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Ágrip 

Verkefnið fjallar um leirlist og þann menningarlega arf sem liggur í listforminu. Leir hefur 

verið notaður til listsköpunar og nytjagerðar í þúsundir ára hvarvetna í heiminum. Hægt er 

að lesa í sögu mannkynsins út frá sögu leirlistar með því að skoða tíðarandann, verkvit og 

aðferðir fyrri tíma. Markmiðið með verkefninu er að auka þekkingu á leirlist. Viðhorfi, 

hefðum og tæknilegum breytingum sem orðið hafa á listforminu síðustu árin. Gerð var 

tilviksrannsókn þar sem fylgst var með sex leirlistamönnum við störf og einnig tekin viðtöl 

við þá. Athugað var hvers vegna þeir velja að vinna með leir sem efnivið í listsköpun sína, 

hvaða aðferðir þeir nota, verkferli, viðhorf og hvernig auka megi vægi þekkingarlegs gildis 

á listforminu. Kennslufræðilega samhengið var tengt við mikilvægi þess að samþætta 

menningu við listnám. Fá nemendur til þess að kynnast uppruna sínum, fá skilning á 

umhverfi sínu og geta borið sig saman við aðra menningarheima í gegnum söguna og verk 

listamanna. Fyrirmyndir auka skilning nemenda á listforminu ásamt því að sjá og skynja 

hvaðan það kemur og hvernig það er. Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að listamenn 

nota efnið á ólíkan hátt. Mikill fjölbreytileiki er á listforminu, hvort sem um er að ræða 

leirinn sjálfan, aðferðir eða nýtingu efnis. Viðhorf leirlistamanna til listformsins var mjög 

jákvætt en þeir töldu að nauðsynlegt væri að auka þekkingu almennings, útbúa nýtt námsefni 

og hefja samvinnu milli skóla og listamanna. Í rannsókninni var tekið saman efni um leirlist 

og leirlistamenn víðs vegar úr heiminum. Slíkt efni þarf að vera til staðar til þess að geta leitt 

nemendur í gegnum heim leirsins. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

This project is about ceramic and the cultural heritage that lies in the art form. Clay has been 

used for artistic creation for thousands of years throughout the world. The history of 

humanity can be read from the history of the ceramic by examining the past, the practicalities 

and the methods of the past. The aim of the project is to increase knowledge of ceramic. 

Attitudes, traditions and technical changes that have taken place in the art form in recent 

years. A case study was conducted that monitored six artists at work and also interviewed 

them. It was noted why they choose to work with clay as a material in their artistic creation, 

what methods they use, processes, beliefs, and how to increase the weight of knowledge in 

the art form. The pedagogical context was linked to the importance of integrating culture 

into art education. Get students to know their origins, get an understanding of their 

environment and be able to compare themselves with other cultures throughout history and 

the work of artists. Exemplars increase students understanding of the art form as well as see 

and sense where it comes from and how it is. The results of the study indicate that artists use 

the material in different ways. There is great diversity in the art form, whether it is the clay 

itself, the methods or the use of material. The attitude of the artists to the art form was very 

positive, but they felt it was necessary to increase public knowledge, create new study 

material and start collaboration between schools and artists. The study summarized material 

on ceramic and artists from around the world. Such material must be in place to lead students 

through the world of clay. 
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Inngangur 

Undir yfirborði jarðar leynist fjársjóður sem tengist sögu listarinnar sterkum böndum. Í 

jarðlögum hnattarins er víða að finna nothæfan leir til listgerðar. Leirinn hefur verið notaður 

í listsköpun og nytjagerð til þúsunda ára hvarvetna í heiminum og er Ísland ekki undanskilið 

þar. Þó saga okkar í leirlist sé aðeins styttri en gengur og gerist í nágrannaríkjum okkar liggur 

mikill menningarlegur arfur þar að baki. Sögu og menningu hverrar þjóðar má lesa í 

listmunum fornra tíða og veitir okkur sýn í horfinn heim. Ef við lesum í listasöguna má sjá 

ljóslifandi hvernig mannlíf og menning hefur þróast í áranna rás.  

Bakgrunnur minn liggur í innanhússhönnun og leirlist ásamt reynslu úr fjármálageiranum. 

Sem barn var ég raðari eða það var það sem foreldrar mínir kölluðu mig. Ég lék mér ekki 

eins og önnur börn með leikföng, einungis raðaði þeim upp og setti þau á sinn stað. Ég átti 

dúkkuhús, margar litlar fígúrur, föt, húsgögn í húsið, bíla og hestvagna. Leikföngum var 

stillt upp og hvert herbergi í húsinu var stílfært þannig að allt væri í samræmi og á sínum 

stað. Því lá beinast við að ég færi í nám eftir menntaskóla sem krefðist þess að raða upp 

hlutum, formum og væri með réttar áherslur í litum og samsetningum. Samhliða 

innanhússhönnuninni vann ég í mörg ár í fjármálum og markaðsmálum. Þar þurfti einnig að 

raða og koma skipulagi á hlutina. Setja alla reikninga á sinn stað, greiða á ákveðnum dögum, 

setja í réttar möppur og koma bréfum á framfæri. Allt krafðist vissrar skipulagningar og 

tímasetninga. Nokkrum árum síðar fór ég í nám í leirlist og þá opnaðist nýr heimur fyrir mér. 

Heimur leirlistar þar sem möguleikar, aðferðir, form, áferðir og saga höfðu mikil áhrif á mig. 

Þegar ég las íslensku leirlistasöguna sá ég strax að lítið hafði verið skrifað um hana, um 

verkvit síðustu ára, þróun sögunnar, hvaða listamenn voru frumkvöðlar í faginu og hina sem 

á eftir komu og lögðu sitt á vogaskálar íslensku leirlistasögunnar.  

Viðhorf til listformsins var í mínum augum í einhverju ósamræmi við það sem listformið 

stendur fyrir og hvað það hefur staðir fyrir í tímans rás. Það er þess vegna sem ég ákvað að 

kafa dýpra í heim leirsins og raða upp sögunni, efninu og hvernig listamenn vinna úr því.  

Aðdraganda rannsóknarinnar tengi ég við bakgrunn minn. Sem leirlistakona er efnið mér 

hugleikið og möguleikarnir við vinnu á efninu eru margir og áhugaverðir. Snemma í 

meistaranámi mínu í listkennslu vann ég verkefni þessu tengt í námskeiðinu 

Rannsóknarsmiðja I. Verkefnið snérist um að rannsaka sýnileika á íslenskri leirlist. Til að 
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skoða stöðu leirlistar á Íslandi tók ég viðtöl við tvær leirlistakonur sem unnið hafa við fagið 

í yfir 35 ár. Ég greindi viðtölin og bar saman við nágrannaþjóðir okkar ásamt því að skoða 

sögu leirlistar á Íslandi, upphaf hennar og almennt viðhorf almennings til leirlistar.  

Niðurstöðurnar sýndu að sýnileikinn er ekki mikill. Fyrri viðmælandinn minn talaði um sögu 

leirlistar á Íslandi. Þar kom í ljós að viðhorf Íslendinga til leirlistar væri oft á þá leið að 

listformið væri handverk sem krefðist ekki endilega neinnar verkkunnáttu og litið væri á það 

sem föndurgerð. Talað væri um krukkugerð og fagaðilar titlaðir sem krukkugerðafólk. 

Seint á síðustu öld varð það vinsælt áhugamál hjá húsfreyjum landsins að kaupa sér ofn og 

búa til lítil verkstæði í bílskúrum. Myndaðist hópur kvenna sem „föndraði“ leirmuni án þess 

að vera með tilskilin réttindi eða rétta þekkingu á efninu. Viðmælandi minn vildi meina að 

þetta hefði haft gríðarleg áhrif á álit almennings á listforminu, það hefði hreinlega dregið 

það niður.  

Við töluðum um leirlist á söfnum erlendis þar sem listformið er sýnt á sambærilegan hátt og 

önnur listform. Bæði í listasöfnum, þjóðminjasöfnum og hönnunarsöfnum. Viðmælandi 

minn var mjög hrifin af þeim og þeim hefðum sem hafa risið þar varðandi sýnileikann á 

upprunann og ferlið. Henni finnst þetta algjörlega vanta hér á landi svo fólk skilji listformið 

betur.  

Seinni viðmælandi minn útskrifaðist á áttunda áratugnum og talar um að strax eftir útskrift 

hafi hún fundið fyrir miklum fordómum við allt sem var kallað handverk. Mikill munur var 

á því hvað fólk kallaði handverk og hvað fólk kallaði list. Hún vill meina að til að skapa gott 

listaverk þurfirðu að hafa gott handverk og það sé auðvelt að sjá hverjir eru fúskarar og 

hverjir ekki. Fólk hér á landi hafi ekki gott auga fyrir því og skilji oft á tíðum ekki hvað er á 

bakvið hlutina, hvernig vinnan hefur verið unnin og hvernig ferlið er. „Það vantar allt 

menningargildi“ segir hún og leggur áherslu á listformið og handbragðið sem þarf að hafa 

til að teljast til listar. Að fólk skilji og kunni að meta listformið. Íslendingar hafa hingað til 

ekki viljað borga mikið fyrir leirlist miðað við myndlistarverk og það er af því að fólk kann 

ekki að lesa í verðgildi hlutanna. Viðmælandi minn hafði stundað nám og vinnu í Finnlandi 

og taldi að flest öll börn í Finnlandi hefðu vitneskju og skoðun á hönnun og listmunum. Þau 

væru vel kunnug listasögu síns lands og þeim menningararfi sem þar liggur. Kennslu væri 

því ábótavant hér á landi varðandi sögu íslenskrar listar og hönnunar. Íslenskir nemendur 

væru hreinlega ekki nógu meðvitaðir um hana.  
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Við greiningu viðtalanna þróaðist sú hugmynd að áhugavert væri að vinna rannsókn sem 

gæti varpað ljósi á aðferðir leirlistamanna og aukið sýnileika þeirra. Rannsóknin fælist í því 

að fylgjast með vinnuaðferðum og hugmyndavinnu leirlistamanna og skapa þekkingu á 

faginu sem kennarar og annað fagfólk gæti nýtt sér og um leið lyfta listforminu upp á nýtt 

þekkingarsvið. Farið yrði yfir sögu íslenskrar leirlistar og jafnframt dregin upp mynd af 

þróun leirlistar í heild sinni. Draga þannig fram hvernig leirinn hefur verið notaður sem 

efniviður í gegnum árin og hvort viðhorf til hans hafi breyst á síðustu árum og þá hvernig.  

Helstu markmið ritgerðarinnar er að fá niðurstöður um sýnileika á efninu, sögunni á bak við 

listformið og menningararf okkar Íslendinga. Athuga hvernig listformið hefur breyst á 

síðustu árum. Vita hvers vegna listamenn velja sér að nota efnið í listsköpun sína og hvernig 

hægt er að auka þekkingu almennings á því, hvort sem um er að ræða námsefni fyrir 

grunnskóla/framhaldsskóla og/eða efni til að auka þekkingu hins almenna borgara. Þess 

vegna byggi ég rannsókn mína á spurningunum:  

1. Hvernig nota íslenskir leirlistamenn efniviðinn í dag og hvert er viðhorf þeirra til 
listformsins? 

2. Hvað liggur á bakvið listformið? 
3. Hvernig er hægt að auka þekkingu á íslenskri leirlist?  

Ritgerðinni er skipt niður í sex megin kafla. Farið er yfir kennslufræðilega samhengið í kafla 

eitt. Mikilvægi þess að innleiða söguna inn í kennsluefnið, fá nemendur til að dýpka sýn sína 

á umhverfið og bakgrunn og sjá hvernig mannlíf og menning hefur þróast í áranna rás. 

Mikilvægi þess að nemendur skilji bakgrunn sinn og stefnu síðustu ára. Góð tenging 

nemenda við listamenn getur skipt sköpun þegar unnið er með hugmyndavinnu og það má 

einnig segja um menningararf hvers og eins nemenda. Það að skilja hvaðan við komum og 

hvernig við getum nýtt okkur það áfram er ávinningur þess að búa í fjölþjóðlegu samfélagi.  

Í öðrum kafla er farið yfir þau hugtök sem tengjast leirlist, efninu sjálfu og helstu 

brennsluaðferðum. Þá er ágrip af þróun leirsins í gegnum aldirnar, viðhorfi, hefðum ættbálka 

og dregin upp mynd af íslensku leirlistasögunni. Efnið er tekið saman til þess að varpa ljósi 

á þann efnivið sem liggur í listforminu en slíkt efni þarf að vera til staðar til þess að geta sett 

nemendur inn í heim leirlistarinnar. 

Aðferðafræði rannsóknarinnar er lýst í þriðja kafla. Rannsóknin er tilviksrannsókn þar sem 

leirlistamenn hér á Íslandi eru rannsakaðir, tekin eru viðtöl við þá og fylgst með vinnu þeirra. 

Hvernig leirlistamenn nota efniviðinn og hvaða aðferðir þeir eru helst að vinna með. Farið 

er yfir ferlið sjálft og hversu langur tími líður frá upphafi hugmynda að verklokum. Viðhorf 
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þeirra til listformsins og hvaða skoðanir þeir hafa varðandi sýnileikann og hvað þeim finnst 

vera hægt að gera til að auka þekkingu á listforminu.  

Fjórði kafli heitir íslenskir leirlistamenn og þar er greint frá niðurstöðum rannsóknar. Að 

lokum er umræðukafli þar sem farið er yfir niðurstöðurnar og framtíðarsýn verkefnisins. 

Hvernig er hægt að nýta rannsóknina til þess að auka námsefni á sviði leirlistar og menningar 

fyrir grunn- og framhaldsskóla sem og í almenningsfræðslu.
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1 Læsi á menningu í listkennslu 

Í kaflanum verður farið yfir mikilvægi þess að miðla menningu, sögu og uppruna nemenda 

inn í kennslu ásamt verklegri kennslu. Í Aðalnámskrá grunnskólanna eru grunnþættir 

menntunar sagðir sex talsins. Þeir eru: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Mótun leirs 

og sagan á bakvið leirinn tengist grunnþáttum Aðalnámskrárinnar bæði í gegnum læsi, 

sjálfbærni og sköpun. Í námskránni er einnig talað um að áherslan á verkkunnáttu, tækni, 

fagurfræði og gildi, efnisþekkingu, túlkun og tjáningu og líkamsbeiting sameini list- og 

verkgreinar. Þá tileinka nemendur sér meðal annars læsi á menningu og hið manngerða 

umhverfi. Dýpka skilning sinn á uppruna sínum og annarra. Nemendur tjá sig myndrænt á 

þrívíðu sviði og öðlast þekkingu á verkviti og efnisnotkun auk getu til að vinna út frá sínum 

eigin reynsluheimi og virkja ímyndunaraflið í leiðinni (Mennta- og menningarmálaráðu-

neyti, 2013). 

Farið verður yfir rannsókn sem gerð var á listkennslu á Íslandi með áherslu á menningarlæsi, 

viðhorf kennara til listkennslu og samvinnu listamanna og skólastarfs. Í lok kaflans eru 

menntakenningar fræðimanna skoðaðar með tilliti til kennsluaðferða og tengsl þeirra við 

miðlun menningar í listkennslu. Hvernig hægt er að nýta söguna í kennslu, setja hana í 

sögulegt samhengi og tengja saman fortíð og nútíð. 

„Listupplifun opnar farveg til að skoða og meta eigin gildi og viðhorf, á beinan eða óbeinan 

hátt, út frá margvíslegum leiðum og miðlum. Í listum geta nemendur rýnt í gildi samfélagsins 

á ólíkum tímum og mismunandi menningarsvæðum og einnig persónuleg gildi, s.s. gagnvart 

einstaklingum, fjölskyldu, samfélaginu, vinnu og leik, náttúru og umhverfi, fegurð, ljótleika, 

ofbeldi og ást“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 143). 

Þá mun ég fara yfir mikilvægi þess að kennd sé listasaga og hvernig tengingu nemendur 

öðlast við þá þekkingu sem sagan gefur þeim. Ég fer yfir mikilvægi listasögunnar í 

alþjóðlegu samhengi. Þá er litið til möguleika á miðlun menningarlegs náms, sem getur 

stuðlað að bættum skilningi nemenda, þjálfað skilning nemenda á umhverfi sínu, uppruna 

og menningarlegum arfi og auðveldar að bera sig saman við aðra menningarheima. Í íslensku 

skólastarfi hefur fjölmenning aukist ef miðað er við þróun síðustu áratuga. Fjölmenning á 
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sér ýmsa kosti sem kennarar geta nýtt sér við kennslu, enda getur menningarlæsi nemenda 

reynst vel þegar þarf að taka tillit til ólíkra hugsunarháttar hjá mismunandi menningarhópum.  

Ég skoða hvernig kennarar og skólastofnanir geta nýtt sér þennan fjölbreytileika sem átt 

hefur sér stað. Nemendur mynda tengsl við menningu sína og miðla þeirri reynslu áfram 

bæði í verkum og riti. Ég mun skoða kenningar og áherslur Elliots Eisner sem þróaði 

námskenninguna um fagmiðaða listgreinakennslu í skólum (DBAE) og skoðanir John 

Dewey um áherslur á menningu og listir í skólastarfi. Kenningar þeirra tel ég að eigi heima 

í tengslum við miðlun menningar í listnám og hægt er að nýta sér þær við gerð námsáætlana. 

1.1 Rannsókn á listkennslu á Íslandi 
Árið 2008–2009 stýrði Anne Bamford prófessor við University of the Arts í London 

rannsókn á gæðum list og menningarfræðslu á Íslandi. Þátttakendur í rannsókninni voru 214 

manns sem komu úr stofnunum, skólum og ýmsum félögum. Bakgrunnur þátttakenda var 

fjölbreyttur til að styrkja rannsóknina og ná betri og ítarlegri niðurstöðum. Fengnir voru 

stjórnmálamenn, kennarar, skólastjórnendur, nemendur, embættismenn, listamenn, 

fjölmiðlafólk og fleiri, til að taka þátt. Tekin voru viðtöl og einnig voru settir af stað 

rýnihópar til að safna ítarlegri gögnum. Í rannsókninni kemur fram að helsta markmið 

listkennslu sé að miðla menningu og hvetja til menningarskilnings þar sem skoðuð eru hin 

menningarlegu, félagslegu og einstaklingsbundnu verðmæti (Bamford, 2011). 

Viðhorf kennara í listkennslu sem tóku þátt í rannsókninni voru þó á þá leið að þeim fannst 

að listkennsla ætti að stuðla að persónulegum og félagslegum þroska nemenda, auka 

sjálfstraust, ánægju og hina almenna líðan. Minni áhersla var lögð á undirbúning fyrir 

atvinnulífið og að auka vitund um íslenska menningu og arfleifð. Samt höfðu nokkrir 

háskólakennarar þá skoðun að auka þyrfti samvinnu á milli listamanna og kennara. Fá 

listamenn til að vinna með skólunum og samþætta kennsluna þannig að námið yrði 

fjölbreyttara og meira skapandi. Minnst var á Creative Partnership í Bretlandi þar sem 

áhersla er lögð á samstarf við listamenn og að opna hið listræna ferli. Auka sveigjanleikann 

og um leið hvetja til þekkingar á listmenningu (Bamford, 2011). Einn af háskólakennurunum 

sem tók þátt í rannsókninni talaði um nauðsyn þess að koma á samstarfi á milli 

menntakerfisins og listageirans og tók sérstaklega dæmi frá Finnlandi þar sem er ríkjandi 

jákvætt viðhorf gagnvart menningu og skapandi starfi í skólum. Hann benti einnig á 

mikilvægi þess að listamenn og skólar hefji samvinnu og skólastjórar fái leiðsögn til þess að 

listir gætu blómstrað í skólastarfi (Bamford, 2011). 
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Í þeim skólum sem samvinna milli listamanna og kennara var virk var útkoman ólík. Þá var 

minnst á að söfn og menningarstofnanir á Íslandi njóta yfirleitt stuðnings frá hinu opinbera. 

