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Ágrip 

Í þessu verkefni sem samanstendur af greinargerð og kennsluhefti er einblínt á listasögu 

íslenskra kvenna. Fjallað er um tíu listakonur og fær hver þeirra eina opnu fyrir sig.  Þar er 

að finna hugmyndir að verkefnum fyrir kennslu í myndmennt auk skilgreiningu hugtaka sem 

verður að finna á hverri opnu.  

Upplýsinga var leitað á bókasafni Listasafns Íslands, bókasafni Menntavísindasviðs í 

Stakkahlíð, Þjóðarbókhlöðunni og erlendum gagnavefum.  Byrjað var á því að velja hvaða 

konur yrðu í heftinu okkar. Næst var upplýsinga leitað, unnið úr þeim og uppsetning á 

heftinu ákveðin. Þegar hugmyndin að heftinu var komin var hafist handa við 

greinargerðarskrifin. Þegar höfundar voru komnir langt á leið með greinargerðina var aftur 

farið í að vinna við gerð kennsluheftisins. 

Markmiðið með þessu verkefni er að auðvelda myndmenntarkennurum að nýta sér 

listasögu í kennslu. Höfundar fengu hugmyndina að verkefninu út frá reynslu sinni sem 

kennaranemar í vettvangskennslu.  Þar vakti það athygli þeirra hve lítið virtist vera til af 

námsefni fyrir myndmenntarkennslu grunnskóla. Mikilvægt er að upprennandi kynslóðir 

þekki sögu íslenskrar myndlistar og þekki helstu listamenn okkar. 

Höfundar vonast til að heftið verði notað sem námsefni innan myndmenntar, til að 

kynna nemendur á mið- og unglingastigi fyrir þeim tíu listakonum sem fjallað er um. 
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 Formáli 

Verkefni samanstendur af kennsluefni og greinargerð sem unnin var í 

grunnskólakennarfræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er það til 10 eininga. 

Höfundar vilja þakka leiðbeinanda sínum Hönnu Ólafsdóttur fyrir góða leiðsögn, hjálp og 

þróun á þessu verkefni. Þakkir fara einnig til Ólafs Kvarans og Kristínar Ísleifsdóttur fyrir 

aðstoð og ábendingar og bókasafns Listasafns Íslands fyrir að hleypa höfundum í bækur, 

blaðaúrklippur og sýningarskrár. Einnig eiga fjölskyldur höfunda og vinir verðskuldaðar 

þakkir fyrir þann stuðning sem var veittur í gegnum allt stressið og vinnuna við þetta 

lokaverkefni. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og 

fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra 

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við 

þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf(ar/ir) 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

  
Reykjavík, 8. maí 2018 
  

Anna Lára Fruðriksdóttir      

Steinunn Bjarnadóttir 
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1 Inngangur  

List og listakennsla er höfundum mikilvæg og lá það því beint við  að búa til kennsluefni 

handa grunnskólanemendum í myndmennt.  Ákveðið var að vinna kennsluefni í formi 

listasöguheftis sem fjallar um íslenskar listakonur.  

Þessi ákvörðun var tekin eftir að höfundum varð ljóst  hversu lítið framboð er af 

námsefni um íslenska listamenn fyrir nemendur í grunnskóla. Hugmyndin var að heftið 

„Merkar konur í íslenskri myndlist” gæti orðið  hluti af fleiri heftum um íslenska listasögu. 

Lítið er um bækur sem myndlistarkennarar geta stuðst við í kennslu, sem innihalda 

stuttan og hnitmiðaðan texta um listamenn og þar sem textinn er ekki of þungur fyrir unga 

nemendur. Höfundum fannst vanta hugmyndir að verkefnum handa 

myndmenntakennurum til að notast við þegar þá vantar innblástur, eða stutt en fjölbreytt 

verkefni með tengingu við listasögu. Því var ákveðið að blanda listasögu og 

verkefnahugmyndum í eitt hefti. Verkefnið samanstendur af kennsluhefti sem inniheldur 

listasögu tíu listakvenna, verkefnahugmyndir og greinargerð. 
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2 Tilefni námsefnis 

Lítið framboð er af íslensku kennsluefni fyrir grunnskólanemendur í myndmennt. Eina 

íslenska kennsluefnið sem höfundar fundu á vef Námsgagnastofnunnar er bók eftir Halldór 

Björn Runólfsson, listfræðing  og Ingimar Waage, listmálara og aðjúnkt við Listaháskóla 

Íslands. Bókin nefnist Listasaga frá hellalist til 1900. Bókin er ætluð nemendum á miðstigi 

og unglingastigi  og í henni er farið yfir húsagerðarlist, höggmyndalist og myndlist frá 

fornöld til 1900.  Að auki fannst bók Kristínar Ísleifsdóttur, leirlistamanns og kennara. 

Bókinn heitir Leirmótun og er kennslubók þar sem farið er yfir undirstöðuatriði og 

grunnhugtök í leir. Lítið innlent námsefni var að finna um íslenska listamenn, og vaknaði því 

sú hugmynd að bæta úr því og vinna að námsefni sem fjallaði um íslenska listamenn og 

sögu þeirra.  

Höfundar þessara verks þrengdu viðfangsefnið og komust að þeirri niðurstöðu að 

bókin yrði um tíu íslenskar konur í myndlist. Höfundum reyndist erfitt að velja og hafna þar 

sem íslenska þjóðin á mikið af framúrskarandi kvenlistamönnum. Þær sem urðu fyrir valinu 

voru Júlíana Sveinsdóttir, Nína Sæmundsson, Nína Tryggvadóttir, Jóhanna Kristín 

Yngvadóttir, Róska, Rúrí, Gabríela Friðriksdóttir, Steina, Shoplifter og Sara Riel. Á milli þeirra 

elstu og yngstu er mikill kynslóðamunur en Júlíana var fædd árið 1889 en Sara Riel árið 

1980. 

