagið klárast láta nemendur 
blöðin ganga og nemendur skiptast á blöðum og halda áfram með myndina 
þar sem hinn nemandinn stoppaði. Þetta verkefni æfir nemendur í samvinnu 
og eykur hópefli. Nemendur æfa sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem 
útkoman er óljós þegar haldið er af stað og hvað sem er getur komið í ljós. 
Nemendur efla myndlæsi. 
  
Áætlaður tími:  1. kennslustund. 
 
Bjargir: Blöð, arkir, blýantar, pennar, litir. 
  
 Lærdómsviðmið: Þekking - leikni - hæfni.  
 
Að Nemandinn:  
 

• Verði virkur í líðræðislegu samfélagi. 
• Efli leikni í hópavinnu. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt undir leiðsögn. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
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............................................................................................................................ 
 
 
Hugmyndaleikur 
 
Grunnþættir :  Sköpun, læsi.   
Hæfniþrep :     Hæfniþrep 1. 
Tímalengd :     1 kennslustund. 
 
Framkvæmd: Þetta verkefni er hópverkefni og felur í sér að efla myndræna 
hlustun nemenda og efla hæfileika þeirra til þess að lýsa útkomu eða 
hugmynd á skýran hátt. 
Nemendur eru tveir saman og sitja á móti hvor öðrum. Þeir skiptast á að lýsa 
hugmynd og teikna, fyrst byrjar annar þeirra að segja hvað hinn ætti að teikna 
og svo skiptast þeir á og í sameiningu klára þeir myndina. Markmiðið er þó 
að í hverri hugmynd komi eitthvað nýtt fram eða ný lausn sem tengist 
myndinni. Þetta verkefni æfir nemendur í samvinnu og eykur hópefli. 
Nemendur æfa sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem útkoman er óljós 
þegar haldið er af stað og hvað sem er getur komið í ljós.  
  
Áætlaður tími:  1. kennslustund. 
 
Bjargir: Blöð, arkir, blýantar, pennar, litir. 
  
Lærdómsviðmið: Þekking - leikni - hæfni.  
 
Að Nemandinn:  
 

• Efli myndræna hlustun og hæfileika til þess að miðla hugmynd á 
skýrann hátt. 

• Verði virkur í lýðræðislegu samfélagi. 
• Efli leikni í hópavinnu. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt undir leiðsögn. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
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............................................................................................................................ 
 
 
Lausnir  
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi.  
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 1. 
Tímalengd:     1 kennslustund. 
 
Framkvæmd: Þetta verkefni er umræðu verkefni. Nemendur eru fimm 
saman í hóp. Kennarinn lætur alla fá sama vandamál til að leysa. Nemendur 
ræða vandamálið, skissa og skrifa niður hugmyndir. Í lok tímans kynnir hver 
hópur sína lausn á vandamálinu. Þetta verkefni æfir nemendur í samvinnu og 
eykur hópefli. Nemendur æfa sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem 
útkoman er óljós þegar haldið er af stað og hvað sem er getur komið í ljós.   
 
Hugmyndir að vandamálum: 
1.Plast í sjónum. 
2.Of mikil símanotkun í frímínútum. 
3.Tímaskortur. 
4. Hlutur sem gæti hjálpað við heimalærdóm. 
 
Áætlaður tími:  1. kennslustund. 
 
Bjargir: Blöð, arkir, blýantar, pennar, litir. 
  
Lærdómsviðmið: Þekking - leikni - hæfni.  
 
Að nemandinn:  
 

• Verði virkur í lýðræðislegu samfélagi 
• Efli leikni í hópavinnu. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt undir leiðsögn 
• Öðlist hæfni í skapandi hugsun. 

 
............................................................................................................................ 
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Hæfniþrep 2 - Sköpun 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Teikna út frá mynd 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 2. 
Tímalengd:     2 kennslustundir. 
 
Framkvæmd:  Nemendur velja sér nokkra litla búta eða einn bút úr gömlu 
blaði/tímariti. Nemendur staðsetja bútinn eða bútana og líma þá á blað. Því 
næst skapa nemendur mynd út frá bútnum, halda áfram með myndina og láta 
hana þróast. Hér reynir á ímyndunaraflið og sköpunarkraftinn að skapa 
eitthvað nýtt út frá gamalli mynd. Markmiðið er að kenna leiðir til þess að hefja 
sköpunarferlið, því oft er erfitt að byrja á auðu blaði. Nemendur þjálfa 
hugmyndaflugið og myndlæsi. Nemendur eru minntir á sjálfbærni í þessu 
verkefni þar sem hugmyndin er að nýta eitthvað sem er gamalt og búið að 
henda og skapa eitthvað nýtt út frá því. Nemendur æfa einnig sköpunarkraftinn 
í þessu verkefni, þar sem útkoman er óljós þegar haldið er af stað og hvað sem 
er getur komið í ljós.  
 