Sérfræðiþekkingin sem býr að baki þessara stofnana er mjög góð og höfðar almennt til skóla 

og samfélagsins. Þó svo að menningarstofnanir og söfn séu á styrkjum eru styrkirnir 

takmarkaðir. Oft er starfsemin undirmönnuð og ekki eins vel nýtt og gert er ráð fyrir. Söfnin 

hafa lítið vægi í námskrá skólanna. Stærri stofnanir eiga samkvæmt lögum að þróa verkefni 

til þess að ná til nemenda og skóla. Einhver verkefni eru yfirleitt í gangi en lítið er um 

verkefni sem snúast einungis að kennurum. Einnig töluðu kennarar um skort á nýju 

námsefni, enn væri verið að kenna eftir bókum sem skrifaðar voru fyrir nokkrum áratugum 

síðan (Bamford, 2011). 

Til þess að auka námsefni á sviði lista er nauðsynlegt að skoða bakgrunn okkar og menningu 

innan samfélagsins. Leggja áherslu á að tengja menningararf á milli kynslóða og miðla því 

til nemenda. Í kaflanum hér á eftir fer ég yfir sjónarmið John Deweys varðandi áhrif 

menningar og lista í skólastarfi. 

1.2 Áherslur á menningu og listir í skólastarfi 
Bandaríkjarmaðurinn John Dewey, sem oft er talinn einn af helstu menntahugsuðum 20. 

aldar skrifaði bækur og greinar í yfir 70 ár, varðandi heimspeki, menntaheimspeki og 

kenningar um lýðræði. Við upphaf 20. aldar varð mikil breyting á samfélagslegum skilyrðum 

í Bandaríkunum. Mikill straumur af innflytjendum fluttu til Bandaríkjanna og samfélagið 

breyttist ört. Við þær aðstæður breyttist hefðbundin menntun og lagði Dewey til að nýta 

mætti ólíkan menningarbakgrunn betur og tengja menningararf milli kynslóða og tímabila í 

sögunni (Lundgren, 1979), en með því gætu nemendur nýtt menntun sína til 

samfélagsbreytinga (Gunnar E. Finnbogason, 2010).  

Dewey mótaði hvað mest hina framsæknu menntunarfræði (e. progressive pedagogy) þar 

sem hann vildi leggja áherslu á að markmið kennslu væri ekki einungis notagildi hennar 

heldur væri nauðsynlegt að tengja menntun við persónulega reynslu og þroska. Einnig taldi 

hann að hlutverk menntunar væri að flytja menningu á milli kynslóða og nýta hana sem 

verkfæri til samfélagsbreytinga (Gunnar E. Finnbogason, 2010).  

Árið 1896 stofnaði Dewey skóla í Chicaco ásamt eiginkonu sinni Alice Chipman Dewey. 

Skólinn var tilraunaskóli við Háskólann í Chicago þar sem hann hélt utan um gögn og 

upplýsingar frá nemendum sínum sem hann svo rannsakaði og skrifaði greinar um (Gunnar 

E. Finnbogason, 2010). Skólinn gegndi því hlutverki að tengja nemandann við samfélagið 
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og það félagslega fyrir utan skólann. Í miðju skólans var bókasafnið eða hjarta skólans, þar 

gátu nemendur nýtt sér gögn og viðfangsefni sem gaf þeim merkingu og gildi. Hlutverk 

bókasafnsins var einnig að virkja nemendur til þess að koma inn á bókasafnið með reynslu 

sína og spurningar. Örva nemendur til að leita sér upplýsinga og reynslu annarra sem þau 

gætu svo nýtt áfram með sínum eigin verkferlum. Dewey taldi mikilvægt að eftir að 

nemendur færu inn á bókasafnið með spurningar sínar væru samræður þar sem rætt væri um 

reynslu og þekkingu sem þegar væri til. Þannig myndaðist samband á milli verkvits og 

bókvits. Eftir að nemendur fara inn á bókasafn með spurningar sínar þá tengja þeir fyrri 

þekkingu og reynslu við viðfangsefnið sem þeir vinna að. Eins læra þeir frá byrjun fræðileg 

hugtök sem tengjast viðfangsefninu sem dýpkar skilning þeirra og bætir við þá þekkingu 

sem nemendur hafa fyrir (Gunnar E. Finnbogason, 2010).  

Þegar Dewey talar um reynslu og mikilvægi hennar í menntun er hann að benda á að 

umhverfið móti mannveruna. Samfélagið, bakgrunnur og athafnir fyrri tíðar manna. 

Maðurinn mótast af félagslegum umhverfisskilyrðum, byggir upp reynslu sem leiðir svo til 

aukins þroska (Gunnar Ragnarsson, 2000). 

Með tímanum breytast samfélög og bakgrunnur nemenda getur verið ólíkur. Í næsta kafla 

ætla ég að fara yfir þann ávinning sem vinnst með því að vera með nemendur af ólíkum 

uppruna. Hvernig kennarar geta nýtt sér bakgrunn nemenda sinna og miðlað honum í 

gegnum námið. Ég skoða einnig fjölmenningu hér á landi og hvernig hún hefur aukist síðustu 

tíu ár. 

1.3 Fjölmenning í skólasamfélagi 
Skólasamfélag á Íslandi er mun fjölmenningarlegra en áður var og á eflaust eftir að aukast 

enn meira með árunum. Með áhrifum í gegnum listkennslu fá nemendur tækifæri til að 

kynnast annarri menningu. Nemendur öðlast dýpri sjálfsmynd í gegnum upplifun sína, sögu 

og bakgrunn. Þeir geta einnig deilt með samnemendum sínum menningararfleifð sinni sem 

er mikill menningarlegur viðbótar auður fyrir heildina. Listgreinakennarinn getur nýtt sér 

bakgrunn nemenda sinna og farið yfir aðferðir og verk listamanna frá öðrum 

menningarheimum. Leitt nemendur sína áfram til dæmis í hópavinnu þar sem mismunandi 

menningarleg sjónarhorn dýpka skilning nemenda. Opnar fyrir þeim nýjan heim þar sem 

farið er yfir önnur viðhorf, gildi, fordóma og staðalmyndir.  

„Listir í sinni fjölbreyttustu mynd í fortíð og nútíð fást við hugtök, hugmyndir og hluti sem 

tengjast manneskjunni og nánasta umhverfi hennar. Þær hreyfa við okkur á margvíslegan 
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hátt, næra ímyndunaraflið og efla fegurðarskyn“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 141). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands hefur nemendum sem skráðir eru með erlent tungumál að 

móðurmáli fjölgað ár frá ári, frá því að Hagstofan byrjaði að skrásetja upplýsingar árið 2006. 

Haustið 2016, tíu árum síðar voru nemendur með erlent tungumál að móðurmáli orðnir 4.148 

talsins og nemendum með erlent ríkisfang hafði fjölgað um 14% á tíu árum. Á myndinni má 

sjá niðurstöður rannsóknar frá Hagstofunni, þar sem skráð hefur verið fjölgun nemenda af 

öðrum þjóðernum og nemendur sem eru með tvö móðurmál á síðustu tíu árum (Hagstofa, 

2017). 

 
Mynd 1: Línurit af fjölgun nemenda með erlent tungumál að móðurmáli og nemenda með erlent ríkisfang 
(Hagstofa Íslands, 2017). 

Hver menning hefur sýna sérstöðu og auðvelt er að leiða þá menningu inn í skólastarfið með 

því að fræða nemendur um muninn á mismunandi þjóðum, hvernig saga þeirra þjóða er, 

fólkið, maturinn, listin og svo framvegis. Nemendur finna sig í gegnum listina og fá löngun 

til að miðla reynslu sinni til samnemenda sinna. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að 

nemendur tileinki sér læsi á menningu í gegnum list- og verkgreinar. Eins fá nemendur 

tækifæri til að kynnast og viðhalda eigin menningu og verklagi fyrri tíma. Hlúa að 

menningararfleifð sinni og um leið kynnast öðrum menningarheimum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Til þess að skapa list er gott að byrja á sínu nærumhverfi og þeim menningarheim sem 

nemandinn kemur frá. Kennarinn leiðir nemendur sína á þá braut að þeir upplifi og skilji 

hvaðan þeir koma. Við þá upplifun öðlast nemandinn trú á sjálfum sér og sér muninn á 
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ólíkum menningarheimum sem hann getur nýtt sér áfram. Hver og einn nemandi skilur 

einnig aðra menningarheima og lærir að meta þann fjölbreytileika sem í þeim felst.  

Brenda Rodriquez (1999) er skipulags- og þróunarráðgjafi fyrir háskóla, ráðuneyti og 

samtök menntamála í Chicago. Rodriquez talar um að nauðsynlegt sé að nemandinn hugsi 

fyrst um sína menningu, hvaðan hann kemur og hverjar ræturnar eru áður en nemandinn geti 

metið gildi annarrar menningar. Þá er farið inn á hegðun fólks í samfélaginu, trú sem þar er 

iðkuð og hefðir og siði sem þjóðin hefur byggt upp í gegnum árin. Þegar nemandinn er 

öruggur með hvaðan hann kemur er auðveldara að skilja aðra menningarheima og jafnvel 

blanda þeim inn í sína sköpun. Kennarinn þarf að sýna hverjum menningarheim skilning og 

passa upp á að skila efninu vel frá sér. Ólíkir menningarheimar geta verið viðkvæmt 

umræðuefni og ber því kennara að skila efninu frá sér með jákvæðni og fjölbreytilegum 

aðferðum sem hentar þeim aldri sem hann er að kenna hverju sinni. 

Ein af þeim aðferðum er fagmiðuð listgreinakennsla sem ég fer betur yfir í næsta kafla. Þá 

er farið yfir eiginleika aðferðarinnar og hvernig kennarar geta nýtt sér hana við listkennslu. 

1.4 Fagmiðuð listgreinakennsla 
Elliot Eisner, prófessor í listum og menntun við Stanford háskóla í Kaliforníu, þróaði 

kennsluaðferðina fagmiðuð listgreinakennsla (e. discipline based art education). Með 

kennsluaðferðinni vill Eisner meina að hægt sé að ná utan um alla þætti 

myndlistakennslunnar. Kennslan verði bæði heildstæð og samheld. Nemendur geti séð 

listaverk og sett í sögulegt samhengi og metið á fagurfræðilegan hátt. Kennslan snýst um að 

víkka út námið og bera vinnu sína og verk saman við listamenn bæði núlifandi og látna. Geta 

upplifað list og rætt hana. Gera sér grein fyrir þeim sögulegum aðstæðum sem verkið varð 

til við og metið gæði verksins (Guðrún Geirsdóttir, Guðrún Helgadóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 1998). Eisner (2002) líkir menningu hvers og eins við landslag og talar um 

mikilvægi þess að nemendur kynnast sínu landslagi og umhverfi sinnar menningar. 

Listkennsla sé tilvalinn vettvangur til þess að skilja, dýpka og túlka bakgrunn hvers og eins 

og þróa hann áfram.  

Fagmiðuð listgreinakennsla var sérstaklega þróuð með grunnskólanemendur í huga en hefur 

þó verið aðlöguð að kennslu fyrir fullorðna sem og fyrir safnakennslu á listasöfnum (Dobbs, 

1998). Kennsluaðferðinni er skipt niður í fjórar megin áherslur. Nemendur eiga að geta 

skapað, séð, skilið og sett í sögulegt samhengi, sem og metið verk á fagurfræðilegan hátt. 

Til þess að geta skapað lærir nemandinn tækni og fær verkfæri í hendurnar sem hann nýtir 
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til sköpunar. Nemandinn lærir einnig að skoða hlutina í víðari samhengi og rannsaka efnið 

áður en hann byrjar að skapa, sem er oftast kallað hugmyndavinna, þar sér nemandinn þau 

tækifæri sem bjóðast og teygja þau í þá átt sem verkið bíður upp á. Til þess að skilja, lærir 

nemandinn um bakgrunn listarinnar, þann menningarlega sem tengist fyrri tíð, sögu landsins, 

tækninni sem var notuð við listsköpunina og lærir að meta verk eftir gæðum þess og vinnunni 

sem liggur að baki verksins (Dobbs, 1998). Þessar áherslur rýma vel við Aðalnámskrá 

grunnskólanna en þar segir að listgreinar lýsi sér í fjölbreytilegum myndum fortíðar og 

nútíðar. Nemendur fást við hugtök, hugmyndir og hluti sem tengjast manneskjunni og hennar 

nánasta umhverfi og sögu. Nemendur eiga að fá möguleika til að rækta sína upplifun á list 

og getað rýnt í gildi samfélagsins á ólíkum tímum og á mismunandi menningarsvæðum og 

eins persónuleg gildi, svo sem gagnvart fjölskyldu sinni, einstaklingum, samfélaginu, 

vinnutengdum málefnum, náttúru og umhverfi, fegurð, ljótleika, ofbeldi og ást (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Fagmiðuð myndlistakennsla fellst í því að geta séð hlutina frá mörgum ólíkum 

sjónarhornum. Nemendur auka skilning sinn á aðferðum og efnisnotkun listamanna. Fara í 

gegnum sama ferli og listamaðurinn gekk í gegnum þegar hann skapaði list sína  og öðlast 

þannig þekkingu og skilning á því viðamikla ferli sem á sér stað í allri listsköpun. Nemendur 

efla einnig skilning sinn þegar þeir fá fræðslu um listamenn. Fá kennslu um bakgrunn 

listamanna, hvaðan þeir koma, verkin þeirra og hvað hefur verið sagt um verkin frá 

gagnrýnendum og listfræðingum. Þannig er skilningur og innsæi í listaverk þjálfað (Eiríkur 

Þorláksson, 1994).  

Með listaverkum er hægt að skoða mannkynssöguna, menningu ólíkra landa og þróun í 

gegnum árin. Stundum segir eitt verk meira en stór og þykk fræðibók um sama málefnið. 

Listamenn á hinum ýmsum tímum tala til okkar í gegnum verk sín og með fagmiðaðri 

listkennslu er áherslan lögð á að nemendur séu þjálfaðir í að skilja, meta og lesa í þessi verk 

(Eiríkur Þorláksson, 1994).  

The National endowment for the arts vilja leggja áherslu á margþætta myndlistakennslu í 

grunnskólum. Stofnunin setur fram fjögur megin markmið kennslunnar og hverju listkennsla 

ætti að stefna að: 

- Menning: Með góðri kennslu á menningu og sögu er hægt að greina þróun 
menningar í ólíkum löndum. Listaverk frá ólíkum menningarheimum eykur 
víðsýni nemenda í þeim heimi sem við lifum í. Þannig fá nemendur tækifæri til 
að kynnast arfleið sinni betur og einnig ólíkum hefðum og menningarheimum. 
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- Sköpun: Með myndrænum hætti öðlast nemendur færni í að segja frá, tjá sig og 
þekkja eigin gildi og tilfinningar. 

- Samskipti: Kennarinn fær tækifæri til að opna á samskipti óháð landamærum. Þar 
er möguleiki á samskiptum um ólíkar hugmyndir, tilfinningar og gildi samfélaga. 
Umhverfisvitund nemenda er nauðsynleg til þess að geta skilið nútímasamfélag 
og verið virkir þátttakendur. 

- Val: Nemendur geta lært að velja og meta á gagnrýnan hátt í stað þess að láta 
huglægan og persónulegan smekk ráða (Dobbs, 1992). 

Eiríkur Þorláksson listfræðingur talar einnig um gildi markvissar myndmenntakennslu. Hann 

vill meina að hnitmiðuð myndmenntakennsla sé nauðsynlegur hluti af þeirri undirstöðu sem 

grunnskólinn á að skila til nemenda sinna. Allir nemendur ættu að vera læsir á umhverfið 

sitt og menningu og geta notið listrænnar upplifunar. Geti þekkt, skilið og rætt um listræna 

upplifun í umhverfi sínu rétt eins og þeir geti rætt um önnur mál (Eiríkur Þorláksson, 1994). 
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2 Menningararfleifð  

Ég ætla að byrja á því að fara yfir þá menningararfleifð sem felst í leirlistinni. Leirlist hefur 

ýmsa kosti fram yfir mörg önnur listform því hún tengir saman bæði notagildi og listrænan 

metnað. Leir tengist daglegu lífi flestra, enda notum við mataráhöld, skrautmuni og önnur 

listaverk úr leir í okkar daglega umhverfi. Í mörgum löndum teljast forn leirlistaverk meðal 

helstu þjóðargersema og eru varðveitt af mikilli kostgæfni. Eru slík verk varðveitt í söfnum 

sem eru sótt af fólki á öllum aldri. Verkin gefa góða innsýn í líf og stefnur fólks fyrr á tímum 

og bera oft merki um þróun verk- og tæknikunnáttu yfir tíma. 

Í kaflanum fer ég yfir ágrip af leirlistasögunni ásamt hefðum, viðhorfi og þeim tæknilegum 

breytingum sem hafa orðið á listforminu. Ég skoða íslensku leirlistasöguna og segi frá 

frumkvöðlum íslenskrar leirlistar, hvernig aðstaðan var og hvernig hún hefur þróast síðustu 

90 ár. Það geri ég til þess að draga fram mikilvægt efni sem hægt er að nýta til 

námsefnisgerðar. Nýta má kennslufræðilega sýn frá fræðimönnum um mikilvægi þess að 

tengja menningu inn í skólastarf. Þannig öðlast nemendur skilning og skynja leirlistarformið 

betur. Hvaðan leirlist kemur, hvernig hún hefur þróast og þá löngu hefð sem finnst í mörgum 

löndum. 

En áður en ég fer yfir söguna, hefðina og viðhorfin ætla ég að kynna efniviðinn. Fara yfir 

hvaða leirtegundir eru til, eiginleika þeirra og á hvaða stöðum hægt er að finna nothæfan leir. 

Eins kynni ég stuttlega brennsluaðferðir og mismunandi eiginleika þeirra. 

2.1 Leir og brennsluaðferðir 
Leir finnst víða í náttúrunni en hann er ekki allur góður til notkunar. Leirinn þarf að koma 

úr jarðvegi sem er búinn að umbreytast og tekur það jarðveginn þúsundir ára að umbreytast 

svo hægt sé að vinna með hann. Það er ein af ástæðum þess að íslenskur jarðvegur telst ekki 

góður til leirmótunar, landið er of ungt og leirinn er þar af leiðandi ekki nógu stöðugur. 

Heppilegir staðir þar sem finnst nóg af leir eru til dæmis í Asíu, Suður Ameríku og í Austur 

Evrópu. Sá leir sem er nýtilegur til mótunar kallast leifaleir og setleir.  

Leifaleirinn (e. residental clay) er leir sem umbreytist og brotnar á sama stað og hann finnst. 

Efnin í honum eru leirsteindir, bergbrot og leirvatn (Kristín Ísleifsdóttir, 2014).  
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Setleir (e. sedimentary clay) er leir sem hefur flust til í jarðveginum og molnað í agnarsmáar 

eindir í jarðveginum sem hefur blandast við vatn, jökla eða flust til með jarðskjálftum. Slíkur 

leir hefur fundist hér landi í kringum Búðardal (Kristín Ísleifsdóttir, 2014).  

Til þess að geta notað leirinn, hvort sem hann er setleir eða leifaleir, þarf að hreinsa hann 

vel, taka öll óhreinindi í burt eins og til dæmis grjót og leggja hann í bleyti. Eftir að hann 

hefur fengið að liggja í vatnsbaði í smá tíma þá er hann sigtaður og þurrkaður. Því næst er 

öðrum jarðefnum blandað í hann svo hann sé nothæfur til mótunar og gott sé að vinna með 

hann (Kristín Ísleifsdóttir, 2014).  

Það er mismunandi hversu mikið hitastig leirtegundirnar þola. Sumar eru með hátt hitaþol á 

meðan aðrar tegundir hafa lægra. Leirnum er skipt niður í þrjá flokka til að aðgreina hverja 

tegund fyrir sig, eins eru allar leirtegundir til bæði sem fljótandi massi og í föstu formi. 

Massinn er til þess að nota með gifsmótum og er þá hellt í mót, mótið dregur vatnið úr 

leirnum og hann myndar vegg inni í mótinu. Mikið af listamönnum vinna með fljótandi 

massa og eru stærri verksmiðjur nær einungis með hann enda vinna þær með 

fjöldaframleiðslu þar sem fjöldinn allur af gifsmótum er notaður við framleiðslu einstakra 

verka. 