Ástæðan fyrir því að þessar konur voru valdar er m.a. þetta breiða kynslóðabil, 

mismundandi listastefnur og það að þær notast margar hverjar við mismunandi miðla í sinni 

listsköpun. Í hefti höfunda er að finna umfjöllun um hverja og eina þessara tíu listakvenna 

auk þess sem hugtök í tengslum við þær eru   útskýrð sem og hugmyndir að 

kennsluverkefnum tengdum list þeirra og stefnu. 

Tilfinning höfunda er sú að kennsla í listasögu hafi setið á hakanum þar sem 

myndmenntarkennarar hafi jafnvel ekki tíma til að fara ítarlega í hana. Nú er flestum verk- 

og listgreinum innan veggja grunnskólans skipt niður í lotur og greinarnar ekki kenndar allt 

árið eins og bókgreinar. Myndmenntarkennari hefur því aðeins sjö til átta vikur og tvisvar 

sinnum 80 mínútur í hverri viku með hverjum nemendahópi. Verkefni spanna því styttri 

tíma og ekki er sami möguleiki fyrir íterleg og flókin viðfangsefni. Það gefur því auga leið að 

áherslurnar hafa breyst sem kallar á aðra kennsluhætti.  

Höfundar ákváðu að einblína á íslenskar listakonur því þær hafa fengið minni 

umfjöllun heldur en karlmenn í gegnum tíðina. Eina listasögubókin sem inniheldur 

samantekt um íslenska kvenlistamenn, er bók Hrafnhildar Schram, Huldukonur í íslenskri 

myndlist (2006). Markmiðið með þeirri bók er ekki að fjalla um merkustu eða þekktustu 

listakonur Íslands, heldur þær sem hafa verið gleymdar í gegnum tíðina. 
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Hrafnhildur tekur fyrir tíu íslenskar myndlistarkonur sem allar nutu þeirra 

forréttinda að að læra myndlist erlendis en engin þeirra gerði þó myndlist að ævistarfi sínu. 

Framlag þeirra er engu að síður mikilvægur hluti af íslenskri menningar-, kvenna- og 

listasögu (Hrafnhildur Schram, 2015, bls. 8). Þegar ritað hefur verið um þekktar íslenskar 

listakonur hér á landi hefur það verið í bókum sem eru tileinkaðar þeim einum eða í 

safnbókum með karkyns listamönnum og eru þær þá oftar en ekki í minnihluta. 

Þar sem innihald heftisins gæti verið nokkuð þungt fyrir nemendur á yngsta stigi var 

ákveðið að hafa markhóp þess nemendur á mið- og unglingastigi. Að auki inniheldur texti 

heftisins mörg hugtök og orð sem nemendur á yngsta stigi hafa mögulega ekki skilning á. 

Nemendur á mið- og unglingastigi ættu hins vegar flest allir að hafa getu til að lesa textann 

á eigin vegum og nýta sér hann sem heimild í verkefnavinnu. Ákvörðun þessi var tekin þar 

sem höfundar vildu að nemendur gætu nýtt heftið á eigin vegum án stuðnings kennara og 

myndu skilja flest hugtök sem kæmu fram í því. 
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3  Fræðileg umfjöllun  

Skólaskylda á Íslandi nær frá 6 til 16 ára aldurs, og af þeim árum er í flestum tilfellum 

myndmennt skyldugrein í 2.-8. bekk. Þegar nemendur hafa lokið við 8. bekk eru list- og 

verkgreinar orðnar að valgreinum (Anna Bamford, 2011, bls. 26, 43) 

Anna Bamford, viðurkenndur fræðimaður skilgreinir meginmarkmið listfræðslu sem 

miðlun menningar eða menningarskilnings, miðlun listrænnar færni og sköpun 

einstaklingsbundinna, félagslegra og menningarlegra verðmæta í skýrslu sinni,  List- og 

menningarfræðsla á Íslandi (2011, bls. 63)  

List- og menningarfræðsla á Íslandi fjallar um rannsókn Önnu Bamfords, sem gerð 

var á árunum 2008-2009 þar sem gagna var aflað  um umfang og gæði lista- og 

menningarfræðslu í skólum hér á landi. Rannsóknin tók hálft ár og í henni var notast bæði 

við eigindlegar og megindlegar aðferðir. Kom fram að listfræðsla á Íslandi er góð samkvæmt 

alþjóðlegum mælikvarða og nýtur víðtæks stuðnings almennings, foreldra og samfélags. 

(Anna Bamford, 2011, bls. 8, 15).  

Listfræðsla á að gefa eitthvað meira en þekkingu og færni í listinni sjálfri. Þess vegna 

er mikilvægt að öll börn fái að kynnast mismunandi listgreinum svo þau fari ekki á mis við 

það sem þær veita, jafnvel þótt það sé ekki ætlast til þess að útkoma kennslunnar verði 

atvinnulistamaður. Mikilvægt er að gleyma ekki faglegu gildi myndmenntar. Ekki má 

einblína einungis á fjölda verka heldur þarf að huga að innihaldi þeirra og tilgangi. 