Áætlaður tími:  2 kennslustundir. 
 
1. tími: Nemendur finna sér bút eða búta og byrja að vinna í myndinni. 
2. tími: Nemendur klára myndirnar, í lok tímans er yfirferð á verkum og 
nemendur lýsa sínu verki.  
 
Bjargir: Pappír, blýantur, litir, gömul blöð, úrklippur, lím og skæri.   
  
Lærdómsviðmið- þekking - leikni – hæfni. 
 
Að nemandi: 
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• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist þekkingu á sjálfbærni. 

............................................................................................................................ 
 
 
Teikna út frá slettu 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 2. 
Tímalengd:     2 kennslustundir. 
 
Framkvæmd:  Nemendur eru með blað fyrir framan sig og málningu, þeir 
byrja á að setja eina málningarslettu á blaðið, svo halda þeir áfram með 
myndina og teikna út frá slettunni. Markmiðið er að kenna leiðir til þess að 
hefja sköpunarferlið, því oft er erfitt að byrja á auðu blaði. Nemendur þjálfa 
hugmyndaflugið og myndlæsi. Nemendur efla sköpunarkraftinn í þessu 
verkefni, þar sem útkoman er óljós þegar haldið er af stað og hvað sem er 
getur komið í ljós. 
  
Áætlaður tími:  2 kennslustundir. 
 
1. tími: Nemendur setja málningarslettu á blað og byrja svo að vinna út frá 
því.  
2. tími: Nemendur klára myndirnar og í lok tímans er yfirferð á verkum, 
nemendur lýsa sínu verki.  
 
Bjargir: Pappír, málning, penslar, blýantur og litir,   
 
Lærdómsviðmið- þekking - leikni - hæfni. 
 
Að nemandi: 
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• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist þekkingu á sjálfbærni. 

............................................................................................................................ 
 
 
Gamlir hlutir fá nýtt líf 
 
Grunnþættir:  Sköpun, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 2. 
Tímalengd:     5 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur finna sér gamla hluti, dót eða drasl, heima hjá sér, í 
Rauðakross búð eða leita í afgangsefnum sem skólinn á. Hugmyndin er að 
endurnýta og búa til eitthvað nýtt úr því gamla. Þegar nemendur eru komnir 
með efnivið hefst hugmyndavinna. Nemendur eiga að skissa niður 
hugmyndir, prufa sig áfram o.s.frv Því næst byrja þeir á 
lokaútkomunni. Nemendur búa til nokkur skissumódel og tilraunir sem þeir 
síðan ljósmynda. Nemendur þjálfa hugmyndaflugið í þessu verkefni. 
Nemendur eru minntir á sjálfbærni þar sem hugmyndin er að nýta eitthvað 
sem er gamalt og skapa nýtt út frá því. Nemendur æfa sköpunarkraftinn þar 
sem útkoman er óljós þegar haldið er af stað og hvað sem er getur komið í 
ljós. 
  
Áætlaður tími:  5 kennslustundir. 
 
1. tími: Nemendur koma með efnivið og geta leitað í efni skólans, vinna 
byrjar. 
2. tími: Vinna heldur áfram. 
3.tími:  Vinna heldur áfram. 
4.tími:  Vinna heldur áfram. 
5.tími:  Vinna klárast og í lokin verður yfirferð þar sem nemendur kynna 
verkin sín.  
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Bjargir: Frjálst efnisval, verkfæri, skurðahnífur, límbyssa og lím.  
  
 Lærdómsviðmið- þekking - leikni – hæfni. 
 
Að nemandi: 

• Öðlist þekkingu á mismunandi efnum og samsetningu þeirra. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist þekkingu á sjálfbærni. 

............................................................................................................................ 
 
Hæfniþrep 3 – Sköpun 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Frjáls myndlist 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 3. 
Tímalengd:     6 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Nemendur eiga að velja sér hlut, hugtak, tilfinningu eða 
hugmynd og rannsaka viðfangefnið. Útfrá viðfangsefninu skapa þeir svo 
listaverk með frjálsri aðferð. Í lokinn útskýra nemendur verk sitt í yfirferð 
með bekknum. Nemendur æfa sköpunarkraftinn í þessu verkefni, þar sem 
útkoman er óljós þegar haldið er af stað og hvað sem er getur komið í ljós. 
Nemendur efla myndlæsi og sköpun. Nemendur auka færni í að tjá sig um 
eigin listsköpun og vinna sjálfstætt að eigin listssköpun. 
  
Áætlaður tími: 6 kennslustundir. 
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1. tími: Verkefnið kynnt og hvernig það skal vera unnið og rannsóknavinna 
hefst. 
2. tími: Rannsóknavinna heldur áfram, nemendur og kennari fara út í 
nærumhverfið til þess að auka innblástur. 
3. tími:  Vinna hefst. 
4. tími:  Vinna heldur áfram. 
5. tími:  Vinna heldur áfram. 
6. tími:  Vinna klárast, nemendur útskýra verk sín fyrir framan bekkinn í 
yfirferð. 
 