- Jarðleirinn er elsta leirtegundin og hefur verið notaður við gerð nytjahluta sem og 
flísa í áranna rás. Algengt er að múrsteinar, þakflísar og frárennslisrör séu gerð úr 
jarðleirnum (Mattison, 2003). Jarðleirinn hefur minnsta hitaþolið af 
leirtegundunum, oftast er hann brenndur á milli 1000°C–1150°C (Cooper og 
Royle, 1978). 

- Steinleir hentar vel í handmótun og í kennslu þar sem hann þolir háan hita og gott 
er að handmóta hann (Kristín Ísleifsdóttir, 2014). Hitaþol steinleirsins er á bilinu 
1150°C–1400°C (Cooper og Royle, 1978). 

- Postulín er hreinasti leirinn. Liturinn er oftast hvítur en hann getur verið hálf 
gegnsær eftir brennslu ef hann er unninn mjög þunnt (Mattison, 2003). Líkt og 
steinleirinn hefur postulín hátt hitaþol og er oftast brennt yfir 1200°C (Cooper og 
Royle, 1978). 

Orðið keramik er notað yfir allar leirtegundir. Keramik kemur frá orðinu keramos úr grísku 

og þýðir brennd jörð (Hannes Sigurðsson, 2009). Við brennslu breytist leir í keramik og telst 

brennsla einn mikilvægasti þáttur leirmunagerðar því verkið verður endanlega til eftir 

brennslu. Brennsluaðferðin ræður alltaf einhverjum hluta af útkomunni en með góðri reynslu 

og þekkingu á aðferðinni nær listamaðurinn betri stjórn á útkomu verka sinna. Glerjuð verk 
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eru alltaf brennd tvisvar sinnum. Fyrst í hrábrennslu og síðar í gljábrennslu eftir að glerungi 

hefur verið komið á hlutinn. Til eru nokkrar brennsluaðferðir og ætla ég að fara stuttlega yfir 

þær helstu til að greina muninn á þeim. 

- Rafmagnsbrennsla (e. electric kiln) er algengasta brennsluaðferðin. Ofnarnir eru 

þægilegir í notkun og auðvelt er að stjórna hitastiginu í þeim. Innan í ofnunum er 

hitaþolið efni sem yfirleitt er gert úr múrsteinum og inni í þeim er hita elementum 

raðað. Elementin stjórna hitanum í ofninum og gefa ofninum jafnan hita. 

- Viðarbrennsla (e. wood kiln) er forn aðferð við brennslu leirmuna. Þá er notaður 

þurrkaður viður til að kynda ofninn. Ferlið getur verið tímafrekt því fylgjast þarf vel 

með á meðan á brennslu stendur.  

- Holubrennsla (e.atmosperic firing) er sjálfbær aðferð sem auðvelt er að útbúa. Byrjað 

er á því að búa til holu í jörðina, því næst eru viðarbútum, sagi og leirmunum raðað 

ofan í holuna. 

- Gasbrennsla (e. fuel burning kiln) er ein algengasta brennsluaðferð í Bandaríkjunum. 

Þá er hitanum stjórnað eftir magni af gasi sem hleypt er í hann. Auðvelt er að stjórna 

ofninum, bæði hitanum og lengd brennslu. 

- Rakubrennsla (e. raku firing) er forn aðferð sem kemur upprunalega frá Kóreu en 

Japanar hafa þróað hana í gegnum árin og gert að sinni. Útkoman af verkum sem 

brennd eru með þessari aðferð er óútreiknanleg að vissu marki vegna samspils reyks, 

elds og sóts (Ceramic Arts Network, 2018).     

Leirtegundir og brennsluaðferðir bjóða upp á ólíkar útkomu verka. Eiginleikar hverrar 

tegunda og aðferðar fyrir sig ráða lokaafurð hugmynda. Holubrennslan er tilvalin aðferð til 

að nýta í nám, aðferðin er sjálfbær og auðvelt er að undirbúa brennsluna. Nemendur geta 

tekið þátt í undirbúningnum og fylgst með ferlinu allan tímann. Þannig öðlast nemendur 

dýpri skilning á því ferli sem leirinn fer í gegnum frá upphafi hugmynda að loka útkomu.  

Eins er mikilvægt að nemendur þekki hvaðan leirlist kemur og hvernig hún hefur þróast í 

gegnum aldirnar. Í kaflanum hér á eftir ætla ég að fara yfir efniviðinn allt frá tímum Forn-

Grikkja og að seinni hluta síðustu alda til að gefa innsýn á þá gríðarlegu sögu sem býr að 

baki listformsins. 
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2.2 Ágrip af þróun leirlistar 
Leirinn hefur þróast sem efniviður í listsköpun í yfir 29.000 ár. Til þess að nemendur fái 

betri tengingu við efnið er gott að vita hvaðan það kemur og hvernig það hefur þróast í áranna 

rás. Efnið á sér gamla og gróna hefð víðs vegar um heiminn og í kaflanum verður farið yfir 

þróun leirlistar í stuttu máli til þess að sýna söguna sem liggur á bakvið listformið. 

Talið er að upphafið af sögu leirlistar megi rekja til Forn-Grikkja sem Rómverjar fylgdu svo 

eftir (Hannes Sigurðsson, 2009). Við getum séð leir alls staðar í kringum okkur. Hús eru 

byggð úr múrsteinum, við borðum af og drekkum úr leirmótuðum ílátum. Efnið er nátengt 

okkar daglegu þörfum og vana. Stærri munir eru gerðir fyrir hreinlætisaðstöðu okkar og 

getum við ekki lifað án þess munaðar í dag, ólíkt því sem var snemma á síðustu öld hér á 

landi.  Fólk skreytir heimili sín með leir bæði á nytsamlegan hátt sem og til þess að njóta 

fegurðar. Efnið er þar af leiðandi ákaflega persónulegt hverjum og einum og kannski er óhætt 

að segja að það sé tengt vana, siðum og hefðum.  

En leirinn er ekki einungis notaður við gerð nytjavara, hann er líka efni sem notað hefur 

verið við listsköpun til langs tíma. Það má segja að með notkun leirsins hafi neðri lög 

mannkynssögunar mótast, þar sem forn siðmenning, viðhorf og samfélög kemur til sögunnar 

(Hannes Sigurðsson, 2009). Hægt er að skoða söguna með því að skoða þau verk sem unnin 

voru á ólíkum tímabilum og þannig má lesa út úr tíðaranda og hand- og verkviti 

mannkynssögunnar á hverju skeiði.  

Áður en leir var notaður við gerð nytjahluta og lista eins og við þekkjum í dag, var hann 

notaður til dæmis sem málning. Þá voru málaðar myndir í hella sem í dag eru kölluð 

hellamálverk. Málverkin voru máluð með útþynntum leir í nokkrum mismunandi litatónum 

eftir tegundum leirs. Eins var leirinn nýttur til þess að styrkja húsbyggingar og önnur híbýli. 

Þá var leirinn smurður utan á húsin til þess að þétta þau fyrir veðrum og vindum (Cooper, 

2000). 

Í dag furða margir sig á því hvernig menn hafi komist að því að leirinn væri tilvalið efni við 

gerð nytjahluta fyrir meira en 29.000 árum. Hvernig menn áttuðu sig á því að leirinn harðnaði 

við brennslu og hvaða efni best væri að setja í hann svo hann væri nothæfur (Cooper, 1998).  

Tvær kenningar eru á sveimi um málið og önnur þeirra er sú að fljótlega á steinöld hafi fólk 

áttað sig á einkennum og möguleika efnisins er það notaði leirinn í kringum varðeld. 

Eldurinn var notaður til þess að lýsa upp umhverfið, ná upp hita og eins til þess að hræða 

dýr í burt frá mannfólkinu. Leirnum á þá að hafa verið stillt upp í kringum eldinn þar sem 
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hann þornaði, harðnaði og varð að nokkurs konar steini. Seinni kenningin snýst um körfur 

sem fólk notaði til að geyma matvæli í. Blautur leir var settur utan um körfurnar til að halda 

efni inni í þeim og jafnvel til að gera körfurnar vatnsheldar. Leirinn þornaði og voru þá 

körfurnar oft settar á eldinn við matargerð. Við það styrktist leirinn, karfan að innan brann 

og eftir varð ílát sem hægt var að nota. Þannig má segja að menn hafi uppgötvað möguleika 

leirsins í gegnum eldinn (Cooper, 1988).  

 
Mynd 2: Venus of Dolni Vestonice (Realm of history, 2017). 

Elsta leirverk sem fundist hefur, fannst árið 1925 í Tékklandi. Verkið ber nafnið Venus of 

Dolni Vestonice og er af kvenmannslíkama. Talið er að það sé gert 29.000–27.000 árum fyrir 

Krist. Verkið er gert úr leir sem er óunninn, engum efnum blandað í hann og hann líklega 

brenndur við 600 gráður. Verkið er 11 cm á stærð og 4,5 cm á breidd. Eftir að Venus fannst 

komu fleiri verk í ljós, skúlptúrar af dýrum, eins og úlfum, hestum, uglum, og ljónum (The 

American ceramic society, 1995). Talið var að dýrin sem mótuð voru úr leir hefðu verið 

notuð í helgisiðum.  

Jarðleir er elsta leirtegundin og hefur hann verið notaður frá því á tímum Rómverja. Á 17. 

og 18. öld var hann mikið notaður í Þýskalandi, Englandi og Hollandi, áður en steinleirinn 

kom til sögunnar og áður en menn byrjuðu að nota postulín. Jarðleirinn er grófur og frekar 

laus í sér en breytist þegar blandað er í hann sandi eða fínmöluðum skeljum. Eins og áður 

sagði hefur hann lágt hitaþol sem hentaði vel á þessum tímum fyrir tíð rafmagns- og gasofna 

(McCarthy og Brooks, 1988).   

Postulín var fundið upp af Kínverjum fyrir rúmum 2000 árum. Postulín er hvítur fíngerður 

leir gerður úr jarðvegslögum. Helsta efnið sem er í postulíni er Kaólín, en uppistaðan í því 
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er ál og kísill. Kínverjar sáu um útflutning á postulíni og voru einir með markaðinn langt 

fram að 18. öld eða þar til ungur efnafræðingur að nafni Ehrenfried Walther (1651–1807) 

frá Þýskalandi fór að gera tilraunir með efnið árið 1704 (The Spruce Crafts, 1996).  

Það tók þó mörg ár í viðbót fyrir Evrópu að skilja samsetninguna á postulíni og var það 

einstaklega verðmætt. Hlutir er gerðir voru úr postulíni voru seldir á hámarksverði á 

uppboðum víða um heim. Árið 1771 kom bókin L´art de la Porcelain út sem ljóstraði 

leyndarmálinu á bak við postulínið. Stuttu síðar spruttu postulínsverksmiðjur upp víðast hvar 

í Evrópu og nokkrar þeirra eru enn við störf. Fjöldaframleiðslan í postulínsverksmiðjum 

leiddi til þess að leirlistamenn áttu erfiðara með að koma verkum sínum á framfæri sem svo 

var þess valdandi að listrænn metnaður í postulínsgerð minnkaði (The Spruce Crafts, 1996).  

Undir lok 19. aldar gagnrýndu ungir myndlistamenn í Vestur-Evrópu hin yfirhlöðnu heimili 

borgarastéttarinnar og óvandaðar eftirlíkingar frá verksmiðjunum og börðust fyrir 

persónulegri gerð verka. Breski listamaðurinn William Morris (1834–1896) var 

upphafsmaður list- og handverkshreyfingar (e. Arts and crafts) sem hafði mikil áhrif á listir 

og handverk bæði í Bretlandi og víðar í Evrópu. Hreyfingin vildi leggja metnað í að brúa 

bilið á milli handverks og listar og leggja áherslu á hágæða handunna muni. Áhrif þessara 

manna sameinaðist í Júgend stefnunni (e. Art Nouveau), sem var allsráðandi alveg fram á 

annan tug 20. aldarinnar (Hrafnhildur Schram, 2005). Áhrifin náðu einnig til Þýskalands. 

Þar var maður að nafni Walter Gropius (1883–1969), arkitekt, með skoðanir á því hvernig 

hægt væri að minnka bilið á milli handverks og listaverka. Gropius stofnaði Bauhaus skólann 

í Weimer í Þýskalandi árið 1919. Helstu markmið skólans voru að sameina listgreinar og 

handverk undir eitt þak og þjálfa nemendur bæði í tæknilegri kunnáttu sem og listrænni 

hugsun. Gropius vildi að hefðbundin virðingarröð list- og iðngreina væri sett á sama stall og 

myndlist og trúði því að góð hönnun gæti gert betra og lýðræðislegra þjóðfélag. Samspil 

hönnunar og iðnaðar væri mikilvægt fyrir framtíðina og var námskráin fyrir skólann skrifuð 

með því hugarfari (Kennedy, 2006). 

Bernhard Leach (1887–1979) var listamaður, kennari og oft kallaður faðir breskrar leirlistar. 

Leach var fæddur í Japan en flutti ungur til Englands þar sem hann stundaði nám til að öðlast 

réttindi sem gjaldkeri í banka. Hann stoppaði þó stutt við í fjármálageiranum og skráði sig í 

myndlistanám við The School of Art í London. Eftir námið árið 1908, var ferðinni heitið aftur 

til Japans þar sem Leach kynntist leir og Rakú brennslu. Frá fyrstu kynnum var hann 

heillaður af leirnum, brennslunni og þeim aðferðum sem Japanar beittu fyrir sig við mótun 

hans. Leach einbeitti sér að því að læra aðferðirnar og skráði sig í nám hjá þekktum 
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leirlistamanni að nafni Urano Shigekichi. Setti svo upp leirkeraverkstæði við heimili sitt og 

vann öllum stundum við leirlist (Leach Pottery, 2007).  

Vinur hans Shoji Hamada var virkur á verkstæði Leach og unnu þeir saman að fjölda verka. 

Árið 1920 snéri Leach aftur til Englands ásamt Hamada, þar stofnuðu þeir Leach Pottery 

sem varð strax miðstöð leirlistar. Haldnir voru fyrirlestrar, kennsla og rannsóknir á leir. 

Leirlist var í huga Leach sambland af hefðbundnu verkviti, hönnun, list og heimspeki. Hann 

skrifaði bókina A Potter´s book árið 1940 sem hafði áhrif víðs vegar um heim. Í bókinni má 

finna upplýsingar um leirtegundir, aðferðir við mótun leirsins, glerunga uppskriftir ásamt 

kennslu við gerð brennsluofna (Leach Pottery, 2007).  

 
Mynd 3: Starfsfólk Leach Pottery 1966, fyrir miðju má sjá Bernhard Leach og Shoji Hamada (Leach Pottery, 
2007). 

Leach hélt fjölda fyrirlestra í Skandinavíu, Bandaríkjunum og í Japan frá árunum 1950 til 

1970. Skrifaði nokkrar bækur í viðbót og hélt áfram að vinna með leir allt fram á síðasta dag. 

Bækurnar hans Leach eru enn meðal vinsælustu bóka sem gefnar hafa verið út varðandi 

leirlist, mótun, aðferðir og tækni víðsvegar um heiminn (Leach Pottery, 2007). 

Ljóst er að ýmsir ólíkir aðilar hafa komið að þróun leirlistarsögunnar í gegnum tíðina. Hver 

áhrifavaldur setti sitt fótspor á söguna og hefur þróunin í gegnum aldirnar haft áhrif víðs 

vegar um heim. Það sama á við um sögu okkar Íslendinga en ég fer nánar út í það í næsta 

kafla. 

2.3 Upphaf íslenskrar leirlistar 
Hér á Íslandi hefur leirlistasagan þróast eins og í öðrum löndum. Menningararfur okkar 

Íslendinga liggur í sögunni og mikilvægt er að miðla sögunni áfram til nemenda sem þeir 
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geta svo nýtt sér við listsköpun sína. Þekkt bakgrunn sinn og öðlast skilning á aðferðum og 

efnisnotkun listamanna í gegnum tíðina. Í kaflanum fer ég yfir upphaf íslenskrar leirlistar og 

hvernig hún hefur þróast í gegnum árin hér á landi. 

Saga íslenskrar leirlistar er stutt og þá sérstaklega ef hún er borin saman við sögur annarra 

þjóða. Á fyrri öldum tíðkaðist ekki leirlist hér á landi eins og hún var í nágrannalöndum 

okkar. Má því segja að íslensk leirlist sé ung listgrein því í öðrum löndum hefur listgreinin 

þróast í árþúsundir og er byggð á hefð sem gefur innsýn í lifnaðarhætti fólks fyrr á tíðum og 

þróun menningar. 

 
Mynd 3: Lydia Zeitner við störf í Listvinahúsinu (Listvinahúsið, e.d.). 

Sagan hér á landi hófst með tilstilli Guðmundar frá Miðdal (1895–1963) er hann kom úr 

námi frá Þýskalandi, rétt í kringum 1930 og opnaði formlega fyrstu leirmunagerð hér á landi, 

samhliða Lydiu Zeitner (1911–2000) sem síðar var seinni eiginkona hans. Leirmunagerðin 

fékk nafnið Listvinahúsið og var staðsett á Skólavörðuholti í húsi sem áður hafði hýst 

Listvinafélagið, miðstöð íslenskra listamanna og listunnenda. Guðmundur hafði strax sem 

ungur maður mikinn áhuga á jarðsögu Íslands og gerði margar tilraunir með íslenskt jarðefni 

til að nota í leirgerð (Illugi Jökulsson, 1997).  

Guðmundur ferðaðist víða um landið og tók sýni til að vinna úr og skráði jafnharðan niður. 

Listvinahúsið fór vel af stað og um tíma voru um þrjátíu manns skráðir þar í vinnu, bæði 

aðstoðarfólk og lærlingar. Lydia lærði leirlist í Þýskalandi þaðan sem hún var ættuð og fylgdi 

Guðmundi heim eftir nám sitt. Guðmundur hafði lokið námi í leirlist, höggmyndalist, 

málaralist og teikningu. Almenningur tók framleiðslu þeirra vel og voru munirnir vinsælir 

til gjafa. Helstu viðfangsefnin sem þau unnu með voru munir sem höfðuðu til Íslendinga eins 

og til dæmis styttur af fólki og dýrum (Illugi Jökulsson, 1997).  
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Mynd 4: Fálkinn eftir Guðmund frá Miðdal er eitt af þekktustu verkum hans (Gallerí Fold, e.d.). 

Framleiðslunni var skipt í tvö svið, annars vegar þrykkta hluti, unna í gifsmót og hins vegar 

módel hluti.  Þá mótaði Guðmundur fyrst frummynd úr leir og gerði svo eftirmyndir af þeim 

í gifs. Gifsmótin voru nokkur og hægt var að nota þau þónokkrum sinnum hvert. 

Módelgripirnir voru gjarnan tengdir við hulduheiminn. Þar mátti sjá naktar konur, hafmeyjar 

og dverga. Aðrir voru tengdir dýraríkinu eins og hvítabirnir, selir, fílar, hestar og hundar.  Úr 

ríki fuglanna voru fálkinn, rjúpan og snjótittlingar áberandi. Hin framleiðslan voru hlutir 

renndir á rennibekk. Guðmundur teiknaði oft frummyndir sem starfsfólk hans vann svo 

áfram. Hann kom gjarnan að litun hlutanna og útskurði á þeim. Renndu hlutirnir voru vasar, 

skálar, kertastjakar og könnur ásamt fjölda annara verka. Hver gripur var sérstakur og fékk 

sitt sérstaka útlit, litasamsetningu og form (Ari Trausti Guðmundsson, 1999). 