3.1 Fagmiðuð myndmenntarkennsla 

Samkvæmt hugmyndum um fagmiðaða myndmenntarkennslu á myndmennt ekki að vera 

föndur og frjáls teikning, heldur hefur hún tilgang eins og hver önnur bókgrein og er ein af 

undirstöðugreinum menntunar. Hugmyndir um fagmiðaða myndmenntarkennslu,eða 

DBAE eins og hún er kölluð, vöknuðu í kring um 1960 hjá vel kunnum fræðimönnum, þeirra 

á meðal Elliot Eisner. Hann var virtur prófessor í kennslufræðum og listum og er talinn með 

merkustu kennslu- og uppeldisfræðingum í heiminum. Rök Eisners fyrir fagmiðaðri 

myndmenntarkennslu voru að listir stuðli að andlegum þroska og gefi börnum tækifæri til 

að upplifa, skilja og njóta menningarverðmæta. Grunnhugmyndin var undir áhrifum frá 

ritinu The Process of Educaton sem gefið var út árið 1960 og var eftir sálfræðinginn Jerome 

Bruner. Bruner hélt því fram að grunnbygging vísinda og mannfræða væru lykillinn að því 

að skipuleggja og miðla mikilvægum hugtökum og atriðum til barna.  

Það var þó ekki fyrr en í kringum 1980 að undirstöðuatriði DBAE voru löguð að 

grunnskólum og notuð sem rammi þegar kom að því að mennta kennara. Útgáfa Beyond 

Creating: The Place for Art in America’s Schools (1984) kynnti áralanga rannsókn þar sem 
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gæði listkennslu í bandarískum skólum voru metin og skoðað hvers vegna hún fékk lítið 

vægi í skólanámskrám. Fram kom að flestir skólar litu ekki á listkennslu sem mikilvægan 

þátt í menntun og að engin þörf væri talin fyrir að kenna fólki að upplifa, skilja eða búa til 

list (Anderson og Eisner, 1992).  

Niðurstaðan er sú að ef listkennsla ætti einhvern tíma að vera metin jafnt og aðrar 

bókgreinar í skólum þyrfti kennslan að leggja áherslu á fjóra þætti til að stuðla að betri 

þekkingu og skilningi á list. Þessir grunnþættir sem DBAE leggur áherslu á eru listasaga, 

fagurfræði, myndsköpun og rýni. 

Listasaga er stór hluti af því að gera myndmenntarkennslu faglega og gefa henni 

meiri þýðingu. Þannig fræðast nemendur um list sem unnin er á mismunandi stöðum og á 

ólíkum tímum. Listaverk varðveita einstakar heimildir um menningarlegar breytingar í 

gegnum mannkynssöguna svo að mikilvægt er að nemendur öðlist þekkingu á því. Þannig 

læra nemendur um fjölbreytileika og fá ákveðinn skilning á heiminum sem við búum í 

(Eisner, E. W., 2002, bls. 26). 

Fagurfræði er tengd við heimspekina, það að spyrja spurninga og velta fyrir sér 

hlutum varðandi list til þess að skilja hana enn betur. Hé er átt við spurningar eins og til 

hvers er list og hver eru fagurfræðileg einkenni listaverka? Af hverju er þetta fallegt en ekki 

hitt? (Eisner, E. W., 2002, bls. 26). 

Með myndsköpun læra nemendur að þroska ímyndunaraflið og vinna úr reynslu, 

tilfinningum og hugmyndum á úthugsaðan hátt og með því að nota margvíslega miðla. Til 

að ná þeirri hæfni þurfa nemendur að læra að hugsa eins og listamenn. Nemendur þurfa 

því að þróa skilningarvitin og ná þeim tæknilegu hæfileikum sem nauðsynlegir eru til að 

vinna vel með ýmsan efnivið. Þá læra nemendur einnig að móta og miðla viðfangsefnum, 

að uppgötva, njóta og sjá fyrir sér lokaútkomu. (Eisner, E. W., 2002, bls. 26). 

Rýni snýst um að þróa með sér færni til að lýsa eiginleikum listaverka, að meta þau 

og túlka. Þetta á að hjálpa nemendum við að læra að sjá og ræða um gæði listarinnar sem 

er fyrir augum þeirra. Þessu er einnig ætlað að þjálfa þá í að taka ekki því sem þeir sjá sem 

sjálfsögðum hlut. Ekki er hægt að gera ráð fyrir að reynsla í að búa til list sé nóg til þess að 

viðkomandi geti metið aðra list að gæðum. Að sjá list frá fagurfræðilegu sjónarhorni er 

ákveðin sérþekking. Það krefst hæfileika til að einblína á gæði formsins frekar en eingöngu 

á gagnsemi þess. Það krefst þess að hægt sé á skynjuninni svo að hægt sé að njóta og skoða 

sjónræna upplifun. Það krefst þess einnig að leitað sé eftir vitsmunalegum tengingum og 

að tekið sé eftir gæðum sem upplifunin leiðir af sér. Slíka tilhneigingu og athygli er hægt að 

ýta undir með kennslu (Eisner, E. W., 2002, bls. 26). 

Allt eru þetta þættir sem ekki eru aðeins mikilvægir í tengslum við 

myndmenntarkennslu heldur einnig almenna kennslu. Listasaga er hluti af 
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mannkynssögunni og skiptir miklu máli þegar kemur að skilningi á mannkyninu og 

fjölbreytileikanum sem það býr yfir. 

Með því að veita fagmiðaða kennslu í myndmennt er ýtt undir mikilvægi hennar og 

áhuga nemenda. Að auki fá nemendur innsýn inn í margbreytileika listarinnar og öðlast 

hæfni til að skilja, skapa og rýna í umhverfi sitt og menningu.   

Þó er hér ekki átt við að myndmennt eigi að vera einungis fagmiðuð svo að kennurum 

finnist þeir ekki hafa svigrúm til að skapa og veita skapandi kennslu. Eitt meginmarkmið 

myndmenntar er einmitt að ýta undir sköpunarhæfni nemanda og er því mikilvægt að hafa 

kennsluna skapandi.    