Bjargir: Frjáls aðferð. 
  
Lærdómsviðmið – þekking - leikni – hæfni. 

Að nemandi: 

• Öðlist færni í sjálfstæðari rannsóknarvinnu.  
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
• Ölist hæfni í að tjá tilfinningar og upplifanir í gegnum list. 

 
............................................................................................................................ 
 
 
Fyrirtæki - hönnun 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 3. 
Tímalengd:     5 kennslustundir. 
 
Framkvæmd: Þetta verkefni fjallar um ímyndarsköpun, markaðsfræði og 
grafíska hönnun. Nemendur vinna tveir saman og búa til ímyndaða fyrirtæki. 
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Nemendur hanna lógó fyrirtækisins, skapa útlit og framsetningu, ákveða hvað 
fyrirtækið gerir og skapa ímynd þess. Nemendur æfa sköpunarkraftinn í 
þessu verkefni og efla myndlæsi. Nemendur auka færni í að tjá sig um eigin 
hönnun og auka leikni í samvinnu. 
  
Áætlaður tími:  6 kennslustundir. 
 
1. tími:  Verkefnið kynnt og hvernig það skal vera unnið. Vinna hefst. 
2. tími:  Vinna heldur áfram. 
3. tími:  Vinna heldur áfram. 
4. tími:  Vinna heldur áfram. 
5. tími:  Vinna klárast, yfirferð á verkefnum og nemendur tjá sig um 
niðurstöður verkefnisins og sýna útkomuna. 
 
Bjargir: Pappír, blýantar, lím, prentari, pennar og litir.  
  
Lærdómsviðmið – þekking – leikni – hæfni. 

Að nemandi: 

• Þekki ímyndarsköpun og hönnun á lógó. 
• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í myndlæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
• Efli leikni í hópavinnu. 

 
............................................................................................................................ 
 
 
Framtíðarrými 
 
Grunnþættir:  Sköpun, læsi, sjálfbærni. 
Hæfniþrep:     Hæfniþrep 3. 
Tímalengd:     7 kennslustundir. 
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Framkvæmd: Nemendur ímynda sér hvernig framtíðarrými mannsins verður 
eftir 100 ár.  
Nemandinn ígrundar á hvaða leið maðurinn er, hver sýn nemandans sé á þá 
leið, hvað vill nemandinn benda á, draga fram eða mótmæla. 
Nemendur vinna hugmyndina í módelgerð. Vinnan byrjar með skissumódeli, 
svo gera nemendur lokamódel sem lýsir rýminu. Nemendur taka svo myndir 
af módelinu og skila inn ásamt greinargerð með ígrundum um rýmið og 
framtíðina sem á að vera 500 orð. Nemendur æfa sköpunarkraftinn í þessu 
verkefni, efla mynd-og rýmislæsi og eru minntir á sjálfbærni með 
efnisnotkun. Nemendur auka færni í að tjá sig um eigin hönnun og listsköpun 
og tjá sig á skapandi hátt. 
 
Áætlaður tími: 6 kennslustundir. 
 
1. tími: Verkefnið kynnt, kynning á áhrifaþáttum arkitektúrs og hvernig 
verkefnið skal vera unnið. Rannsóknavinna hefst. 
2. tími: Rannsóknavinna heldur áfram, nemendur og kennari fara út í 
nærumhverfið og finna mismunandi rými til þess að auka innblástur. Vinna 
við skissumódel hefst. 
3. tími:  Vinna heldur áfram. 
4. tími:  Vinna heldur áfram. 
5. tími:  Vinna heldur áfram. 
6. tími:  Vinna heldur áfram. 
7. tími:  Vinna klárast, ljósmyndir teknar, í lokin er yfirferð á verkefnum og 
nemendur tjá sig um niðurstöður verkefnisins og sýna útkomuna, umræður 
skapast og kennari gefur endurgjöf. 
 
Bjargir: Afgangs pappír, leir, spýtur, plast, pappi, hvaða efni sem hægt er að 
endurnýta, rusl, lím, límbyssa, skæri og skurðarhnífar.  
  
Lærdómsviðmið – þekking – leikni – hæfni. 
 
Að nemandi: 

• Þekki áhrifaþætti arkitektúrs, mismunandi rýma og forma. 
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• Geti unnið á sjálfstæðan hátt og sýni frumkvæði. 
• Öðlist hæfni í rýmislæsi og skapandi hugsun. 
• Geti tekið þátt í umræðum um viðfangsefnið. 
• Öðlist hæfni í að tjá skoðanir sínar. 
• Öðlist hæfni í að tjá sig um eigin listsköpun. 
• Öðlist hæfni í að tjá tilfinningar og upplifanir í gegnum list. 

 
 
 