Einn af starfsmönnum Listvinahússins var Sigríður Björnsdóttir (1879–1942), fyrsta íslenska 

konan er stundaði leirlist. Sigríður stundaði myndlistanám í byrjun nítjándu aldar við 

Listaskóla Haralds F. Foss í Kaupmannahöfn. Eftir nám sitt fékk hún lærlingstöðu hjá Bing 

og Gröndal, virtri postulínsverksmiðju við postulínsmálun. Stuttu síðar var hún fastráðin og 

ákaflega vel metin í starfi. Eftir að hún snéri aftur heim til Íslands vann hún í bókabúð 

Ísafoldar sem faðir hennar Björn Jónsson rak og átti, ásamt því að kenna myndlist í 

Kvennaskólanum, Kennaraskólanum og við Gagnfræðaskóla Reykjavíkur. Sigríður hafði 

sterka sjálfsmynd og það mátti sjá í verkum hennar en þau voru talin vera sterk og með 
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ákveðið yfirbragð. Verkin sýndu að Sigríður hafi mikla tilfinningu fyrir litaspili og áferð á 

glerung. Áður en Sigríður lést ánafnaði hún Þjóðminjasafninu leirmuni sína með gjafarbréfi: 

„Leirmunir þeir, sem til eru eftir mig, geymdir hjá J. Þorláksson og Norðmann, ætla ég 

Þjóðminjasafninu, svo þeir séu allir á einum stað sem sýnishorn hugmynda fyrstu ísl.konu, 

sem við leirkerasmíði fékkst. Því miður er ég alltof bullandi full af hugmyndum, sem á mig 

sækja, en ég hef engin ráð, hvorki peningalega né hvað heilsuna snertir að framkvæma meira 

á því sviði“ (Hrafnhildur Schram, 2005, bls. 142). 

Næstu tuttugu árin var Listvinahúsið eitt á markaðnum en fjölmargir lærlingar þeirra 

Guðmundar og Lydiu héldu áfram í frekara nám og komu til baka með sína sérkunnáttu og 

persónuleika í sinni listsköpun. Þar má nefna Ragnar Kjartansson (1923–1988). Ragnar var 

lærlingur í Listvinahúsinu á árunum 1939–1944. Hann fór til Svíþjóðar í framhaldsnám og 

þegar hann snéri aftur árið 1947 opnaði hann nýja íslenska leirkerasmiðju sem fékk nafnið 

Funi, ásamt bræðrunum Hauki og Björgvini Kristóferssonum. Funi fór rólega af stað sökum 

húsnæðis vandamála en varð vinsælt í kringum 1950 (Eiríkur Þorláksson, 1995). Ásamt 

starfi sínu hjá Funa sótti Ragnar tíma í skóla frístundamálara þar sem Ásmundur Sveinsson 

kenndi höggmyndagerð (Silja Björk Huldudóttir, 2003). 

 
Mynd 7: Verk  úr steinleir eftir Sigrúnu Guðjónsdóttur (Arkiv, e.d.). 

Helstu samkeppnisaðil Funa var Laugarnesleir, sem hjónin Gestur Þorgrímsson og Sigrún 

Guðjónsdóttir ráku með ágætum vinsældum. Hjónin voru lærð í myndlist og 

myndhöggvaralist en höfðu mikinn áhuga á leirlist (Gestur Þorgrímsson, 2000). Framleiðsla 

þeirra einkenndist af frumlegum og eftirtektarverðum munum sem voru listilega skreyttir og 

mótaðir. Mikill metnaður ríkti hjá Gesti og Rúnu og var aðeins gert eitt eintak af hverjum 
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hlut (Bragi Ásgeirsson, 1992). Á þessum tíma tók almenningur ágætlega á móti þessum 

nýjungum í leirgerð og var talið að nú væri leirlistin orðin að nútímalistformi og væri í anda 

módernisma (Eiríkur Þorláksson, 1995). Fljótlega í kringum 1952 fór þó að halla undan fæti 

í framleiðslunni hjá Funa og það sama gerðist hjá Laugarnesleir og í Listvinahúsinu. 

Framboðið var mikið og þótti almenningi fjöldaframleiðslan vera of mikil og munirnir voru 

að sliga hillur og skápa almennings (Bragi Ásgeirsson, 1992).  

 
Mynd 5: Hár vasi eftir Ragnar Kjartansson. Vasanum var bjargað úr ruslinu en algengt var að fólk henti 
leirmunum er þeir fóru úr tísku (Silja Björk Huldudóttir, 2003). 

Á þessum tímamótum ákvað Ragnar að fara aftur til Svíþjóðar og hefja nám í 

veggskreytingum, leirkerasmíði og höggmyndalist. Þegar hann kom aftur til landsins eftir 

námið átti hann litla samleið með Funa-mönnum svo hann stofnaði nýtt fyrirtæki ásamt 

Einari Elíassyni og Pétri Sæmundsen sem fékk nafnið Glit hf. Megináherslan hjá Glit var að 

framleiða muni fyrir ferðamenn og einnig sértæka listmuni með listrænu handbragði. Með 

þessum áherslum vildu þeir hefja útflutning og kynna íslenska leirlist. Á þessum tíma var 

mikið af fólki að koma úr námi erlendis og byrjaði sinn feril hjá Glit. Fyrirtækið varð að 

einskonar listamannamiðstöð þar sem fjölmargir listamenn unnu að framleiðslunni og svo 

voru aðrir sem komu einungis til að spjalla. Mikil gróska var í listaumhverfinu og sköpuðust 

oft líflegar umræður á vinnustofunni (Eiríkur Þorláksson, 1995). Áhuginn hjá landsmönnum 

hafði vaknað að nýju og mikil gróska var í faginu erlendis. Myndlistamenn sóttu einnig í 
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efnið og vann Ragnar náið með þeim. Verkin sýndu mikinn listrænan metnað og sýndu 

leirinn með nýju sjónarhorni sem áður hafði ekki þekkst hér landi og var sambærilegt við 

það sem var að gerast annars staðar í Evrópu á þessum tíma (Silja Björk Huldudóttir, 2003). 

 
Mynd 6: Ragnar Kjartansson að vinna að stóra vasanum (Inga Ragnarsdóttir, munnleg heimild, 2. apríl 
2019). 

Myndlista- og handíðaskóli Íslands stofnaði leirlistadeild árið 1969, tæpum tuttugu árum 

eftir að Glit var stofnað. Á þeim tíma hafði áhuginn á leirlist stóraukist hér á landi sem og 

erlendis. Sagan hér á Íslandi síðustu fjörutíu árin spilaði einnig inn í og talið var að deildin 

væri nauðsynleg til að bæta námskilyrði hér á landi, en fagið hafði ekki verið kennt áður á 

Íslandi. Á fyrstu tíu árunum kláruðu í kringum þrjátíu nemendur námið og var því talsverð 

fjölgun sem átti sér stað á sviði leirlistamanna. Sýningum fjölgaði og árið 1981 tók hópur 

sig saman og stofnaði Félag íslenskra leirlistamanna. Ári síðar var nafninu breytt í 

Leirlistafélag Íslands. Við stofnun félagsins voru listrænar kröfur til leirlistar auknar og vildu 

félagsmenn fá listasöfnin til að meta leirlist til jafns við önnur listform og fá þau til að kaupa 

verk til sýnis. Sú barátta gekk þó ekki eins og vonast var til og ákváðu nokkrir leirlistamenn 

að gefa Listasafni Íslands verk eftir sig (Hannes Sigurðsson, 2009).  

Segja má að hápunktur leirlistar á Íslandi hafi verið á áttunda áratug síðustu aldar og voru 

verk brautryðjenda víða sjáanleg í húsakynnum fólks. Verk eftir Steinunni Marteinsdóttur, 

Hauk Dór, Borghildi Óskarsdóttur og Jónínu Guðnadóttur voru vinsæl á meðal almennings 

hér á landi. Fljótlega á níunda áratugnum fóru vinsældir leirlistar aftur að dvína vegna nýrrar 
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efnahagskreppu og eins gætti áhrifa aukins innflutnings á fjöldaframleiddum nytjahlutum 

sem voru seldir á vægu verði (Pétrún Pétursdóttir, 1999). Allt hafði þetta áhrif hér á landi 

eins og víða annars staðar í nágrannaríkjum okkar. 

Rétt eftir 1980 var miklu af leirverkum eftir frumkvöðla íslenskrar leirlistar hent í ruslið. Þá 

þóttu verkin hafa misst gildi sem listmunir og voru farin úr tísku eða þóttu jafnvel hallærisleg. 

Vasinn á myndinni hér fyrir ofan var einn af þeim verkum sem bjargað var úr ruslinu (Silja 

Björk Huldudóttir, 2003).  

Árið 1998 var Hönnunarsafn Íslands opnað og fékk það hlutverk að byggja upp safneign 

íslenskrar leirlistar. Safnið sýnir örfá leirlistaverk á hverju ári en aðal stefna safnsins er að 

sinna listhandverki og iðnhönnun verka frá árinu 1900 til samtímaverka (Hönnunarsafn 

Íslands, 2019). 

Árið 1999 var Myndlista- og handíðaskóli Íslands lagður niður og Listaháskóli Íslands 

stofnaður. Áherslurnar voru breyttar og ýmsar deildir lagðar niður, þar á meðal leirmótunar 

deildin. Í nokkur ár var engin kennsla í leirmótun hér á landi eða allt þar til Myndlistaskólinn 

í Reykjavík stofnaði deild á háskólastigi í samvinnu við sex listaháskóla í Evrópu árið 2007. 

Samstarfsverkefnið fékk nafnið Knowhow og var stýrt af Myndlistaskólanum. Hópurinn 

vann að markmiðum Evrópusambandsins varðandi bætta verk- og starfskunnáttu og fékk 

viðurkenningu sem fyrirmyndarverkefni frá Leonardo starfsmenntaáætlun ESB 

(Myndlistaskólinn í Reykjavík, 2007). 

Þegar litið er yfir íslensku leirlistasöguna má sjá að hún er áberandi stutt miðað við sögur 

annara landa. Þá má draga þá ályktun að sökum þess hversu stutt saga okkar hér á landi er, 

hadi ekki skapast nein hefð í kringum listformið. Í næsta kafla ætla ég að draga upp mynd af 

ættarhefðum á alþjóðlegri leirlist. 

2.4 Hefðir og menning 
Í hinum ýmsum löndum byggist menning leirlistar upp á fjölskylduleyndarmáli. Heilu 

ættirnar starfa sem leirlistamenn og ekki er auðvelt fyrir utanaðkomandi að komast inn. 

Hefðin í kringum leirinn rennur í gegnum marga ættliði og áberandi er að sjá hversu mikla 

virðingu þessir ættbálkar bera fyrir efninu. Í kaflanum fer ég yfir þrjá af mörgum 

ættarhefðum til að gefa upp mynd að því hvernig ólíkar hefðir leirlistar hafa byggst upp víðs 

vegar um heiminn. 
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Ein af stærstu ættunum í Suður-Ameríku sem vinna með leir er Pueblo ættin. Ættin nær yfir 

fjórtán ættliði. Elstu munirnir sem hafa fundist úr smiðjum Pueblo ættarinnar eru um þrjú 

þúsund ára gamlir.  

 
Mynd 7: Kona úr Pueblo ættinni mótar leir með pulsuaðferðinni (Geni, 2018). 

Mikið af þekkingu okkar á sögu indíána í Ameríku byggist á leirmunum þeirra, en brenndur 

leir er eina efnið á jörðinni sem breytist ekki með tímanum. Leirmunaþróun Pueblo 

ættbálksins var þróuð í samræmi við venjur og aðferðir við að ná í vatn, geyma korn, vökva 

og varðveita fræ fyrir næstu gróðursetningu. Iðnin náði hámarki í þróun matreiðslupotta sem 

voru gerðir til að sitja á steinum yfir opnum eldi og vatnsílát sem voru með innfallinn botn 

svo þau gætu setið þægilega á höfði þeirra sem náðu í vatn (Dillingham, 1994).  

Hvert indíánaþorp í Suður-Ameríku hefur sín einkenni hvað snertir stærðir og skreytingar á 

verkum. Hjá Pueblo ættinni má segja að pulsutækni sé einkennandi fyrir tækni þeirra við 

gerð verka. Eftir að formin eru byggð upp með pulsutækni er yfirborð formsins pússað þar 

til yfirborð hlutarins er slétt og engin för sjást eftir þau verkfæri sem notuð voru við mótun 

hans. Trúarlegar athafnir og fórnir voru og eru enn hluti af því að grafa upp og safna leir. 

Fólkið trúir því að við komum frá jörðu og gjafir jarðarinnar skuli virða, því fólkið eru þjónar 

jarðarinnar. Þau sýna því jörðinni mikið þakklæti fyrir þann leir sem þau grafa upp (Cooper, 

1988).  

Aðferðir þeirra við leirvinnslu byrjuðu á uppgreftri leirs og iðulega var náð í leirinn upp við 

fjallsbrún, en þeir töldu að leirinn sem væri staðsettur efst á fjallsbrún væri betri til mótunar, 

bæði varðandi stífleika, teygjanleika og þéttni (Cooper, 1988). Leirinn létu þeir svo þorna í 

sólinni í nokkra daga. Þegar leirinn var orðinn þurr var hann settur í ílát með vatni og þar var 

hann látinn sitja í tvo til fjóra daga áður en hann var hreinsaður og sigtaður þar til áferð hans 

varð silkimjúk. Áður en leirinn var notaður var blandað saman við hann efnum til þess að 

styrkja hann og að lokum var hann hnoðaður til að fjarlægja allt loft. Til þess að móta hlutinn 
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var byrjað á því að búa til botn og mótið byggt upp með pulsutækni. Yfirleitt voru munirnir 

látnir þorna í tvo til fjóra daga eftir veðri áður en þeir voru pússaðir með sandi og stroknir 

með blautum klút til að ná yfirborðinu sléttu og til að forðast sprungur. Þá var borinn leirlitur 

(e. slip) á muninn og hann síðan glittaður með steini til að ná fram glansandi áferð. Að lokum 

var þunnt lag af olíu eða fitu borið á muninn áður en hann var tilbúinn til skreytinga 

(Dillingham, 1994).  

Litirnir sem Pueblo notaði til skreytinga var gerður úr sama leir og notaður var til gerðar á 

leirlitnum. Liturinn var hafður aðeins þynnri og notaður sem málning. Í dag er einfaldur 

pensill notaður til að mála skrautið á hlutinn en hér áður fyrr var notað laufblað. Endinn á 

stilknum á laufblaðinu var bræddur og myndaðist þá fíngerður „pensill“. Litirnir voru alltaf 

þeir sömu, rauður, hvítur, svartur og grænn. Hver ættbálkur hélt fast í sínar hefðir varðandi 

skreytingar og má lesa úr myndum á hlutunum frá hvaða ættbálk þeir koma. Blóm og fjaðrir 

eru vinsælt skreytiform í dag en dýratákn voru vinsælli á 18–19 öld. Hvert tákn hafði sérstaka 

merkingu, til dæmis þýddi mynd af sól „hamingja“ og mynd af erni þýddi „frelsi“ 

(Dillingham, 1994). 

 
Mynd 8: María Martinez (National Museum of Woman in the Arts, e.d.). 

María Martinez (1887–1980) er þekktust af Pueblo ættinni. Hún enduruppgötvaði þá list að 

gera svart keramik eftir að fornleifafræðingurinn dr. Edgar Hewett leitaði til hennar. Dr. 

Edgar hafði áhuga á að endurlífga þessa list, en hann hafði grafið upp svarta leirmuni frá 17. 

öld. Aðferðin heitir „Black on black“ og einkenndist af því að kæfa reykinn við brennslu 
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þannig að súrefnið komst ekki að leirnum. Sérstakur áburður sem unninn er úr þurrkaðri 

kúamykju var borin á hlutinn fyrir brennslu sem olli því að reykurinn náði síður til hlutarins 

(Dillingham, 1994). Rauðir liturinn á jarðleirnum breytir þá um lit og verður svartur. 

Skrautið var gjarnan bæði matt og í glans og til að ná því fram var matti hlutinn pússaður 

eftir brennslu. 

 
Mynd 9: Skál unnin með Black on black aðferðinni frá árinu 1939 (National Museum of Woman in the Arts, 
e.d.). 

Babessi er ættflokkur sem kennir sig við smáþorp í Afríku. Í þorpinu er ríkuleg hefð fyrir 

gerð leirmuna og teljast munirnir vera einstaklega vel gerðir, bæði á styrkleikasviði og eins 

frá fagurfræðilegu sjónarhorni. Konurnar í þorpinu sjá alfarið um að móta leirinn, vinna hann 

og brenna. Hver kona lærir réttu handtökin hvort sem hún hefur áhuga á því eður ei og er 

viðhorfið á þá leið að leirgerð sé gjöf guðs til kvenna. Það þykir einnig mjög virðingarvert 

ef konur leggja sig alla fram í að búa til fallega og sterka muni. Leirverkum er líkt við 

meðgöngu, verkin mega ekki sjást eða vera seld fyrr en þau eru algjörlega tilbúin rétt eins 

og ekki er hægt að sýna barn fyrr en eftir fæðingu þess (Forni, 2017).  

Rík hefð liggur fyrir því hvar leirinn er geymdur í þorpinu og farið er með leirinn eins og 

gersemar. Babessi konurnar móta vatnsílát úr leirnum og byrja á botninum eins og hefðin 

segir. Botninn táknar hið innra í líkama mannsins og hvert ílát fær sinn eiganda. Þegar 

mótunin er byrjuð á ílátinu má ekki hætta við á miðri leið og endurnýja leirinn. Það verður 

að klára verkið sem byrjað er á nema upp komi alvarlegt slys í fjölskyldunni, veikindi eða 

dauðsfall. En þá má fá aðra manneskju til þess að klára verkið (Forni, 2017).  
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Mynd 10: Ntieke eða ílát lífsins (Forni, 2007). 

Flest ílátin eru gerð til matargerðar, geymslu þurrmatar eða til eldamennsku. En það sem 

Babessi er þekktust fyrir eru vatnsílátin ntieke sem eru sérstaklega gerð fyrir nýfædd börn 

og eru kölluð ílát lífsins. Barnið er baðað upp úr vatnsílátinu rétt eftir fæðingu, móðir 

barnsins geymir ílátið á góðum stað þar til barnið er orðið fullorðið og getur þá notað ílátið 

sitt aftur til matargerðar eða annars heimilishalds. Þá er tilganginum með ntieke 

fullkomnaður. En ef barnið deyr stuttu eftir fæðingu er barnið baðað upp úr vatnsílátinu og 

ílátið svo brotið strax og barnið hefur verið jarðsungið, yfir gröf þess. Trúarlegir siðir banna 

Basessi ættbálknum að halda ílátinu eftir að barn deyr og eru þetta einu skiptin sem 

ættbálkurinn brýtur leirmuni (Forni, 2017).  

Önnur hefð sem Babessi halda fast í er þegar drengir verða að karlmönnum, en þá er haldin 

veisla og skálað. Vínið er í sérstökum leirpottum sem kallast Kuh chuo og gengur á milli 

manna á meðan þeir skála fyrir unga karlmanninum. Það stríðir á móti hefð þeirra að nota 

plastílát eða annað nútímalegra ílát undir vínið. Þeir trúa því að sannleikur leynist í 

leirpottinum því hann er gerður úr efni sem kemur úr jörðinni. Þannig er hægt að sannreyna 

hvort menn séu að segja satt eða ekki ef þeir eru yfirheyrðir á meðan þeir halda á pottinum 

og drekka úr honum vín. Ef hann er að segja satt þá lifir hann en ef hann er að fara með 

ósannindi þá deyr hann nokkrum dögum síðar (Forni, 2017). Virðingin og trúin fyrir efninu 

er það mikil að hún gengur yfir líf og dauða. 
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Mynd 11: Te skál að koma úr rakúbrennslu (2000cranes, 2013). 

Að lokum verður að minnast á japanska hefð. Í Japan er ríkuleg hefð fyrir leirlist og finnst 

góður leir víða um landið. Það má segja að hvert þorp hafi sitt sérkenni þegar kemur að 

leirgerð því uppskriftin á bakvið leirinn er leyndarmál og fer ekki út af því svæði sem hann 

er gerður.  