3.2 Sköpun í skólastarfi 

Sköpun er að njóta og uppgötva, vekja upp forvitni og ímyndunarafl. Hún byggist á því að 

sjá fyrir sér það óorðna og leita lausna. Sköpunarferlið skiptir ekki minna máli en sjálft 

verkið. Þó að flestir tengi orðið sköpun við listir þá er sköpun sem grunnþáttur í skólastarfi 

ekki bundin við listgreinar frekar en aðrar námsgreinar. Sköpun á almennt að stuðla að 

ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði í skólastarfi (Aðalnámskrá, 2011, bls. 24) 

Til að verða heilsteyptir einstaklingar þurfum við á skapandi hugsun að halda. 

Sköpun styrkir félagslega innviði í hverju samfélagi. Sköpun getur einnig  ýtt  undir jafnrétti 

kynjanna. Áhugi og val fara oft eftir menningarlegum hugmyndum um karlmennsku og 

kvenleika. Stelpur eru líklegri til að velja list- og verkgreinar eins og myndmennt eða 

textílmennt á meðan strákarnir velja frekar forritun. Því er mikilvægt að hvetja stelpur og 

stráka til að vinna saman að skapandi verkefnum til að koma í veg fyrir kynjahjalla. Þannig 

má vinna gegn því að staðbundnar staðalímyndir festist í sessi og tryggja að nám af öllu tagi 

höfði til beggja kynja (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2011, bls. 12) 

Mestu máli skiptir að hver og einn finni sína styrkleika og þroski með sér þá hæfileika 

sem hver og einn býr yfir, sama hverjir þeir eru. Skapandi nám snýst ekki um að finna 

endalaust upp hjólið. Það snýst um að þjálfast í að skoða, endurskoða og skynja. 

Til að auka sköpun í skólastarfi þarf að kenna öll fög á skapandi hátt og nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Sinna þarf skapandi listnámi og auka skilning og þekkingu á 

menningarsögu. Í gegnum hana öðlast nemandi betri skilning á samtíma sínum og sjálfum 

sér, áttar sig á sérstöðu sinni og finnur til samkenndar með öðrum (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 

Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2011, bls. 49) 

Skapandi kennsla og kennsla í sköpun hafa mismunandi markmið. Skapandi kennslu 

er hægt að notast við í hverri námsgrein fyrir sig en markmiðið með því að kenna sköpun 
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er að ýta undir sköpunargáfu nemenda. Þó eru þessi tvö fyrirbæri tengd. Skýrslan National 

Advosory Committe on Creative and Cultural Educatio (NACCCE) skilgreinir skapandi 

kennslu á eftirfarandi hátt: „Kennarar nota hugmyndaríka nálgun til að gera nám 

áhugaverðara og áhrifaríkara” Kennsla sköpunar er hins vegar skilgreind sem form kennslu 

sem ætlað er að þróa skapandi hugsun eða hegðun hjá ungu fólki (Anna Craft og Bob 

Jeffery, 2010, NACCCE, 1999). 

NACCCE skýrslan kveður á um æskilegt skipulag formlegrar og óformlegrar 

menntunar breskra barna fram að 16 ára aldri, eða til loka skyldunáms.  

Í skýrslunni og langtímarannsókn Önnu Craft og Bob Jeffery frá árinu 1999 til 2001 

kemur fram að sterk tengsl eru á milli þess að kenna námsefni á skapandi hátt og að kenna 

nemendum að vera skapandi. Skapandi kennsla er innbyggð í aðra kennslu og leiðir oft beint 

að kennslu sköpunar. Einnig kemur fram að sköpunarhæfileikar nemenda séu líklegri til að 

verða til í umhverfi þar sem skapandi hæfileikar kennarans eru virkir (Anna Craft og Bob 

Jeffery, 2010). 
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4 Myndmennt í tengslum við aðalnámskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla er gefin út af mennta- og menningarmálaráðaneyti Íslands og 

byggist á lögum um leikskóla (nr. 90/2008), grunnskóla (nr. 91/2008) og framhaldskóla (nr. 

92/2008). Hún veitir skólum landsins leiðsögn um starf, markmið og mat. Í aðalnámskrá 

grunnskóla er kveðið á um uppeldis- og menntunarhlutverk grunnskólans og sett fram 

meginstefna um kennslu og kennsluskipan. Hún veitir kennurum viðmið um áherslur og 

vægi námsgreina. Þar er að finna þau hæfniviðmið sem nemendur eiga að ráða við í enda 

áfanga við lok fjórða, sjöunda og tíunda bekkjar. Hún er mikilvæg fyrir alla kennara og helsti 

stuðningur í kennslu þeirra. Því fannst höfundum nauðsynlegt að skoða hana og stefnur 

hennar gagnvart myndmennt, listasögu og námsefni. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 

9, 11,12) 

Misjafnt er á milli skóla hvernig myndmenntarkennslu er háttað en hægt er að túlka 

hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskólanna r á mjög víðan hátt. Þetta hefur orðið til þess að 

myndmenntarkennsla er mjög mismunandi eftir skólum. Einn kennari getur lagt áherslu á 

að öll verkefni tengist ákveðnum listamanni eða stefnu á meðan annar einblínir á að þjálfa 

nemendur í tækni eins og þrívíddarteikningum og skyggingu. Samkvæmt hæfniviðmiðum 

aðalnámskráar (2013, bls. 148-149) á að þjálfa nemendur í hvoru tveggja ásamt öðrum 

þáttum en þegar myndmennt er aðeins kennd einu sinni í sjö til átta vikur í senn eru 

takmörk fyrir því hversu miklu efni er hægt að koma inn. 

4.1 Listgreinar 

Í aðalnámskrá grunnskóla stendur (2013, bls. 140) að listir og handverk séu hluti af okkar 

daglega lífi og að oft séum við ekki meðvituð um tilvist þeirra né áhrif. Þannig séu sýningar, 

listviðburðir og verkstæði ekki eini afrakstur þeirra heldur sé allt umhverfi okkar og líf 

mótað af listum og handverki. Með því að veita nemendum kennslu í list- og verkgreinum 

er þeim auðveldað að gera sér grein fyrir því hvar áhugi þeirra liggur og átta sig á 

hugsanlegu, atvinnu og námstækifærum í tenglsum við þær við lok grunnskólagöngu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 140). 

Samkvæmt aðalnámskrá (2013, bls. 140)  er meginmarkmið list- og verkgreina að 

gefa nemendum kost á þroskandi umhverfi þar sem áhersla er lögð á að þeirr kynnist og 

njóti list- og verkmenningar. Myndræn tjáning í handverki, hreyfingu, leik og tónum er 

mannkyninu eðlislæg. Afrakstur þess má finna víða í mannkynssögunni. Allir einstaklingar 

hafa hæfileika til að skapa. List- og verkgreinar veita nemendum aðstæður og tækifæri til 

að þroska þann hæfileika og dýpka hann. 
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Verk kennara í list- og verkgreinum er að kynna nemendur fyrir fjölbreyttum 

vinnuaðferðum þar sem reynt er á verkkunnáttu einstaklinga, sköpunarkraft, samhæfingu 

og ólíkar tjáningarleiðir. Í gegnum list fá nemendur tækifæri til að þroska persónulega 

tjáningu og smekk  auk þess sem kímingáfa þeirra fær að njóta sín (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 141,144). 

Að auki er bent á það í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 143) að í gegnum listir 

geti nemendur rýnt í gildi samfélagsins, á ólíkum tímum og mismunandi 

menningarsvæðum, enda kynni kennsla í listgreinum nemendur fyrir sögu listar og þróun 

hennar. 

4.2 Listasaga 

Eins og áður hefur komið fram eru ekki miklar leiðbeiningar í aðalnámskrá um kennslu í 

listasögu. Þó er vísað í kennslu í listasögu á nokkrum stöðum, svo sem í umfjöllun um 

hæfniviðmið sjónlista, þar sem segir að nemendur eiga að fá kynningu á stefnum, stílum, 

hugtökum og verkum sem tengjast alþjóðlegri list. Hvergi er hins vegar fjallað um markvissa 

kennslu í listasögu í aðalnámskrá grunnskóla. Hér verður hver og einn lesandi aðalnámskrár 

að túlka leiðbeiningarnar á sinn hátt, sem þýðir það að kennarar hafa nokkuð frjálsar 

hendur varðandi  fyrirkomulag kennslunnar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 148-149) 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 147) hafa sjónlistir frá fornöld haft 

félagsleg, fagurfræðileg og tilfinningaleg áhrif á fólk. Að rýna í listaverk hjálpar okkur að 

skilja sögu, menningu og samfélagið í heild á sama tíma og það ýtir undir að við eflumst sem 

persónur. Skilningur höfunda á orðum aðalnámskrár er sá að myndmenntakennarar eigi að 

veita nemendum sínum innsýní listasögu, jafnvel þótt  aðalnámskrá segi það ekki skýrum 

orðum.. 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 148) kemur fram að eitt lykilhlutverk 

menntunar sé að læra að skilja þann heim sem við búum í svo þeir verði virkir og gagnrýnir 

samfélagsþegnar sem geti látið gott af sér leiða. Sjónlistir henta vel til þessa, því í 

myndmennt er unnið markvisst með skynjun, greiningu og túlkun sem veitir nemendum 

forsendur til að sjá það sem þeir horfa á, heyra það sem þeir hlusta á, finna það sem þeir 

snerta og skapa út frá reynslu sinni. 

Eins og þegar hefur komið fram kalla hæfniviðmið sjónlista  á  kennslu listasögu. Í 

hæfniviðmiðum kemur fram að nemendur eigi að geta þekkt og gert grein fyrir völdum 

verkum listamanna, lýst stefnum myndlistar og fjallað um þær. Þá eiga nemendur að geta 

greint stíl og stefnu myndlistar  og greint hvernig samtímalist fæst við álitamálefni daglegs 

lífs með fjölbreyttum hætti. Einnig eiga þeir að geta gert grein fyrir margvíslegum tilgangi 
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myndlistar og hönnunar og sett hann í persónulegt, menningarlegt og sögulegt samhengi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls 149). 

Hvergi kemur hins vegar fram hvernig kennarar eigi að koma þessum upplýsingum til 

nemenda sinna eða með hvaða tækjum og tólum. Lítið er um námsefni fyrir 

myndmenntarkennara og ekki hefur verið hægt að nálgast það með góðum hætti. 

4.3 Námsefni 

Námsefni er stór þáttur af námi nemenda á öllum skólastigum,samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla (2011, bls. 49). Námsgögn hvers konar gegna mjög þýðingarmiklu hlutverki við 

að ná markmiðum skólastarfs. Þau eru og eiga að vera fjölbreytt, vönduð og taka mið af 

nýjustu þekkingu á sviði menntunar- og kennslufræði, vera í samræmi við gildandi lög og 

námskrá. Margt fellur undir námsgöng t.d. prentað efni, s.s. námsbækur, þemahefti, 

handbækur, ýmist myndefni, ljósmyndir, kvikmyndir o.s.frv. (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011, bls. 49). 