Japanska leirhefðin byggist á áhrifum frá Kína og Kóreu en Japanar byrjuðu nokkrum 

áratugum á eftir þeim fyrrnefndu að nota leir sem efnivið. Leirinn frá Japan er talinn vera 

mýkri og með náttúrulegra yfirbragði en leir sem kemur frá öðrum löndum, en það má rekja 

til landsslagsins og rakans í loftinu (Cooper, 1988). Fyrstu leirverk Japana einkennast af 

mjúkum fíngerðum formum með náttúrulegu yfirbragði sem skýra má með rakanum í 

leirnum. Þeir notuðu pulsuaðferðina til að byggja formin upp og börðu það svo að utan með 

sléttu verkfæri/áhaldi til að mynda rétt lag á formið (Cooper, 2000).  

Á 16. öldinni byrjaði temenningin í Japan, undir áhrifum frá Kína. Hvert þorp fékk hlutverk 

við að búa til tesett fyrir fólk í efri stigum þjóðfélagsins. Temeistararnir unnu þá með 

leirlistamönnum við að búa til hið fullkomna tesett. Tesettin voru hátt metin og mikil virðing 

borin fyrir þeim, sem dæmi þá völdu Samúræjar sér yfirleitt tesett sem verðlaun eða 

virðingarvott fyrir vel unnið starf. Partur af temenningunni var skrautið og hvernig verkin 

voru brennd. Japönsku tesettin eru þekkt fyrir að vera með engar höldur á bollunum, frekar 

að bollarnir líti út fyrir að vera skálar. En hvert smáatriði er úthugsað, formið á bollanum fer 

vel í hendi og brúnin er sérsaklega þunn svo gott er að drekka úr honum. (Cooper, 2000). 

Brennsluaðferðin sem Japanar hafa tileinkað sér og kom upprunalega frá Kóreu, þekkjum 
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við undir nafninu Rakúbrennsla og er hún notuð víða um heim, á mynd 13 hér að framan má 

sjá klassíska teskál koma úr brennslu. 

Ættirnar bera það með sér að þær virða efnið og listformið sem liggur á bakvið það. En það 

er ekki allstaðar svo að viðhorf til leirlistar sé hátt virt. Í næsta kafla fer ég betur yfir viðhorf 

og hvernig leirlist hefur þróast á síðustu árum með nýrri tækniþekkingu og tilraunum fólks 

til að auka möguleika við vinnslu á leirnum. Hvernig myndlistakennarar eru farnir að nýta 

efnið samhliða tæknilegri þróun og kynni ég nokkra listamenn sem þegar nýta sér tæknina 

við listsköpun sína. 

2.5 Viðhorf og tæknileg þróun 

Þegar lesið er í sögu akademískrar myndlistar er leirlist ekki efst á blaði. Í raun er leirlist 

frekar neðarlega á þeim lista og er oftast talin vera handverksgrein. Skýringuna má oft rekja 

til stærri listasafna sem búa til skýra línu um það hvað telst vera list og hvað handverk. Í 

íslenskum lögum stendur til dæmis að Listasafn Íslands beri að halda sig við hreina myndlist 

og það á þá ekki við um handverk eða nytjalist (Hannes Sigurðsson, 2009).  

Metnaðarfullir leirlistamenn samtímans hafa þurft að samlaga sig að þessum aðstæðum og 

sætta sig við að vera neðarlega á lista sögu myndlistagreina. Það neðarlega að þeir komast 

oft hreinlega ekki á blað. Verð á verkum þeirra er því í samræmi við viðhorfið og hafa 

leirlistamenn hér á landi því oft þurft að skipta sköpun sinni á milli nytjavöru og listaverka, 

með það eina markmið að geta lifað af sem leirlistamenn. Þá fer helmingur af vinnutíma 

þeirra í að búa til hluti sem henta inn á heimili fólks sem daglegir nytjahlutir og hinn 

helmingurinn af tímanum í skúlptúrgerð eða aðrar listrænar útfærslur (Hannes Sigurðsson, 

2009).  

Leir er efni sem kemur úr jörðinni. Þar af leiðandi þótti það ekki fínt að vinna með hann. 

Rótin af þessari hugsun má rekja að einhverju leyti til Forn-Grikkja. Þeim þótti málun, 

skúlptúr og arkitektúr mun merkilegri fyrirbæri en leirinn. Því leirinn var alls staðar í 

kringum þá og var alls staðar hægt að finna. Leirinn var ódýrt efni sem kom frá náttúrunni 

og náttúran var ekki mikils metin eins og er í dag. Í þá daga þótti hún ekki merkileg og var 

eitthvað sem fólk hugsaði lítið um, hin hreini hversdagsleiki og algjörlega verðlaus (Hannes 

Sigurðsson, 2009).  

Í Asíu er málinu hins vegar snúið við. Þar trónir leirlist ofarlegar á listanum yfir sjónlistaverk. 

Kínverska postulínið er vel þekkt um allan heim og hefur það vakið athygli fyrir að vera 
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einstaklega sterkt og fínlegt í senn. Postulínið á uppruna sinn að rekja til Kína þar sem þeir 

gerðu tilraunir á jarðefni og brenndu það við háan hita. Kínverjar náðu að hita leirinn á yfir 

1300°C. Postulín er oftast kallað hvíta gullið á meðal leirlistafólks (Hannes Sigurðsson, 

2009).  

Það hefur verið mikil breyting á listforminu síðustu árin eða það má jafnvel tala um að 

virðing fyrir listforminu hafi breyst á síðustu árum. Andrew Livingstone og Kevin Petrie 

gáfu út bókina „The Ceramics Reader“ þar sem þeir hafa safnað saman áhugaverðum 

greinum listgagnrýnanda, kennara, listamanna og annarra sem tengjast leirlist. Í bókinni er 

fjallað um sýnileika leirsins, þróun á viðhorfi til listformsins og tæknilegar breytingar sem 

nýttar eru við vinnslu á leirnum sem efnivið í listsköpun. 

Garth Clark (2017) listgagnrýnandi og rithöfundur talar um breytingar á sjónarmiðum og 

viðhorfi til listformsins og hversu miklar breytingar hafa orðið á því á síðustu tveimur árum, 

miðað við síðustu 150 árin þar á undan.  

Í dag eru fleiri myndlistamenn farnir að nota leirinn og telst hann jafnvel vera að komast í 

„tísku“. Þeir segja að líkja megi leir við the flavour of the decade. Clark (2017) vill meina 

að umræðan um hvort leirverk séu handverk eða listverk sé dauð, grafin og hreinlega búið 

að eyða línunum þarna á milli. Vissulega eru ekki allir sem nota leir sem efnivið í sköpun 

sína að búa til listmuni, sum verk eru hugsuð út frá hönnun og notagildi en það sem hefur 

breyst er að þeir listamenn sem velja að nota leir sem efnivið geta kallað verk sín list.  

Þrátt fyrir að á síðustu þrjátíu árum hafi skólar víða um Evrópu lagt niður leirlistadeildir 

finnst mörgum listmenntuðum kennurum nauðsynlegt að kynna leirinn fyrir nemendum 

sínum sem efnivið í listsköpun. Erlendir háskólar eru farnir að blanda leirmótun inn í 

kennsluáætlanir sínar og þá sérstaklega myndlistadeildir, hönnunardeildir og 

arkitektadeildirnar. Hraðar breytingar í tæknigeiranum gera það að verkum að notkun leirs 

verður fjölbreyttari og efnið telst gott til að skapa þrívíð verk, hvort sem um er að ræða 

skissuverk eða fullmótuð verk (Clark, 2017).  

Holly Hanessian (2017) er leirlistamaður, rithöfundur og kennari við Florida State 

University. Hanessian er hrifin af þeim nýjungum sem hafa orðið í tæknigeiranum. Hún segir 

að nemendur fái mikið út úr því að tengjast náttúrunni með því að vinna með efni úr 

náttúrunni. Einnig leggur hún mikla áherslu á að nota tæknina samhliða handverkinu. Í 

skólanum hennar hafa verið keypt tæki til að nota við listsköpun. Stafrænn prentari (e. rapid 

prototyping) er eitt af þeim tækjum sem hún notar við kennslu ásamt leysiskurðvélum 
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(e. laser cutting), vatns leysiskurðvélum (e. water-yet cutting) og þrívíddarprentara (e. 3D 

printer) (Hannessian, 2017). 

Ennþá er kostnaðurinn við slíka prentun mjög mikill en samt eru þó nokkrir leirlistamenn 

farnir að nýta sér þessa tækni. 

 
Mynd 12: Þrívíddaleirverk eftir Brian Boldon (Cfileonline, 2018). 

Brian Boldon (1961–) er einn af þeim en hann vinnur með þrívíddarprentara og prentar 

leirverk sín út. Hann notar postulín í verk sín og segir það spennandi að geta samtvinnað 

nútímatækni við efni sem er jafn gamalt jörðinni til þess að fá útrás fyrir list sína. Boldon 

notar einnig stafræna prentara til að prenta út myndir og setja á postulínsverk. Myndirnar 

virka nánast eins og útprentaðar myndir á hágæðapappír. Hann vill meina að 

þrívíddarprentun hafi opnað nýja möguleika í sköpun sem er bæði spennandi og án allra 

takmarkana (Hanessian, 2017). 

Michael Eden (1963–) er leirlistamaður, kennari og fyrirlesari frá Bretlandi sem hefur einnig 

þróað þvívíddarprentuð leirverk. Verk hans eru lýsandi fyrir þá möguleika sem opnast í 

vinnslu með leir, form, teygjanleika og samsetningar (Hanessian, 2017). Eden tengir verk 

sín við söguna og vinnur með hefðbundin form sem umbreytast þegar þau eru unnin í 

tölvuforriti og prentuð út í þrívíddar leirprentara í samtímalistaverk (Post Craft, 2011). 
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Mynd 13: Nærmynd af verki, prentað með þrívíddarprentara eftir Michael Eden (Cfileonline, 2018). 

 
Mynd 14: Klassískt form úr postulíni og steinleir, prentuð með þrívíddarprentara eftir Michael Eden 
(Cfileonline, 2018). 

Grayson Perry er fæddur í Bretlandi 1960. Grayson er listamaður sem vinnur með ólíka 

miðla, allt frá ljósmyndun, kvikmyndagerð, textíl að leirlist. Þekktastur er hann fyrir 

leirlistina og fékk hann Turner Prize verðlaunin árið 2003. Verk hans geta verið ögrandi því 

hann tekur fyrir viðkvæm málefni líðandi stundar og túlkar þau með leirverkum. Notar hann 

kynlíf, kynhvöt, stéttarmismun, stríð og trú við túlkun sína. Eitt af hans frægustu verkum er 

verk sem hann gerði eftir árásina á tvíburarturnana í New York í september 2001. Verkið 

heitir Dolls at Dungeness September 11th 2001. Flest leirlistaverk sem Grayson vinnur eru 

handmótuð, hann notar gömul klassísk form sem undirstöðu í verk sín. Á leirinn setur hann 

svo myndir sem hann hefur teiknað í tölvu. Myndirnar eru prentaðar út með hágæða prentara 
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og yfirfærðar á leirinn (Klein, 2013). Grayson notar einnig leirliti til að mála ofan á 

myndirnar sínar til að fá auka dýpt í þær og til að skrifa texta á myndirnar. Að lokum fer 

glerungur yfir verkið og aftur í brennslu (Buck og Boot, 2017). 

 
Mynd 15: Dolls at Dungeness September 11th 2000 eftir Grayson Perry (Victoria Miro, 2017). 

Listamennirnir þrír sem ég taldi upp eru einungis brot af þeim listamönnum sem þegar eru 

farnir að nýta leir samhliða nýrri tækni í listsköpun sína. Það er áberandi að sjá efniviðinn 

nýttan á ólíkan máta og góð þróun að mínu mati að listaháskólar séu farnir að hvetja 

nemendur sína til að gera tilraunir með efniviðinn.
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3 Rannsókn og aðferðarfræði 

Í þessum kafla verður greint frá þeim aðferðum sem notaðar voru við öflun gagna og 

greiningu þeirra. Einnig verður farið yfir framkvæmd rannsóknar. Gerð verður í stuttu máli 

grein fyrir þátttakendum, bakgrunni þeirra og ástæðu fyrir vali á þeim. 

3.1 Rannsóknarspurningar 
Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að svara eftirfarandi spurningunum, ásamt því að fara 

yfir sögu leirlistar hér á landi og rannsaka hvert upphaf efniviðar er og hvernig það hefur 

þróast í áranna rás. Rannsóknaspurningarnar eru: 

- Hvernig nota leirlistamenn efniviðinn í dag og hvert er viðhorf þeirra til 
listformsins?  

- Hvað liggur á bakvið listformið? 

- Hvernig er hægt að auka þekkingu á íslenskri leirlist? 

3.2 Rannsóknarsnið 
Til þess að svara rannsóknarspurningunum hef ég valið að nota tilviksrannsókn (e. case 

study) sem rannsóknarsnið, en það er ein af meginhefðum eigindlegra rannsóknaraðferða. Í 

því rannsóknarsniði er viðfangsefnið einangrað og greint út frá niðurstöðum sem aflað er 

með gagnasöfnun til að veita eins góða og djúpa þekkingu á sviði viðfangsins og þróa eins 

ítarlegan skilning og mögulegt er á viðfanginu (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013). Leitað er skilnings í samskiptum fólks og atburða við ákveðnar aðstæður 

(Bogdan og Biklen, 2003). 

Skilgreining á tilviki getur verið:  

- Lítill hópur 

- Hlutverk 

- Einstaklingur 

- Afmarkað samhengi 

- Samtök eða skipulagsheild 

- Samfélag eða þjóð 
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- Það gæti einnig verið atvik, ákvörðun, ferill eða stefna (Rúnar Helgi Andrason og 
Ársæll Már Arnarsson, 2013). 

Tilviksrannsóknir geta verið bæði aftursæjar (e. retrospective) og framsæjar (e. prospective). 

Þegar þær eru aftursæjar er viðfangsefnið valið út frá grundvelli gagna sem þegar liggja fyrir 

en þegar þær eru framsæjar þá er viðfangið skoðað um leið og það er tiltækt (Creswell, 2013) 

sem hentar rannsókninni minni vel þar sem ég skoðaði viðfangið út frá nokkrum gögnum. 

Með eigindlegri aðferð nálgast ég viðfangið á túlkandi hátt með því að skoða það frá mörgum 

hliðum. Rannsóknargögn eru byggð á reynslu (e. empirical data) sem verða svo túlkuð og 

greind. 

Ég rannsakaði ákveðið viðfang sem tengist íslenskri leirlist. Þá leitaðist ég við að afla 

upplýsinga um aðferðir og notkun íslenskra leirlistamanna á listforminu, af hverju 

listamennirnir velja að vinna með leirinn og þann menningararf sem tengist listforminu. Til 

þess að rannsaka viðfangið skoðaði ég efnið út frá mismunandi aðferðum en einn af 

meginkostum tilviksrannsókna er sá að hægt er að nota margs konar aðferðir við 

gagnasöfnun (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013).  

Tilviksrannsóknir einkennast yfirleitt af rannsóknum sem gerðar eru í rauntíma, það er að 

segja á þeim tíma sem við getum rannsakað viðfangið en ekki eitthvað sem liðið er og týnt í 

fortíðinni (Creswell, 2013) Helsti kostur þessarar rannsóknaraðferðar er að rannsakandinn 

kemst nálægt þátttakendum sínum með því að fara á vettvang, hitta þá og eiga við þá samtal 

sem leiðir til þess að hann kynnist þátttakendum sínum vel (Lichtman, 2013). 

3.3 Margprófun 
Með rannsókninni ætla ég að safna saman ólíkum gögnum frá þátttakendum rannsóknarinnar 

og byggist rannsóknin á margprófun (e. triangulation). Með margprófun er viðfangsefnið 

rannsakað með mismunandi aðferðum til að nálgast það frá mismunandi hliðum. Það er gert 

til að öðlast betri yfirsýn um viðfangsefnið og vonast ég til þess að rannsóknin styrkist þegar 

úrvinnsla af gagnavinnslu hefst. Markmiðið er að leita eftir skýrari mynd af vinnuaðferðum 

leirlistamanna, skilja þær, greina og miðla þeim áfram. Með margprófun er hægt að rökstyðja 

útkomu rannsóknarinnar ef gögnin benda öll í sömu átt og þar af leiðandi styrkist rannsóknin 

(Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Gögnin munu koma frá 

áhorfsathugunum (e. observation) og viðtölum (e. interviews). 
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Markmiðið er að afla þekkingar á aðferðarfræði þátttakenda á leirlistarforminu, komast að 

kjarna vinnuaðferða sem þeir nota, viðhorfi til listformsins og hvernig hægt er að auka þann 

sýnileika sem listformið býður upp á. 

3.4 Áhorfsathugun 
Í rannsókn minni hef ég valið að skoða það listform sem ég hef bakgrunn í án þess þó að 

rannsaka mínar eigin vinnuaðferðir. Þátttakendur rannsóknarinnar eru einnig leirlistamenn 

og ég sem rannsakandi fylgdist með vinnuaðferðum þeirra og skrásetti það sem ég sá hverju 

sinni á vinnustofum þeirra. Kosturinn við þessa aðferð er sá að hægt er að safna góðum 

upplýsingum og gögnum. Nauðsynlegt er að gæta þess að skrásetja öll gögn á sem 

hlutlausasta hátt (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013). 

3.5 Viðtöl 
Á miðju ferlinu voru þátttakendur boðaðir í viðtal þar sem farið var yfir vinnuferlið, af hverju 

þeir velja að nota leir í listsköpun sína og viðhorf þeirra til listformsins. Viðtöl henta vel við 

söfnun gagna þegar skoðuð er reynsla fólks á starfi, viðhorfi, þekkingu og gildismati 

viðfangs. Í flestum eigindlegum rannsóknum er gengið út frá þekkingarviðmiðum og 

skilningi sem hefur myndast á milli rannsakanda og þátttakenda. Þannig þróar rannsakandinn 

skilning sinn á ákveðnu viðfangi, til dæmis með því að byggja á þekkingu, menningu, 

venjum, færni og siðum viðfangsins (Denzin og Lincoln, 2011).  

Spurningarnar voru opnar svo hver þátttakandi hefur tækifæri til að lýsa upplifun sinni á 

vinnuferlinu sem þeir nota í listsköpun sinni. Í opnum viðtölum ráða viðmælendur hvernig 

viðtalið þróast þó rannsakandinn hafi ákveðið markmið að leiðarljósi (Lichtman, 2013).  

Í tilviksrannsóknum eru viðtöl talin ein mikilvægasta leiðin við gagnaöflun (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013). Þannig má skilja reynslu þátttakenda út frá þeirra 

eigin sjónarhóli. Viðtölin felast í samræðum um viðfangið þar sem umræðuefnið er fyrirfram 

ákveðið með þeim tilgangi að ná fram ákveðni dýpt á viðfangsefnið sem skoðað er út frá 

nokkrum sjónarhornum (Kvale og Brinkmann, 2009).  

Rannsakandinn sem tekur viðtalið verður að skapa gott andrúmsloft áður en viðtalið fer fram 

svo viðmælandanum líði vel og sé óhræddur við að tjá sig frjálslega um upplifun sína, verk 

og tilfinningar. Með því að skapa rétta andrúmsloft verður til visst jafnvægi sem 

rannsakandinn nær að nota til að fanga vitsmunalega þekkingu og rækta eðlislæg 

tilfinningatengsl við manneskjuna sem hann tekur viðtal við (Kvale, 1996). 
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Viðtalsspurningar: 

Viðtölin fóru fram á vinnustofum þátttakenda, í þeirra umhverfi, eftir áhorf rannsakanda. 

Þannig var búið að mynda ákveðin tengsl milli þátttakanda og rannsakanda og andrúmsloftið 

orðið þægilegt til viðtals. Þátttakendur voru yfirvegaðir á sínum eigin heimavelli og áttu 

auðvelt með að tjá sig varðandi umræðuefnið í því umhverfi sem viðtalið fór fram. 