Þrátt fyrir að kveðið sé á um þetta í aðalnámskrá grunnskóla um námsefni er raunin 

sú að ekki virðist hafa verið hugsað fyrir þörfum list- og verkgreina í þessu samhengi. Þannig 

vantar sárlega námsefni fyrir áfanga sem falla ekki að fullu undir undir bóklegt nám, svo 

sem myndmennt, smíði, textíl, o.s.frv. 

Aðalnámskrá (2011, bls. 40) setur fram leiðbeiningar um að við val á námsefni skuli 

gæta þess að það taki mið af grunnþáttum menntunar og að það höfði til beggja kynja. 

Námsefni má ekki mismuna einstaklingum eða hópum vegna kynferðis, kynhneigðar, 

búsetu, uppruna, litarháttar, fötlunar, trúabragða eða félagslegrar stöðu. 

Þegar skoðaðar eru námsbækur í myndmenntarstofum er þar yfirleitt að finna 

bækurnar Myndmennt 1 og 2 eftir Önnu Cynthiu Leplar (1995) og bókina Listasaga frá 

hellalist til 1900 eftir Halldór Björn Runólfsson og Ingimar Waage (2013). Stöku sinnum má 

einnig finna bókin Lilja í garði listmálarans eftir Christina Björk (1994). 

Á sumum stöðum er einnig að finna erlendar óþýddar bækur eins og t.d. Art express 

eftir Eileen Adams (2009) en það er bókaröð sem inniheldur sex bindi og er hvert bindi fyrir 

mismunandi aldur nemenda. Bækurnar er hægt að nota sem kennslubækur eða 

hugmyndabanka. Aðrar bækur sem er að finna í myndmenntarstofum eru yfirleitt ritsöfn 

þar sem fjallað er um marga listamenn eða þá bækur tileinkaðar einum listamanni. 
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5 Námsefnið  

Kennsluheftið, sem höfundar hafa unnið, er 25 blaðsíður að lengd og samanstendur af tíu 

opnum sem innihalda kynningar á tíu listakonum. Hver listakona fær eina opnu fyrir sig þar 

sem fjallað er um ævi hennar og listferil. Á hverri síðu heftisins er einnig að finna 

skilgreiningar á hugtökum sem fram koma í textanum og hugmyndir að verkefnum fyrir 

nemendur. Verkefnin tengjast þeim listastefnum sem finna má í verkum kvennanna. Leitast 

var við að hafa verkefnin fjölbreytt enda er fjölbreytni einkenni listakvennanna. Þá var það 

haft að leiðarljósi að nemendur notist við margvíslega miðla og efnivið. 

5.1 Markmið 

Markmiðið með gerð kennsluheftisins var að útbúa námsefni handa grunnskólanemendum 

sem er skiljanlegt og læsilegt fyrir börn. Á hverri opnu er að finna útskýringar á hugtökum 

til að auðvelda lesturinn. Þessu er einnig ætlað að ýta  undir sjálfstæð vinnubrögð nemenda. 

Höfundar höfðu það að markmiði að  heftið kveiki áhuga nemenda á myndlist í heild sinni, 

listasögu, konum í myndlist, stefnum og listaverkum. 

Að auki eru lagðar til verkefnahugmyndir handa kennurum og nemendum til að vinna 

samhliða lestri heftisins.  Höfundar lögðu áherslu á að  uppsetning heftisins væri áhugaverð 

og auðlesin fyrir fjölbreyttan nemendahóp. 

5.2 Viðfangsefni 

Tíu íslenskar listakonur urðu fyrir valinu vegna breiðs  kynslóðabils og mismunandi 

listastefna og miðla. Listakonunar eru allt frá því að vera landslags- og portrett málarar yfir 

í myndbanda- og gjörningalistamenn. Stefnur þeirra eru frá klassískum impressjónisma yfir 

í abstrakt. Þessi hugtök eru útskýrð frekar í kennsluheftinu. 

Fyrsta listakonan sem fjallað er um í heftinu er Júlíana Sveinsdóttir. Júlíana var 

ásamt Kristínu Jónsdóttur fyrsta íslenska konan sem gerði myndlist að ævistarfi sínu. Hún 

málaði aðallega uppstilllingar, andlitsmyndir og landslagsmyndir. Seinna á ferlinum fékk 

hún áhuga á fresku- og mosaíkgerð og sneri sér  loks að textílverkum. Hún varð fyrir áhrifum 

af immpressjónisma og textílverk hennar voru byggð á abstrakt hugmyndafræði. 

(Hrafnhildur Schram, 2011, bls. 113-124).  

Önnur konan sem fjallað er um er Nína Sæmundsson myndhöggvari en hún  var 

fyrsta íslenska konan sem gerði höggmyndalist að ævistarfi sínu. Verk hennar voru framan 

af í anda klassísks módernisma en urðu seinna einfaldari og óhlutbundnari. (Hrafnhildur 

Schram, 2015, bls. 10-20). 
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Nína Tryggvadóttir var meðal framsæknustu og afkastamestu listamanna Íslands. 

Hún málaði aðallega málverk í anda kúbisma og abstrakt en gerði einnig klippimyndir og 

verk úr steindu gleri og mósaík. (Hrafnhildur Schram, 1982, bls. 3-7). 

Róska (Ragnhildur Óskarsdóttir) var mikil uppreisnarkona og sést það vel í verkum 

hennar. Hún var listmálari, ljósmyndari, fyrirsæta og kvikmyndaleikstjóri. Hún helgaði líf sitt 

listinni, myndlist og kvikmyndagerð. (Hjálmar Sveinsson, 2000). 