3.6 Þátttakendur 
Í bókinni Íslensk listasaga er talað um listamanninn og hvernig hann getur eflt tilfinningu 

þess sem nýtur listarinnar á landinu sem viðkomandi listamaður er frá. Þá er listamanninum 

líkt við leiðsögumann sem opnar bæði samlöndum sínum og fólki frá öðrum þjóðum aðgang 

að óþekktum svæðum og veitir þeim nýja sýn á þekkta staði (Júlíana Gottskálksdóttir og 

Ólafur Kvaran, 2011). Þátttakendur í rannsókninni voru valdir með þessa hugsjón að 

leiðarljósi. Að leiða okkur áhorfendur í gegnum listformið og sýna okkur inn í heim 

leirlistamannsins. 

Miðað var við að þátttakendur væru sex talsins. Allir þátttakendurnir eru með haldbæran 

bakgrunn á listforminu. Helmingur af þátttakendum hafa unnið við fagið í mörg ár á meðan 

hinn helmingurinn útskrifaðist úr listgreininni á síðustu 5–10 árum. Nálgun þátttakenda er 

1. Af hverju velur þú að vinna með leir? 

2. Hvernig vinnur þú hugmyndavinnu þína? 

3. Notar þú vinnubækur/skissubækur? 

4. Hvaða aðferðir ertu helst að nota? 

5. Getur þú lýst vinnuferli þínu frá upphafi og að verklokum? 

6. Hversu langur tími líður frá hugmynd að verklokum? (til dæmis í þessu verki) 

7. Hefur eitthvað óvænt komið upp í vinnuferlinu sem þú manst eftir? 

8. Hver er þín skoðun á listforminu? 

9. Hvernig finnst þér almenn þekking vera á listforminu? 

10. Hvað finnst þér þurfa að gerast til þess að sýnileiki listformsins verði betri og 

þekking almennings aukist? 
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misjöfn og eykst sýnileikinn á nálguninni enn frekar ef þátttakendur eru af sitthvorri kynslóð 

listamanna.  

3.6.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Nöfnum þátttakenda hefur verið breytt í samræmi við persónuverndarlög og almennt siðferði 

í rannsóknum. Rannsakanda ber að gæta hagsmuna þátttakenda sinna. Þátttakendur eru allir 

með bakgrunn í leirlist og myndlist. Mismunandi er hversu lengi hver og einn þátttakandi 

hefur unnið við fagið og einnig hvernig þeir nálgast efniviðinn. 

Sigríður útskrifaðist í Danmörku árið 1984. Síðan þá hefur hún unnið að listsköpun sinni 

ásamt því að halda fjöldann allan af sýningum, bæði einka- og samsýningum. 

Anna útskrifaðist frá Listaháskólanum í myndlist árið 2004, leirlist árið 2016 og 

meistaragráðu í Listkennslu árið 2018. Frá námslokum í myndlist hefur Anna unnið að 

listsköpun sinni og er að undirbúa einkasýningu. 

Guðmunda útskrifaðist frá Listaháskólanum í myndlist árið 2003 og bætti við sig leirlist 

árið 2011 og meistaragráðu í Listkennslu stuttu síðar. 

Elsa útskrifaðist með meistaragráðu í Fine Arts frá Listaháskóla í Noregi árið 2014. Áður 

hafði hún lokið námi í bæði myndlist og leirlist. Í dag vinnur hún að listsköpun sinni og 

undirbýr sýningu sem hún ætlar að halda á næstu misserum. 

Helena útskrifaðist árið 2018 úr leirlist frá Listaháskóla í Danmörku. Áður hafði hún lokið 

námi í vöruhönnun. Í dag vinnur hún í Danmörku við listsköpun sína ásamt því að vinna 

með öðrum leirlistamönnum. 

Ragna útskrifaðist árið 1997 frá Mynd- og handíðaskóla Íslands í leirlist og bætti svo við 

sig námi í Listaháskólanum í Danmörku. Í dag stundar hún listsköpun, undirbýr sýningu og 

fer reglulega á vinnustofur erlendis til að bæta við sig þekkingu, fá vinnufrið og kynnast nýju 

efni. 

3.6.2 Val á þátttakendum 

Þátttakendur voru valdir með markmiðsúrtaki (e. purposive sampling) því ég taldi það henta 

rannsókninni vel. Bakgrunnur þátttakenda nýtist vel og er fjölbreytilegur þó hann sé allur 

innan sama listforms. Með markmiðsúrtaki eru þátttakendur valdir út frá vissum viðhorfum 

eða tilteknum einkennum sem eru líkleg til að vera upplýsandi fyrir rannsóknina. 

Rannsakandinn þarf að rannsaka viðfangsefnin með gagnrýni hugsun til að fá heildar 

niðurstöðu eða útkomu úr rannsókninni (Silverman, 2005).  
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Líklegt er að niðurstöður rannsóknar verði áhugaverðar þegar þátttakendur eru með ólík 

vinnubrögð en vinna samt að sama listforminu (Creswell, 2013). Verkferli eldri 

listamannanna er oft á tíðum mun þróaðara en þeirra sem yngri eru og sem eru enn að finna 

sinn farveg í listgreininni. Því er áhugavert að bera niðurstöður saman frá þátttakendum með 

mislangan feril að baki. Markmiðsúrtak gefur tækifæri til að velja þátttakendur sem 

rannsakandinn telur henta rannsóknarmarkmiðinu (Silverman, 2005). 

3.6.3 Staða mín gagnvart þátttakendum 

Til þess að nálgast þátttakendur byrjaði ég á því að senda þeim tölvupóst þar sem ég kynnti 

sjálfan mig og rannsóknina. Alls voru send sjö bréf og af þeim svöruðu sex jákvætt en sá 

sjöundi svaraði ekki. Þátttakendurnir sem tóku þátt voru allir mjög jákvæðir í garð efnis 

rannsóknarinnar og fögnuðu því að eiga þátt í að auka sýnileika á því listformi sem þeir hafa 

valið sér. 

3.7 Framkvæmd 
Í þessum kafla fer ég yfir framkvæmdarlið rannsóknar. Hvernig farið var með þau gögn sem 

aflað var og hvernig var unnið úr þeim. 

3.7.1 Skrásetning gagna 

Eftir að þátttakendur samþykktu að taka þátt í rannsókninni, fundum við tíma til að hittast á 

vinnustofu hvers og eins. Í byrjun var ég í hlutverki áhorfanda þar sem ég sem rannsakandi 

fylgdist með vinnu og aðstæðum hvers þátttakenda. Í lok áhorfs var tekið viðtal. Áhorfin og 

viðtölin voru tekin á tímabilinu 19. janúar–15. mars 2019. Fyrstu tvö viðtölin voru tekin ári 

fyrr og voru þau hugsuð sem forviðtöl til þess að skoða grundvöll fyrir frekari rannsókn á 

viðfanginu. Haldið var vel utan um öll gögn og þau skráð í ákveðið kerfi jafnóðum.  

Viðtölin voru hljóðrituð og svo skráð, orð frá orði. Gögnum var skipt upp í þemu sem unnið 

var út frá samhliða rannsóknarspurningunum. Á meðan á áhorfi stóð ritaði ég allt það sem 

fyrir augum bar. Hvað listamaðurinn var að gera, hvernig umhverfið var í kringum hann, 

hvernig andrúmsloftið á vinnustofunni var og að lokum hvernig listamaðurinn bar sig að við 

verkið. Hvert skjal í gagnasöfnuninni ber nafn hvers þátttakenda fyrir sig svo auðveldara var 

að halda utan um þau og greina saman þegar þau voru öll komin í hús. Eftir áhorf og viðtöl 

fór ég sem rannsakandi yfir efnið. Efnið var krufið, greint og farið yfir aðferðir sem hver og 

einn þátttakandi tileinkar sér.  
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3.7.2 Greining gagna 

Eftir gagnasöfnun voru þau greind með íhugandi greiningu. Sem er huglæg aðferð þar sem 

rannsakandinn byggir á eigin innsæi og dómgreind. 

Rannsakandinn metur og lýsir því viðfangi sem hann skoðar (Rúnar Helgi Andrason og 

Ársæll Már Arnarsson, 2013). Leitast var að samhengi, þema, hugmyndaferli og mynstri 

þátttakenda og greint til útskýringa. Gögnin voru flokkuð jafnóðum. Rannsakandi hélt úti 

dagbók um gagnasöfnunina og skoðar reglulega það sem fram fer (Flick, 2011). Stuðst var 

við sex þrepa aðferðina sem Braun og Clark (2013) fjalla um í bók sinni. Þannig kynnist 

rannsakandi gögnunum betur (e. becoming familiar with the data), kóðar gögnin (e. gererate 

intial codes), finnur samhengi milli kóða og býr til þema út frá því (e. search for themes), 

endurskoðar þemað (e. review themes), skilgreinir og ákveður lokaþemu (e. define themes) 

og að lokum skrifar útkomu rannsóknar niður (e. write up). Sex þrepa aðferðin er skipulögð 

og virkar ákaflega vel þegar kemur að greiningu gagna. Þemað í gegnum rannsóknina verður 

marktækara og með hverju skrefi nálgast rannsakandinn niðurstöðuna.  

Gögnin voru brotin niður í smáar einingar til þess að sýna hversu mikilfenglegur efnisviður 

leynist í listforminu og borin saman. Ég hlustaði á orðaval þátttakenda og hvaða merkingu 

hver þátttakandi lagði við útskýringar sínar varðandi listformið. Setti saman það sem var líkt 

og það sem var ólíkt með viðhorfum þeirra til efnisins, notkun efniviðar og almennum 

viðhorfum til listformsins.
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4 Íslenskir leirlistamenn 

Í kaflanum verður greint frá niðurstöðum úr viðtölum rannsóknarinnar. Meginþemu 

gagnaúrvinnslu eru efnið, ferlið, hugmyndavinna, miðlun listforms, þekking almennings á 

listforminu og viðhorf til listforms. Í lok kaflans er farið yfir niðurstöður þar sem aðalatriðin 

eru tekin saman og sett fram í einföldu máli. Markmið verkefnisins er að geta nýtt 

rannsóknina sem efnivið í námsefnisgerð og sýna þann fjölbreytileika sem liggur í 

listforminu, hvort sem það er efnisnotkun og/eða aðferðir listamannanna.  

4.1 Af hverju velja listamenn að vinna með leir sem efnivið? 
Fyrsta sem var athugað með viðtölunum var af hverju listamennirnir hefðu ákveðið að vinna 

með leir í listsköpun sinni. Hvað er það sem dregur listamanninn að efninu og hvaða 

tilfinningu gefur efnið honum? 

Sigríður kynntist efninu þegar hún var í listnámi og féll algjörlega fyrir því. Hún talar um 

að efniviðurinn henti sér mjög vel því leirinn er lifandi á þann hátt að hann bregst hratt við 

því sem hún er að gera. Viðbrögðin koma strax og einnig er allt stússið í kringum leirinn svo 

skemmtilegt segir hún.  

Anna talar um möguleikana í kringum leirinn. Hún segir að möguleikarnir með efniviðinn 

séu endalausir og lyktin og áferðin af leirnum mjög góð. Henni finnst leirinn gefa sér ákveðið 

frelsi í hinu skapandi ferli. Hún fái tækifæri til að móta hugmyndir sínar strax og sjá þær í 

þrívíðu formi.  

Guðmunda talar um tilfinninguna sem skapast í kringum snertinguna á efninu og hún fari í 

tiltekið hugleiðslu ástand á meðan hún er að móta úr leirnum. Henni finnst líka áhugavert að 

geta unnið hugmynd yfir í lokaafurð án þess að þurfa að nota einhverjar verksmiðjur eða 

aðra utanaðkomandi til að klára verkið með sér. Efnið er sjálfbært ef fólk kann öll skrefin 

við vinnslu á því. 

Elsu finnst efnið vera svo ofboðslega áþreifanlegt og gott að hafa hendurnar í því. Efnið er 

áhugavert bæði frá jarðfræðilega sjónarhorninu sem sýnir hvernig landið og plánetan hefur 

þróast og eins þá sögulegu þróun sem verið hefur á efninu í gegnum tíðina. Efnið notar hún 

einnig sem innblástur til þess að vinna með önnur efni. Þá rannsakar hún efnið og færir það 

yfir á annað listform. Nýtir hreyfi- og breytileika efnisins og hvernig það flæðir í náttúrunni. 
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Helena kolféll að eigin sögn fyrir efninu um leið og hún kynntist því og fannst allt í tengslum 

við vinnuferlið heillandi. Hún talar um tilfinninguna við að snerta leirinn og eiginleika 

leirsins. „Efnið er skemmtilegt, líflegt og ótrúlega margar aðferðir sem hægt er að vinna 

með út frá efninu“, segir Helena. Helena segir að næst á dagskrá hjá sér sé að rannsaka 

glerungafræðina betur. Skoða efnaformúlur og prófa sig áfram með ólíkum leirtegundum. 

Ragna talar einnig um leirinn sem heillandi efni. Hún hafi kynnst efninu þegar hún var ung 

stúlka og strax heillast af því. „Svo prófaði ég að nota leirinn og það gerðist eitthvað. Það 

kom strax tenging okkar á milli“, segir Ragna 

Allir þátttakendur tala um tilfinninguna sem þeir upplifa við snertinguna á leirnum. Það er 

eins og að komast í heilandi ferli að upplifa sköpun í gegnum leirinn. Áberandi var einnig 

að helmingur þátttakenda minntust á fyrsta skiptið sem þær komust í snertingu við leir og þá 

tilfinningu sem skapaðist. Tilfinningin var að vilja vita meira um leirinn og vinna meira með 

hann. Fá þá jarðtenginu sem leirinn gefur þeim við snertingu. Efnið er líflegt og bíður upp á 

margar leiðir til að vinna með það. Fjölbreytileiki við efnisnotkun virðist vera það sem heillar 

þátttakendur mest. 

4.2 Vinnustofur – umhverfi listamanna 

Vinnustofur listamanna eru eins misjafnar og þær eru margar. Til þess að fanga stemninguna 

í kringum þátttakendur mína ákvað ég að skrifa nokkur orð um upplifun mína á 

vinnustofunum þeirra. Lýsa umhverfinu, andrúmsloftinu og tilfinningunni fyrir að vera á 

stað þar sem skapandi ferli á sér stað. Ég heimsótti alla þátttakendur á vinnustofur þeirra og 

fékk að fylgjast með þeim vinna. Tvær vinnustofur voru úti á landi, ein í Danmörku og þrjár 

á stór- höfuðborgarsvæðinu. Ég byrjaði á því að heimsækja eina úti á landi.  

Vinnustofan var staðsett við bryggjusvæði á móti hafi og fjöllum. Útsýnið var töfrandi en 

það sást vel frá gluggum vinnustofunnar á annarri hæð. Á fyrstu hæðinni var vinnusvæði til 

leirmótunar vel skipulagt. Tveir stórir ofnar stóðu við norðurhlið hæðarinnar og á móti þeim 

var vinnuborð og nokkrum tegundum af leir staflað undir það. Í hillum voru bæði hálf unnin 

og tilbúin verk sem biðu brennslu. Ólík efni og glerungum var raðað í hillur sem voru vel 

merktar. Verkfærin voru ekki langt undan, bæði stór og smá. Á annarri hæð var svæði fyrir 

hugmyndavinnu og góð geymsla undir verk sem verið var að undirbúa til sendinga á 

sýningasvæði. Andrúmsloftið var létt, vinalegt og listrænt. Það hreinlega bauð mann 

velkomin á svæðið umkringt listmunum og verkfærum til listgerðar. Það var alveg augljóst 

að hægt var að lesa í sögu listamannsins á svæðinu, fá góða tilfinningu fyrir verkferlinu og 
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hvernig hugmyndir hafa þróast í áranna rás. Teikningar, skissur og efnaformúlur voru á 

veggjum og sjá mátti hvernig listamaðurinn nýtti sér hvern stað í vinnustofunni til sköpunar. 

Næsta heimsókn var einnig á bryggjusvæði nema hún var staðsett á stór-

höfuðborgarsvæðinu. Vinnustofan var stúkað rými á stóru vinnusvæði þar sem fimmtán aðrir 

listamenn deila húsnæði saman. Svæðið var verulega vel sett upp og vel skipulagt. Meðfram 

veggjum voru góðar hillur sem sýndu bæði verk í vinnslu sem og verk sem voru tilbúin. Tvö 

vinnuborð voru í miðju rýmisins þar sem verkfærum, tréplötum, málningu og glerungi var 

snyrtilega raðað upp. Nokkrar stærðir af gifsmótum stóðu við vegg ásamt pokum af leir. 

Andrúmsloftið var afslappað, góð stemning, yfirveguð og einbeitt. Það mátti greina örlítinn 

klið frá öðrum listamönnum sem voru við störf í húsinu sem gaf þá tilfinningu að á svæðinu 

væri lifandi andrúmsloft, kraftur og ákaflega skapandi ferli að eiga sér stað í hverju horni. 

Þriðja vinnustofan sem ég heimsótti var á heimili listamannsins. Strax og ég kom inn greindi 

ég að listamaður ætti þar heima. Þar mátti sjá listaverk í vinnslu hvarvetna sem augum var 

litið. Leir, textíll, olíumálning og vatnslitamálning var stillt upp þannig að hinn skapandi 

listamaður gat gripið í verkfærin sín þegar innblástur til sköpunar kallaði á hann. 

Vinnuborðið í miðju rýminu var vel nýtt og var listamaðurinn við störf þegar ég mætti á 

svæðið. Þar mátti sjá tvær tegundir af leir, gifsmót og verkfæri. Nokkur verk voru tilbúin til 

brennslu á meðan listamaðurinn var að vinna að fleiri verkum.  

Fjórða vinnustofan var á landsbyggðinni. Húsnæðið er gömul geymsla sem búið er að gera 

upp sem vinnustofu. Rýmið var stórt og ótrúlega áhugavert að sjá. Þegar inn var komið var 

lítið skrifstofurými ásamt útstillingarbás fyrir nytjavörur sem voru til sölu. Þegar gengið var 

aðeins lengra inn í rýmið mátti sjá mikið magn af verkfærum, ofnum, hillum með verkum 

og áhöldum ásamt tilraunastofu þar sem fram fara tilraunir á efnum, bæði leirtegundum og 

öðrum fljótandi efnum. Í miðju rýmisins var stórt vinnuborð þar sem listamaðurinn getur 

unnið að sköpun sinni og nýtt sér þá stærðina sem borðið og rýmið býður upp á.  

Fimmta vinnustofan er staðsett á annarri hæð í stóru húsi í iðnaðarhverfi á stór- 

Reykjavíkursvæðinu. Útsýn yfir haf og sjó svo langt sem augað eigir. Mikil birta og hátt til 

lofts. Vinnusvæðið sjálft vel skipulagt með listaverkum og hönnunarverkum raðað snyrtilega 

upp í hillur. Hillurnar ná frá gólfi og upp í loft, háar og reisulegar með vel uppstilltum 

verkum. Efnin, leirinn og glerungum var raðað upp í hillur á móti verkunum þar sem auðvelt 

var að nálgast það. Í bakrými vinnustofunnar mátti sjá ótalmörg gifsmót, stóran brennsluofn 

og efni til að blanda leirmassa. Augljóst var að listamaðurinn var að störfum við nokkur verk 
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í einu því ýmis listaverk voru í vinnslu á tveimur vinnuborðum í rýminu. Heildaruppsetning 

á rýminu var dáleiðandi, heillandi og ákaflega skapandi hvert sem augum var litið.  

Í sjöttu heimsókn minni var ferðinni heitið til Danmerkur. Listamaðurinn var við störf í 

verksmiðju þar sem hann vinnur og er með svæði til sinnar listsköpunar. Verksmiðjan er stór 

eða um fimm hundruð fermetrar í það heila. Fjórir stórir brennsluofnar eru á svæðinu ásamt, 

gifs herbergi, lager, þurrkklefa, glerungaherbergi og geymslu. Hvert rými hafði sína sérstöðu 

þar sem öllu var haganlega upp stillt. Verksmiðjan var hönnuð með ferlið í huga þannig að 

hægt væri að byrja í leirvinnslurýminu eða gifsrýminu og vinna sig svo að ofnaherberginu. 