Steinunn Briem Bjarnadóttir er í miðju bókarinnar. Steinunn, sem var betur þekkt 

sem Steina, var lærður fiðluleikari, en setti fiðluna á hilluna fyrir myndbandsupptökuvélina 

í lok sjöunda áratugarins. Hún var meðal frumkvöðla á sviði myndbandagerðar og þróunar 

myndmiðilsins ásamt eigimanni sínum. (Halldór Björn Runólfsson, 2011 bls. 230-240). 

Sjötta konan sem fjallað er um er Jóhanna Kristín Yngvadóttir. Jóhanna var listmálari 

sem tileinkaði sér fígúratífan expressjónisma í ætt við Edvard Munch. Listferill hennar 

spannaði einungis áratug en hún lést aðeins 37 ára gömul. (Gunnar B. Kvaran, 2011, bls. 29-

33). 

Rúrí, Þuríður Rúrí Fannberg, er myndlistarkona sem vinnur mikið með gjörninga og 

útlistunarverk, svo sem regnbogann við Flugstöð Leifs Eiríkssonar   í Reyjanesbæ. Verk 

hennar eru sett fram á fjölbreyttan hátt. Sem dæmi má nefna skúlptúra, innsetningar og 

margmiðlunarverk. Verk hennar hafa verið sýnd á alþjóðlegum vettvangi. (Ruri, 2011)   

Listakonan Shoplifter heitir réttu nafni Hrafnhildur Arnardóttir. Hún er 

myndlistarkona sem notast mikið við hár í sköpun sinni, bæði ekta og gervi. Verk hennar 

innihalda þrívíddar veggskúlptúra úr hári, veggmyndir, búninga og hárkollur sem verða að 

skúlptúr og innsetningar. Einnig hefur hún hannað fatalínu í samstarfi við Other stories. 

(Marta María Jónsdóttir, 2017) 

Gabríela Friðriksdóttir vinnur með fjölbreytta miðla í sköpun sinni, svo sem 

ljósmyndir, pennateikningar, skúlptúra, tónverk og hljóðskúlptúra. Sterk höfundareinkenni 

eru í verkum hennar og ýta þau flest undir fagurfræðilega hugsun áhorfenda, þ.e. að finna 

það fallega í því ljóta. (Listasafn Akureyrar, 2006) 

Síðasta listakonan sem fjallað er um í heftinu er Sara Riel. Verk Söru eiga rætur að 

rekja til götulista, popplistar, teiknimyndarhefðar, hugmynda- og mínimalisma auk 

grafískrar hönnunar. Hún vinnur með mismunandi miðla og í fjölbreyttu umhverfi (Sara Riel, 

e.d.). 

Þær tíu listakonur, sem fjallað er um eru okkur Íslendingum mikilvægar. Þær hafa 

allar formað íslenska listasögu, hver á sinn eigin hátt og einnig skipað sér sess á alþjóðlegum 

vettvangi. Mikilvægt er að grunnskólanemendur kynnist þeim, þar sem þær eru mikilvægur 

hluti af sögu okkar Íslendinga og geta því veitt nemendum dýpri skilning á íslenskri 

menningu og samfélagi. 
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5.3 Nýting í kennslu 

Kennsluheftinu er ætlað  að nýtast í myndmenntarkennslu á fjölbreyttan hátt. Eins og áður 

hefur komið fram telja höfundar þess verulega vöntun á kennsluefni í myndmennt og var 

tilgangur heftisins meðal annars að bæta út því. Höfundar telja að grunnskólanemendur 

hafi ekki nóga vitneskju um íslenska listasögu og sérstaklega ekki listasögu kvenna. 

Hægt er  að notast við heftið á marga vegu eftir því hvert markmið kennslunnar er 

hverju sinni. Höfundar sjá fram á að notkun þess geti meðal annars orðið kveikja 

kennslustundar, lestrarefnis eða verkefnahugmyndar. 

Með heftinu fá nemendur að kynnast konum í íslenskri myndlist frá og með 

aldamótunum 1900 og fram á okkar tíma. Þá eru þetta konur sem nota mismunandi miðla 

í sinni listsköpun. Leitast hefur verið við að gera textann einfaldan með það í huga að ungir 

nemendur geti nýtt sér efnið.  Hugmyndin er að nemendur fræðist jafnframt  um það 

hvernig hægt er að túlka og tjá sig í list á mismunandi hátt. Einnig eru settar fram hugmyndir 

af verkefnum   tengdum viðkomandi listamanni sem auðvelt er fyrir kennara að leggja fyrir. 

Verkefnin eru fjölbreytt og nemendur nota ýmis efni og aðferðir við vinnslu þeirra. 

Eins og áður sagði má einnig nota heftið sem kveikju að umræðum eða frekari 

verkefnum. Þannig getur kennari t.d. byrjað kennslustundina á því að lesa einn kafla þess. 

Þar sem hver kafli er stuttur tekur ekki langan tíma að fara í gegnum hann og er hann því 

tilvalinn sem kveikja í upphafi kennslustundar. Þar að auki getur kennari sett nemendum 

sínum fyrir þau verkefni sem gefin eru upp í bókinni eða ákveðið sjálfur verkefni út frá 

listamönnunum, stefnum þeirra eða þeim miðlum sem þeir nota. 

Einnig er hægt að nota heftið sem lesefni handa nemendum heima fyrir, þá sem 

undirbúning fyrir kennslu eða sem lesefni þegar nemendur hafa klárað verkefni 

kennslustundarinnar.  

Heftið getur einnig gefið kennara tækifæri til að hefja umræðu innan bekkjarins um 

mismunandi miðla myndlistar, stíla- og stefnur og til að ýta undir gagnrýna hugsun 

nemenda. Þá gefur heftið nemendum innsýn inn í íslenska listasögu, með því að draga fram 

undir hvaða áhrifum þessar konur voru/eru í listssköpun sinni og hvernig þær tjá sig með 

hjálp listarinnar. Höfundar telja að með því að veita nemendum fjölbreytta mynd af 

listamönnum fái þeir dýpri skilning á listir og listsköpun í heild sinni. 

 Höfundar ákváðu að hvorki yrði tillögur um námsmat né matskvarði innan síða 

kennsluheftisins þar sem notkun þess yrði fjölbreytt og færi eftir markmiðum kennarans. 

Mögulegt er að kynna sér námsmat á námsmatsvef menntamálastofnunar, 

https://vefir.mms.is/namsmat/index.html. Þar er hægt að leita sér upplýsinga um 

hæfniviðmið og matsviðmið list- og verkgreina (Menntamálastofnun, e.d.).  

https://vefir.mms.is/namsmat/index.html
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5.4 Framhaldið 

Í framhaldi af þessu verkefni er mögulegt  að gera fleiri hefti sem myndu þá tengjast 

kennsluheftinu á einhvern hátt. Höfundar hugsuðu sér að kennsluheftið, Merkar konur í 

íslenskri myndlist væri aðeins eitt hefti af mörgum sem ætlað væri  til myndmenntarkennslu 

nemenda í grunnskólum. Möguleiki væri þá t.d. á að hafa eitt hefti um þær listakonur sem 

ekki komust að í Merkar konur í íslenskri myndlist.  Þriðja  bindið gæti síðan fjallað um 

listastefnur listasögunnar. Aðrar hugmyndir að bindum eru aðrir íslenskir listamenn, vel 

þekktir erlendir listamenn og svo mætti lengi telja. 

Höfundar sjá einnig fyrir sér að mögulegt sé að gera heftið aðgengilegt á rafrænu 

formi. Möguleiki væri þá á því að útbúa heimasíðu eða smáforrit þar sem hægt væri að 

finna annað ítarefni tengt listasögu og listakonum/mönnum. Hægt yrði að bæta inn öðrum 

þekktum listakonum/mönnum auk þeirra sem eru að stíga sín fyrstu skref í listaheiminum 

þannig að úr yrði stórt rafrænt gagnasafn. Einnig mætti þróa verkefnið út í það að setja upp 

ítarlegar verkefnahugmyndir og myndavef, þar sem kennarar og nemendur gætu t.d. deilt 

myndum af verkefnum sínum út frá verkefnahugmyndunum. Mögulegt væri einnig  að 

tengja skilgreiningar hugtaka við síðuna Snöru.is og  veita þannig nemendum aðgang að 

fjölbreyttari útskýringum á orðum. Að auki væri hægt að hafa myndbandsupptökur af 

viðtölum við listamenn og tilvísanir í tímarit og dagblaðsgreinar. Rafrænt form gæti skapað  

góða aðstöðu til að varðveita sögu listamanna á  nýjum tímum samfélagsins í 

nútímavæðingunni.  
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6 Lokaorð 

Að mati höfunda er myndmennt eitt af mikilvægustu fögunum í grunnnskólanámi barna. 

Þar fá nemendur tækifæri til að vera skapandi einstaklingar, vinna með ímyndunarafl sitt 

og notast við fjölbreytta miðla. Þetta vildu höfundar  undirstrika með því að velja þessar 

ákveðnu listakonur. Með heftinu, Merkar konur í íslenskri myndlist  fá nemendur að sjá 

endalausa möguleika listarinnar og að hægt er að skapa á margvíslegan hátt, allt frá því að 

mála málverk yfir í að búa til verk úr gamalli þvottavél. 

Í gegnum tíðina hefur það þróast  þannig að list- og verkgreinakennarar hafa  

stöðugt þurft að berjast fyrir vægi sinna kennslufaga. Með árunum hefur fjöldi 

kennslustunda í list- og verkgreinum farið dvínandi og er þeim nú skipt upp í lotur í flestum 

skólum. Mikilvægt er að nemendur fái góða og innihaldsríka myndmenntarkennslu þar sem 

áhersla er lögð á sköpun, listasögu, fagurfræði og rýni. Mikill munur er á 

myndmenntarkennslu frá einum skóla til annars. Misjafnt er hversu mikil áhersla er lögð á 

listasögu og listamenn og er það eitthvað sem við teljum að gott væri að samræma. Ákveðið 

samræmi er almennt í kennslu í bóklegum greinum á milli skóla en myndmenntarkennslu 

er háttað eins og hverjum myndmenntarkennara þóknast og áherslur því mjög misjafnar.  

Því miður hefur fullnægjandi kennsluefni fyrir myndmennt ekki verið aðgengilegt 

kennurum þó að aðalnámskrá grunnskóla kveði á um það. Með okkar hefti erum við að 

leggja okkar að mörkum við að brúa þetta bil. 

Verkefnahugmyndir heftisins hafa ekki verið prófaðar í kennslu. Spennandi væri að 

sjá hvernig heftið yrði notað og hvort hugmyndir höfunda séu í raun framkvæmanlegar í 

myndmenntarkennslu. Verkefnið er upphafið að hugmynd sem hægt er að vinna með í 

framtíðinni og veitir skemmtilega möguleika.  

Það er von höfunda að kennsluheftið verði til þess að nemendur öðlist þekkingu á 

þeirri ríku listasögu sem íslenska þjóðin á og að það geti stuðlað að því að nemendur 

útskrifist úr grunnskóla með góða þekkingu á íslenskum listakonum og áhuga á 

margbreytilegri list heimsins.  
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