Glerungaherbergið var næst ofnunum því það er yfirleitt síðast í ferlinu. Verksmiðjan var 

ekki eins persónuleg og önnur vinnurými sem heimsótt voru fyrir þessa rannsókn enda fer 

þar fram annars konar starfsemi en einungis starfsemi eins listamanns.  

Vinnustofurnar eiga það allar sameiginlegt að vera vel skipulagðar og hafa gott vinnurými. 

Áhugavert var að sjá efniviðinn á öllum stigum verkferilsins. Það mátti greina töfrandi 

andrúmsloft á þeim öllum ásamt áhugaverðum sjónarhornum hvarvetna þar sem augum var 

litið. Rýmin voru öll frekar rúmgóð þannig að það skapast gott flæði fyrir skapandi hugsun. 

Einnig var það áberandi að í öllum vinnustofunum var verið að vinna að tveimur eða fleiri 

verkefnum í einu. Listamennirnir voru með nokkur verkefni í gangi hver sem eflaust má 

tengja við lengd verkferla við hvert verkefni fyrir sig. Þannig nær listamaðurinn að áorka 

mun fleiri verkefnum á meðan hann bíður eftir að einhver verk þorni, eru í brennslu eða á 

öðrum stað í ferlinu. Í kaflanum hér á eftir ætla ég að fara yfir vinnuferli þátttakenda til að 

gefa betri innsýn inn í sköpun leirlistamanna. Segja frá því hvað þátttakendur eru að gera og 

hvernig þeir nota efniviðinn í listsköpun sína. 

4.3 Vinnuferli listamanna 
Vinnustofur listamanna eru yfirleitt mjög heillandi staðir því þar ríkir listrænn andi og 

skapandi ferli á sér stað hvert sem litið er. Verkferli þátttakenda er ólíkt þrátt fyrir að 

bakgrunnur þeirra sé svipaður. Til þess að greina vinnuferli þeirra fylgdist ég með þeim á 

meðan þeir unnu að listsköpun sinni og skrásetti það sem fyrir augun bar. 

Þegar ég mætti til Sigríðar var hún að undirbúa sýningu. Hún hafði viku til að ganga frá 

verkum fyrir sýninguna ásamt því að undirbúa fyrirlestra og leiðsögn fyrir sýningagesti. En 

áður en hún gat haldið sýninguna voru nokkrar pantanir sem hún þurfti að ganga frá. Sigríður 

segist fá mikið af sérpöntunum frá viðskiptavinum sínum sem hafa fylgt henni í þó nokkuð 
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mörg ár. Hún reynir að vinna pantanirnar jafn óðum og þær koma til að halda tryggð sinni 

við viðskiptavini sína.  

Sigríður undirbýr leirinn áður en hún getur byrjað að móta verk úr honum. Hún hnoðar 

leirinn og setur í hnoðvél. Þar blandar hún bæði nýjum leir og leir sem hún er að endurvinna. 

Hún byrjar hvern dag á því að vinna upp leir sem þarfnast endurvinnslu. Fljótlega er hún 

komin með nokkrar lengjur af leir sem hún sker svo niður í jafn stóra bita. Vinnubrögðin eru 

unnin af vandvirkni og öryggi. Þegar hún er komin með nokkra bita af leir sest hún niður við 

rennibekkinn og byrjar að renna leirinn. Tíu mínútum síðar er fullmótað verk tilbúið á 

rennibekknum og klukkutíma síðar eru verkin orðin sex talsins. Sigríður segist alltaf gera 

nokkra hluti aukalega við þær pantanir sem henni berast, það gerir hún til þess að hafa auka 

ef eitthvað kemur upp á í ferlinu. Hlutirnir fá svo að standa í nokkra tíma á meðan þeir eru 

að þorna og þá er þeim pakkað inn í plast þar sem þeir bíða til morgundagsins. Þegar búið er 

að ganga frá þessum verkum hefst hún handa við að móta annars konar verk. Hún tekur 

gifsmót sem hún notar sem stuðning við leirinn. Þá fletur hún út leir og leggur yfir gifsmótið. 

Leirinn fær að harðna í gifsmótinu í 45-60 mínútur og þá getur hún haldið áfram að móta 

verkið.  

Daginn eftir tekur hún plastið af verkunum sem hún vann daginn áður. Hvert verk fer aftur 

á rennibekkinn þar sem rennt er af hlutnum og hann skreyttur. Fer hann að lokum aftur í 

þurrkferli og bíður þess að fara í hrábrennslu. Hvert verk er um það bil fjóra til fimm daga í 

þurrkferli en Sigríður segist þó frekar gefa þurrkferlinu lengri en skemmri tíma til þess að 

vera fullkomlega örugg að það sé þurrt þegar það fer í ofninn.  

Nokkrir álagspunktar eru yfir árið og má þar nefna jólin, sumrin og þegar hún er að undirbúa 

verk fyrir sýningar. Hver dagur er því skipulagður nokkrar vikur fram í tímann. Þannig nær 

Sigríður að halda utan um þau verk sem hún ætlar sér að framkvæma á réttum tíma. 

Anna er að taka tvo skúlptúra út úr ofninum þegar ég kíki í heimsókn til hennar. Leirverkin 

vann hún eftir minni. Skúlptúrarnir eiga sér fyrirmyndir sem Anna sótti innblástur í. Hún 

byrjaði á því að heimsækja ákveðinn stað í miðborg Reykjavíkur og leggja hann á minnið. 

Á meðan á ferlinu stóð vann hún einungis út frá minninu og þannig varð fyrri skúlptúrinn að 

veruleika. Sá seinni varð til eftir að Anna fór aftur á staðinn, hún vildi sjá hvernig minnið 

hennar ynni. Hvaða smáatriðum hún hefði munað eftir og hvað minnið hefði lokað úti. 

Á meðan Anna er að tala um skúlptúrana sína er hún að vinna að tveimur akrílverkum á 

striga. Hún segir að það sé gott að taka sér stuttar pásur á leirnum, fá smá fjarlægð frá honum 
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á meðan verk eru að þróast áfram. Þá grípur hún til pensilsins og málar myndir þar til henni 

dettur í hug að fara í næsta skref varðandi leirinn.  

Það er mikið af skissubókum í kringum Önnu, bæði á vinnuborðinu og í hillum 

vinnustofunnar. Ein þeirra er opin, hún flettir í gegnum bókina, stoppar aftarlega og teygir 

sig í leirpoka. Tveir vænir bitar af leir eru nú á vinnuborðinu og Anna byrjar á því að hnoða 

hann og fletja út. Hún byrjar að handmóta verkið og hefur skissubókina sér til stuðnings 

varðandi formið á verkinu. Hlutföllin eru vandlega reiknuð út og verkið formað áfram.  

Í raun er Anna að vinna bæði með leirverkið og málverkin á sama tíma. Fer á milli verka og 

þegar betur er að gáð má sjá sömu formin á verkunum, einhvern samhljóm sem tengir verkin 

saman. 

Guðmunda er að vinna að veggverki. Verkið byggist upp á mörgum litlum formum sem er 

raðað saman og mynda eina heild. Áður en hún byrjaði að móta verkið í leir hafði hún unnið 

mikla hugmynda- og skissuvinnu. Töluverður tími fór í að finna rétta formið því formin 

þurftu líka að geta passað hvert við annað og vera lífræn í útliti. Ein af leirskissunum fékk 

það hlutverk að vera grunnform fyrir gifsmót. Þá gat hún gert nokkur gifsmót af leirskissunni 

og notað mótin til þess að sníða hvert form. Guðmunda notar tvær gerðir af steinleir sem eru 

jafn grófar en bera sinn hvorn litinn. Formin eru fíngerð og þurfa talsverða pressu á meðan 

þau eru í þurrkferlinu. Tréplötu er komið fyrir bæði undir gifsmótinu og ofan á því og þannig 

er gifsmótið látið vera á meðan leirinn harðnar.  

Í öðru verki vinnur Guðmunda að því að ná fram náttúrulegri áferð. Hún nær í efnivið úr 

fjörunni og gerir tilraunir með það. Hún notar gifs mikið og hellir því gjarnan yfir lífræn efni 

til að ná fram áferðinni sem hún leitast eftir. Í dag er hún að þróa skúlptúra sem gerðir eru 

með þessari aðferð, mikið af skemmtilegum tilraunum eru á vinnustofu hennar ásamt 

vatnslitaverkum með sömu fyrirmynd í huga. 

Á vinnustofunni hennar Elsu má sjá margar ólíkar tilraunir með leirinn. Elsa notar leirinn á 

annan hátt en aðrir þátttakendur. Hún leysir leirinn upp og vinnur með leir-terruna sem 

myndast þegar leir er látinn standa í vatni í nokkra daga. Terran er þykk og er yfirleitt notuð 

til þess að mála yfir leirmuni áður en þeir fara í brennslu. 

Elsa segist vera hrifin af náttúrunni og reynir að ná áhrifum hennar inn í verk sín. Með notkun 

terrunar notar Elsa leirinn í fljótandi formi til þess að ná fram sömu áferð og hún sér jarðlagið 

áður en leirinn er tekinn úr því. Þá notar hún einnig blek til þess að ná fram auka áhrifum og 
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til þess að sjá hvernig þessi tvö ólíku efni vinna saman. Útkoman er ævintýraleg og minnir 

á landslag í sífellri hreyfingu. 

Vinnan hjá Helenu er tvískipt. Fyrri hluta dagsins vinnur hún í verksmiðjunni og á þessum 

degi sem ég kem í heimsókn er hún að framleiða bolla, markmiðið er að búa til 45 stykki 

eins og alla aðra daga. Hún hellir leirmassa í gifsform, hellir úr þeim nokkrum mínútum síðar 

og svo eru þau látin standa í nokkra klukkutíma. Ástæðan fyrir því hvers vegna þau standa 

svona lengi í formunum er svo formin afmyndist ekki og eyðileggist. Næst fer hún yfir í 

ofnaherbergið og tekur úr ofnum það sem er tilbúið. 

Eftir hádegið vinnur hún að sinni eigin sköpun og hægt er að sjá að hún vinnur hratt og er 

með nokkur verkefni í gangi. Eitt af verkefnum hennar er stór skúlptúr sem er samansettur 

úr nokkrum renndum hlutum úr skúlptúrleir. Helena er búin að setja hlutina saman og er 

núna að slétta og forma verkið betur. Mikill tími fer í að pússa, slétta og ná fram því formi 

sem hún vill hafa á verkinu. Hún er með nokkur svona verk í gangi á sama tíma því hún segir 

það mikilvægt að geta nýtt tímann vel. Í lok dagsins fer hún aftur yfir í verksmiðjuna og 

losar formin sem hún helti í fyrr um daginn. Mótin verða að ná að þorna vel fyrir næsta dag 

svo hún segir að nauðsynlegt sé að taka úr öllum mótun áður en hún fer heim. 

Ragna er í miðjum undirbúningi fyrir opnun sýningar. Á vinnustofunni eru nokkur verk í 

vinnslu og áberandi er eitt sem líkist teikningu úr leir. Ragna notar skissubækurnar sínar 

mikið og skissar hugmyndir niður hvar sem hún er stödd. Hún segir að það sé nauðsynlegt 

fyrir sig að vera með skissubók nálægt sér því hugmyndir koma allstaðar. Verkið sem hún 

vinnur að núna er einmitt eitt af þeim sem þróaðist í gegnum skissubókina. Til þess að draga 

teikningar sínar úr bókinni og yfir í efni náði hún í leir og byrjaði að móta línurnar úr leir og 

byggja þær upp í þrívíð form. Hún er vön að nota postulín í verkin sín og þá aðallega 

nytjavörur sem hún hefur búið til í nokkur ár. En með þessu verkefni notar hún postulínið á 

allt annan hátt en hún er vön. Postulínið er fíngert og er gott mótvægi við þungu handbyggðu 

verkin úr steinleirnum.  

Ragna er samt sem áður með nokkur önnur verkefni í gangi á sama tíma. Hún vinnur að 

nytjavörunum fyrir viðskiptavini sína og heldur gott skipulag yfir tímasetningar þar og 

einnig er hún að vinna að þrívíðum verkum úr grófum japönskum steinleir sem hún flytur 

sjálf inn. Hún ferðast mikið til þess að hitta aðra leirlistamenn og á einu ferðalagi sínu í Japan 

kynntist hún þessum leir sem hún segir að sé ótrúlega skemmtilegur til að móta úr. Verkin 

hennar víðast hvar á vinnustofunni eru ólík á marga vegu en samt sem áður er hægt að sjá 

þráð á milli þeirra allra sem tengir þá saman. Líklegast má tengja skissubókina við þann þráð 
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en teikningar, munstur og litir eru áberandi á verkum hennar, hvort sem það eru stór þrívíð 

verk úr grófum leir, fíngerðar teikningar úr postulíni eða nytjavörur úr postulíni. 

Þegar farið er yfir niðurstöður gagna úr áhorfi á vinnustofum listamannanna er áberandi sú 

staðreynd að allir þátttakendur vinna að tveimur eða fleiri verkefnum á sama tíma. Hvert 

ferli tekur langan tíma og til þess að nýta tímann vel eru nokkur verkferli í gangi á sama 

tíma. Þá má sérstaklega nefna þurrk- og brennsluferlið, en það getur verið allt frá viku og 

yfir í þrjár vikur fyrir hvert verk. 

Tveir af þátttakendum voru að undirbúa sýningu þegar á áhorfi stóð en jafnframt að klára 

pantanir fyrir viðskiptavini sína svo þær gætu sinnt sýningarhaldi óáreittar þann tíma sem 

sýningarhald stendur yfir. Elsa og Guðmunda vinna mikið með áhrif náttúrunnar og hvernig 

leirinn getur miðlað þeim áhrifum í gegnum verk. Samspil áferða og sveigjanleika efnisins 

endurspeglast í verkum þeirra.  

Anna, Guðmunda og Ragna vinna hugmyndavinnu sína í skissubækur og eru þær mikilvæg 

verkfæri í þeirra augum. Hugmyndir þróast þar áfram þar til þær verða að veruleika. 

Ég spurði þátttakendur mína hvort þær myndu eftir einhverju óvæntu í ferlinu sem hefði 

raskað tímasetningum og almennu skipulagi við verkið. Í næsta kafla ætla ég að fara yfir það 

sem þær höfðu um það að segja.  

4.4 Það óvænta í vinnuferlinu 
Vinnuferlið með leir getur verið langt og óútreiknanlegt. Til þess að fá innsýn inn í það 

óvænta hjá þátttakendum mínum ákvað ég að spyrja þær að því hvort eitthvað óvænt hafi 

komið upp hjá þeim sem þær ekki áttu von á. Vissulega getur reynst erfitt þegar eitthvað 

óvænt kemur upp í listsköpun, hlutirnir fara á annan veg en áætlað var, stundum til hins betra 

og stundum til hins verra og mikill tími fer til spillis. Oft kemst hið óvænta ekki upp fyrr en 

í lok ferilsins og þá þarf að byrja upp á nýtt.  

Sigríður talaði um glerunga, hún hafði pantað grunn af glerung frá fyrirtæki í Danmörku. 

Glerungsgrunninn hafði hún notað á verkin sín til nokkurra ára og var því nokkuð vön 

honum. Eftir eina brennsluna kom í ljós að verkin voru með augljósum göllum eftir 

glerunginn. „Það er mikið tjón því maður sér ekkert að eitthvað er að fyrr en maður er búin 

að brenna“, segir Sigríður. Hún hóf rannsóknarvinnu til að athuga hvort efnin sem hún 

blandaði við grunninn hefðu ekki verið rétt og í lagi með þau. Svo reyndist vera og þá hafði 

hún samband við verksmiðjuna í Danmörku. Í fyrstu vildu þau í verksmiðjunni ekki kannast 

við neinar breytingar á glerungnum en síðar kom í ljós að einu efni hafði verið breytt í 
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uppskriftinni af glerungnum sem hafði þessi áhrif. Efnasamsetning skiptir gríðalega miklu 

máli og að allt sé í réttum hlutföllum. Í þessu tilviki þá tapaðist mikill tími sem fór í að athuga 

hvað hafði gerst og einnig var heill ofn af verkum ónýtur. Verk sem tóku nokkrar vikur í 

vinnslu áður en þau fóru í gljábrennslu.  

Elsa talaði einnig um efnaskiptingu og óvænta uppákomu í sambandi við efni. Verk hennar 

byggjast oft á tilraunum og í þessu tilfelli var hún að setja upp sýningu í Svíþjóð þar sem 

hún blandar leir og öðrum jarðefnum og olíu saman til þess að búa til vegglistaverk. Eitt af 

íblöndunarefnunum var nýtt, hún hafði fengið ráð um að nota nýja efnið því það átti að vera 

lífrænna og hreinna en efnið sem hún hafði áður notað. Það fór ekki betur en svo að það 

eyðilagði flest öll mótin hennar og hún eyddi dögunum fyrir sýningu í að þrífa efnið upp og 

blanda aftur rétt fyrir opnun. „En svo var þetta alveg hræðilegt efni og endaði með því að ég 

hafði tíu daga til að setja upp sýninguna en endaði á því að þurfa að eyða þremur af þeim í 

að þrífa mótin mín til þess að geta búið til eitt verk á sýninguna“, sagði hún. 

Helena minntist líka á efnablöndun sem hafði farið úrskeiðis er hún var að blanda glerung. 

Þá gleymdi hún að setja eitt efnið í uppskriftina svo útkoman á glerungnum á verkunum var 

allt öðruvísi en hún átti að vera í upphafi. Liturinn breyttist, þykktin á glerungnum var meiri 

en átti að vera og hann lak niður eftir verkunum. Að vísu sagði hún að glerungurinn hefði 

orðið fallegri en hann átti að vera svo þessi mistök, ef það má orða það þannig og hafi orðið 

til góðs. „Hann lak svo rosalega glerungurinn, en hann lak rosalega skemmtilega og varð 

svona þykkur og fallegur“, segir Helena. Nú notar hún þennan glerung fyrir verk sín í miklu 

magni og er hæstánægð með útkomuna.  

Einnig var minnst á brennslu verka en þar getur ýmislegt óvænt komið upp. Í einu tilfellinu 

biluðu elementin í ofninum svo skipta þurfti um þau. Erfitt getur verið að finna rafvirkja sem 

eru sérhæfðir í ofnum af þessu tagi. Rafvirkinn sem skipti um elementin snéri þeim öfugt 

þegar hann setti þau nýju inn og var þess valdandi að ofninn fór allt of hátt í brennslu. Ofninn 

mishitnaði og verkin sem voru í ofninum eyðilögðust. Mikill tími fór í að athuga hvað gæti 

hugsanlega verið að ofninum, það voru ný element í honum og hann átti að virka eins og 

klukka. Nokkrum vikum síðar, eftir myndartökur af ofninum og ráðgjöf frá öðrum rafvirkja 

kom vandamálið í ljós, elementin voru á röngum stað: þau sem voru efst áttu að vera neðst 

og öfugt.  

Öll svona óvænt atvik hafa afleiðingar varðandi tímasetningar, efniskostnað og vinnutap. 

Það liggur því ljóst fyrir að leirlistamaðurinn þarf að huga að hverju smáatriði sem snýr að 

sköpun verka sinna. Vera nákvæmur og gera ráð fyrir vinnutapi ef eitthvað fer úrskeiðis. 
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Mikið er til af ólíkum efnum sem notuð eru til blöndunar á glerungum og jafnvel á 

leirblöndun ef listamenn eru að búa til sinn eigin leir. Ef ein tegund af efni er misreiknuð eða 

sleppt úr uppskriftinni þá er útkoman allt önnur en áætlað var í byrjun. Nákvæmni skiptir 

því höfuðmáli.  

4.5  Aðferðir og efni 

Hér verður farið yfir þær aðferðir sem leirlistamennirnir hafa tileinkað sér og einnig hvaða 

leirtegundir þeir nota. Sumir velja sér eina tegund af leir og sérhæfa sig í þeirri tegund á 

meðan aðrir nota nokkrar tegundir af leir og jafnvel blanda þeim saman. Aðferðir geta líka 

verið fjölbreyttar, allt frá því að vera handmótun, renndur leir á rennibekk, leirmassi í gifsmót 

og þrýstimót. 

Ragna vinnur með leirmassa í gifsmót og handmótun, þá notar hún steinleir og japanskan 

skúlptúrleir í handmótun og rennslu og postulín bæði í gifsmót og handmótun. Verk hennar 

skiptast bæði í nytjahluti sem og þrívíða skúlptúra. Nytjahlutirnir hennar eru fagurlega 

mótaðir og úthugsaðir fyrir notagildi og fagurfræðilega ásýnd. Hlutirnir hafa verið á 

markaðnum í mörg ár en taka alltaf smávægilegum breytingum á hverju ári. Það er eins og 

verkin hennar séu alltaf í þróun og þá sérstaklega kannski skreytingarnar á hlutunum. 

Skúlptúrana byggir hún oftast upp með fléttuaðferð sem hún lærði í Danmörku á skóla árum 

sínum.  

Hún talar um að fléttuaðferðin gefi auka strúktúr í verkin og þau verði sterkari ásýndar og 

við viðkomu með þessari aðferð. Aðferðin sést einnig ef horft er á verkið, en þá glittir í 

fléttaðan leir eins og hann sé gerður úr textíl frekar en jarðefni.  

Ragna notar fleiri aðferðir og má þá helst nefna verkfærið leirstrúter (e. clay extruder), en 

með honum er hægt að fá leirinn í mismunandi þykkt eftir því hvernig leirstrúterinn er 

stilltur. 

Helena notar bæði rennibekk og handmótun í verk sín. Hún blandar aðferðunum gjarnan 

saman með því að renna leir á bekknum, handmóta og sníða svo hlutina saman svo úr verði 

eitt verk. Hún segir að gifsmótin og leirmassi séu samt það sem heillar hana mest. Þá hellir 

hún massa í mótin og sker svo form út frá því sem kemur úr gifsmótunum, teygir á þeim, 

sker þau til og límir saman. Þannig getur hún nýtt eitt mót til þess að búa til nokkrar útgáfur 

af verkum. Helstu leirtegundirnar sem hún notar eru postulín, steinleir og skúlptúrleir. 
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„Skúlpúrleirinn er mjög grófur steinleir sem er þægilegur til handmótunar því hann er bæði 

sterkur og auðvelt að byggja hátt með honum“, segir Helena. 

Elsa er einnig bæði að vinna með nytjahluti og listmuni. Fyrir nytjahlutina notar hún gifsmót 

og leirmassa en fyrir listmunina notar hún allskonar aðferðir og segir að ferlið stjórni því 

hvaða aðferð hún notar. Helstu leirtegundirnar sem hún notar eru jarðleir og steinleir. Efnin 

í leirnum er innblástur fyrir verk hennar og notar hún einnig Adobe efni sem oftast er notað 

í byggingarlist í Afríku og í Bandaríkjunum en þá er sandi og málmi blandað við Adobe efnið 

og verður efnið einstaklega sterkt og þolmikið við það. Hún segir að það sé mikil hreyfing í 

efninu og möguleiki fyrir hendi að byggja upp stóra skúlptúra því efnið springur ekki og er 

stöðugt í vinnslu.  

Guðmunda notar aðallega þrýstimót úr gifsi. Þá er mótið stuðningur við leirinn og mótar það 

form sem gifsið segir til um. Í dag notar hún steinleir og þá nokkrar mismunandi tegundir af 

honum. Hún gerir einnig mikið af tilraunum með bæði gifs og steinleir þar sem hún notar 

efnivið úr náttúrunni og steypir gifsi yfir til þess að mynda áhugaverð form, áferð og tengir 

saman bæði náttúruna og efnin.  

Anna talar um handmótun og hvernig hún vinnur með efnið. Helstu aðferðirnar sem hún 

notar eru pulsuaðferðin, plötutækni og þannig byggir hún leirinn upp í það form sem hún vill 

hafa hann. Hún hefur valið að nota jarðleir og steinleir í verkin sín en segir að það sé 

mismunandi hvaða leir verði fyrir valinu hverju sinni. Einnig notar hún leirinn sem verkfæri 

í skissuvinnu. Hún segist vera fljót að sjá útkomuna þegar hún notar leirinn í skissuvinnu. 

Þannig sér hún hlutina fyrir sér og byrjar þá á stærri verkefnum út frá skissunum.  

Sigríður talar um rennibekkinn og hversu gott verkfæri hann sé. Hún notar hann mjög mikið 

því hún er snögg að móta form á honum. Oftast breytir hún þó formunum eftir að verkin 

koma af rennibekknum með því að klípa aðeins í þau eða beygla. Gifsform notar hún sem 

stuðning undir leirplötur þegar hún er að móta stærri verk. Gifsið dregur í sig vatnið úr 

leirnum og hann stífnar á meðan hann mótast á þann hátt sem hún vill. Eftir þá vinnu er 

leirinn skorinn til og lagaður þar til hann er sléttur. Helstu leirtegundir sem hún notar eru 

steinleir og postulín.  

Flest allir þátttakendurnir velja að nota steinleir. Leirinn er grófur og þægilegur til 

handmótunar ásamt því að vera sterkur. Einnig var áberandi að sjá gifsmót og notkun 

postulíns. Efnin eru gjörólík í meðhöndlun sem og í útliti og áþreifanleika. Einn af 

þátttakendunum nýtir efnið til tilrauna og notar það á annan máta en hinir þátttakendurnir. 



 

 59 

Þá er yfirleitt útkoman í fljótandi formi í stað fasts forms, efnið er brotið niður og byggt aftur 

upp í formi listaverks.  

Þrír af þátttakendum nota rennibekkinn sem verkfæri ásamt handmótun. Jafnvel blanda 

þessum tveimur aðferðum saman við vinnu sína. Gifsmót voru áberandi hjá fimm af 

þátttakendum sem þó nota það á ólíka vegu. Flestir nota gifsmót undir leirmassa og geta þá 

fjöldaframleitt eitt form með mótinu. En einnig voru gifsmót notuð sem þrýstimót og/eða 

sem stuðningur undir plötutækni.  

Þegar talað er um aðferðir leirlistamanna heyrir maður ýmis hugtök sem tengjast leirlistinni. 

En til þess að skilja hugtökin enn betur var farið yfir verkferlið hjá þátttakendum og hversu 

langur tími getur farið í hvert og eitt verkefni. 

4.6 Verkferli frá hugmynd að verklokum 

Verkferlið í leirmótun getur tekið langan tíma. Leirinn tekur sinn tíma í þurrkun áður en 

hann er hrábrenndur. Nokkrir dagar fara í hrábrennsluna en rafmagnsofn er oftast sólahring 

að ná upp hámarkshita og kólna niður aftur. Eftir hrábrennslu fara verkin oft í glerjun og svo 

aftur í brennslu sem kallast hábrennsla. Þá er leirinn brenndur á enn hærra hitastigi til að 

bræða glerunginn og gera leirinn enn sterkari en hann var þegar hann kom úr hrábrennslu. 

En það tekur líka tíma að vinna í hugmyndavinnuog mótun verka áður en verkið er tilbúið 

til að fara í brennslu. Ég athugaði hjá þátttakendunum hversu langur tími færi að meðaltali í 

hvert verk. 

Sigríður benti mér á verk sem hún er með í vinnslu og tók dæmi út frá því. Áður en hún 

byrjar að móta leirinn á rennibekk þá hnoðar hún leirinn í hnoðvél og nýtir þá afgangsleir 

líka, hún segist endurvinna allan leir því leirinn er dýrt efni hér á landi og það er einnig 

umhverfisvænna að endurvinna hann. Þegar hún hefur lokið við að hnoða leirinn sest hún 

við rennibekkinn og rennir nokkra hluti. Hún er frekar snögg að renna og nær að renna fjóra 

til fimm stóra hluti á innan við klukkutíma.  

Þegar hún hefur lokið vinnunni á rennibekknum fá hlutirnir að þorna aðeins áður en þeim er 

pakkað inn í plast. Daginn eftir rennur hún af hlutunum á rennibekknum, tekur allan leir sem 

er umfram það sem á að vera og mótar hlutinn betur. Því næst er skrauti bætt við hlutinn og 

lokafrágangur hefst. Þá hefst þurrkferlið en það getur tekið nokkra daga að fá leirinn til að 

þorna með jöfnu rakastigi.  
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Þegar hlutirnir eru orðnir alveg þurrir fara þeir í hrábrennslu sem tekur sólahring og eftir það 

eru þeir glerjaðir og settir aftur í brennslu í annan sólahring. Ferlið tekur því eina til tvær 

vikur með hvert verk, en vissulega eru nokkur stykki gerð í einu. „Heildarferlið tekur sinn 

tíma og mikilvægt að fylgjast vel með í hvaða ástandi leirinn er á hverju stigi, allt þarf að 

vera á réttri tímasetningu“, segir Sigríður. 

Ragna tekur dæmi af verki sem hún er búin að vera með í þróun í tvö ár. Í hugmyndavinnu 

vinnur hún mikið með skissur og skissar einnig í leir eftir að teikningarnar hafa fæðst á blaði. 

Verkið sem hún vísar í byrjaði með skissum í grófan leir og þróaðist svo út í skissur með 

postulíni og varð strax mun fíngerðara með því formi. Í dag er hugmyndaferlinu og 

skissuvinnunni lokið og undirbýr Ragna nú verkið fyrir sýningu sem haldin verður á næstu 

dögum.  

Anna segist oft fá innblástur út frá sýningum og sýningarstöðum. Verkið sem hún vinnur að 

núna er einmitt innblásið af sýningastað. Henni finnst áhugavert að nota minnið og 

ímyndunaraflið í tengslum við innblásturinn. „Minnið er svo óáreiðanlegt og á það til að 

breyta stærðum, formum og litum“, segir Anna. Ferlið sjálft getur tekið nokkrar vikur á 

meðan hugmyndin er að þróast áfram.  

Fyrst vinnur hún með minnið og skissar upp hugmyndir og færir svo skissurnar yfir í leirinn 

þar sem hún þróar hugmyndina áfram. Þá fer hún gjarnan aftur á staðinn sem innblásturinn 

kom frá og sér eitthvað nýtt sem hún tengir við sitt ferli. Á meðan hún vinnur að einu ferli 

er hún með nokkur önnur járn í eldinum á sama tíma. Anna segir að það veiti henni frelsi að 

geta unnið að nokkrum hugmyndum í einu og erfitt sé að reikna út tímann sem hvert verk 

taki. Yfirleitt eru þau þó í nokkra mánuði í þróun þar til að verklokum líkur, um það bil þrjá 

til fjóra mánuði. 

Guðmunda talar um að verk séu yfirleitt í sex til tíu mánuði í þróun hjá sér. Ferlið byrjar 

oftast á skissuvinnu og hugmyndir fær hún gjarnan í náttúrunni. Náttúran og formin í 

náttúrunni tengir hún sterkt við leirinn því hann kemur jú úr náttúrunni og hefur hún verið 

að gera tilraunir með áferð og teygjanleika efnisins. Einnig notar hún oft vatnslitaverk í 

hugmyndavinnuna sína, þá byrjar hún á skissuvinnu, færir hana yfir í vatnslitaverk og að 

lokum í leirverk. 

Helena tekur dæmi af síðasta verkinu sem hún vann. Verkið voru nokkur stór skúlptúrverk 

sem voru samsett af renndum formum og handmótuðum. Verkin þurftu tölvuverðan tíma til 

þess að þorna áður en þau fóru í brennslu sökum stærðar. Helena vann í verkunum á sama 
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tíma, leyfði einu verki að hvílast (þorna, taka sig) á meðan hún vann í öðru. Þannig nýtti hún 

tímann sérstaklega vel. Verkin tóku sex vikur í mótun en áður vann hún hugmyndavinnuna 

sem tók nokkrar vikur. Í heildina má segja að frá upphafi til loka hafi verkið tekið Helenu 

um þrjá mánuði. 

„Það er mjög mismunandi hversu langan tíma hvert ferli tekur“, segir Elsa. Sum verk er 

hún búin að vera með í maganum mjög lengi og þau fengið að veltast þar um. Einnig hefur 

hún tekið þátt í sýningu þar sem hún hafði sex vikur í undirbúning. Lengsta ferlið sem hún 

man eftir var tveggja ára langt ferli. Fékk hún þá beiðni um að taka þátt í stórri samsýningu, 

tíminn fór í undirbúning, hugmyndavinnu og samvinnu við aðra listamenn, ásamt gerð verka. 

Þó nokkur munur er á þátttakendum varðandi tímalengt verkefna. Anna og Helena tala um 

að venjulegt ferli taki um þrjá til fjóra mánuði áður en verk er tilbúið. Ragna og Helena 

minnast á stærri verkefni sem tengjast sýningarhaldi og hafi þá verkferlið staðið í yfir tvö ár. 

Byrjað á hugmyndavinnu og skissuteikningum sem þróast svo yfir í leirinn. Guðmunda talar 

um sex til tíu mánuði, það sé venjulegt verkferli hjá henni og Sigríður talar um tvær vikur. 

Að vísu var hugmyndavinna Sigríðar ekki inn í þeim útreikningi, einungis verkin sjálf, frá 

því að hún mótar þau og þar til þau eru tilbúin. 

Niðurstöður eru á þá leið að töluverður tími fer í hugmyndavinnu og verkferla á bak við 

leirlistina. Hvert skref í ferlinu er tímafrekt og nauðsynlegt er að leyfa efninu að vinna á þann 

hátt sem hentar því best, vera vakandi yfir þurrkferlinu og passa að halda réttu rakastigi á 

meðan verkin þorna. Brennsla tekur alltaf sinn tíma og taka þarf inn í útreikninginn að oft 

eru gerðar nokkrar prufur af verki (skissur) sem fara einnig í gegnum allt ferlið, bæði þurrk 

og í brennslu. Algengur tími var frá þremur mánuðum og allt upp að tveimur árum sem hvert 

ferli fyrir sig tekur. Þegar ferlið er fullmótað tekur það listamanninn tvær til þrjár vikur frá 

mótun verks og þar til það er tilbúið eftir brennslur. 

4.7 Viðhorf og þekking til listformsins 
Í gegnum árin og aldirnar hefur viðhorf til leirlistar verið umdeilt. Oft hefur viðhorfið verið 

á þá leið að um föndurgerð sé að ræða frekar en listgrein. Mér fannst áhugavert að heyra 

hvað leirlistamenn hafa að segja um listformið, heyra hvernig þeir lýsa því og með hvernig 

augum þeir líta á það. Eins vildi ég skoða hefðina sem skapast hefur í kringum 

leirlistaformið. Almenningur víðast hvar í heiminum þekkir söguna á bakvið leirinn, hvaðan 

hann kemur, hvernig hann er unninn og hverjir vinna með hann. Leirlistamenn á Íslandi hafa 

oft verið titlaðir sem krukkugerðamenn eða föndrara samanber viðtölin tvö sem ég sagði frá 
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í inngangi ritgerðarinnar. Ég vildi kafa dýpra í það mál og heyra hvað þátttakendur mínir 

höfðu um þekkingu almennings hér á landi að segja. Hafa þeir orðið varir við að fólk þekki 

ferlið bak við listformið og jafnvel hvort þeim finnist vera munur á þekkingu hér á landi og 

í nágrannalöndum okkar. 

4.7.1 Viðhorf leirlistamanna til listformsins 

Einn þátttakandinn talar um hefð leirlistar og að við hér á Íslandi værum ekki með eins ríka 

hefð og til dæmis í Kína og Japan enda væri íslenska leirlistasagan stutt og henni kannski 

ekki haldið á lofti eins og er með aðrar listgreinar. En ýmsar breytingar eru á lofti varðandi 

notkun efnisins og væru myndlistamenn farnir að nýta sér efnið án þess þó að vera fagmenn 

varðandi efnisnotkunina. Væru þeir þá gjarnan með aðstoðarfólk sem væri með 

tæknikunnáttu á bak við sig.  

Þá talar annar þátttakandinn um hversu spennandi henni finnst þetta efni. Hægt er að vinna 

hratt og skissa í efnið og eins gera mjög vönduð verk sem taka lengri tíma. Hún talar um að 

leirinn sé kominn í tísku hjá myndlistamönnum í dag og hún sjái hann notaðan í miklu magni, 

eða mun oftar en fyrir bara tíu árum síðan. 

„Gott efni til að miðla list“, segir Ragna. Henni finnst frábært að sjá hvað fólk er farið að 

opnast gagnvart leirnum og fleiri farnir að nýta hann í listsköpun sína. Einnig talar hún um 

að efnið sé gott fyrir börn og fatlaða því það hefur svo róandi áhrif þegar unnið er með það 

þó svo það sé nú ekki þannig þegar fólk er farið að vinna með efnið, þá sé það nú ekki eins 

róandi því þá er það orðið að vinnunni manns. Hún rifjar upp fyrstu skiptin sem hún notaði 

leirinn á námskeiði áður en hún lærði fagið. „En ég man bara fyrstu námskeiðin sem ég fór 

á, mér fannst ég bara vera í paradís, mér fannst svo gaman“, segir Ragna að lokum. 

„Mikill munur er á milli landa varðandi virðingu við listformið“, segir Helena. Mikill munur 

sé á virðingu frá fólki í Danmörku en hér á landi. Henni finnst listformið sjálft mjög 

skemmtilegt og hefði viljað byrjað fyrr að vinna með það en hún gerði. Hún talar um að það 

þyrfti að gera breytingu á almennu myndlistanámi í grunnskólum, draga leirinn betur inn í 

námsáætlanir og leyfa nemendum að upplifa efnið. Þannig öðlist nemendur skilning á efninu 

og ferlinu og fái vissa upplifun við að koma við efnið. „Það er svo margt annað en bara 

handmótun sem tilheyrir leirnum, það eru ótal margar aðferðir tengdar honum og 

nauðsynlegt að leyfa nemendum að prófa sig áfram“, segir Helena. En hún er ánægð með 

leirinn og að starfa við leirlist, segist vera heppin og sátt með lífið. 
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„Frábært listform“, segir Elsa. Hún segist alltaf vera jafn hissa að sjá eitthvað nýtt og nýjar 

hliðar á efninu. Fólk vinnur með efnið á ótal mismunandi vegu og við séum á spennandi 

tímum varðandi efnisnotkunina. Listamenn túlka hráefni út frá mörgum hliðum og leirinn 

hafi jarðfræðilega hlið og félagslega tengingu. Sagan á bakvið listformið sé spennandi og 

það bjóði upp á svo margt. Það eina sem hún óskar eftir væri að fólk opnaði hugann meira 

fyrir efninu því það loðir enn þá við leirinn sú tenging að leir sé sama sem bolli eða skál, 

efnið sé fjölbreyttara en svo. 

Sjötti þátttakandinn talar um muninn á milli handverks og list. Hvað er handverk og hvað er 

list? Hún segir að það gætu verið einhver blæbrigði þar en á meðan fólk er með menntun frá 

listaháskóla þar sem áhersla er lögð á fagurfræði og formfræði þá telst leirlist til listforms 

fremur en handverks. „Ég segist vera listakona og ég vinn þetta þannig, en þetta er auðvitað 

voða huglægt“, segir Sigríður. 

Spennandi og skemmtilegt listform segja fjórir af sex þátttakendum. Listformið er ekki með 

eins ríka hefð og er ríkjandi í öðrum löndum. Einn af þátttakendunum minnist á íslensku 

leirlistasöguna og finnst það mætti halda henni betur að fólki. Kynna hana betur og fræða 

fólk um söguna. Þannig gætum við fetað í sömu átt og nágrannaþjóðir okkar með þekkingu 

og virðingu við listformið í huga. Frætt almenning um bakgrunn listformsins og hvernig 

unnið er með efniviðinn. Áberandi var að sjá hversu ánægðir allir þátttakendurnir voru í garð 

leirsins og hvernig breytingum listformið hefur tekið á síðustu árum.  

Nú eru margir myndlistamenn farnir að nota efniviðinn í verk sín sem gefur efninu nýjan 

sýnileika. Listamenn ná að túlka efnið út frá mörgum ólíkum hliðum og efnið sé einfaldlega 

komið í tísku. Þátttakendurnir höfðu líka orð á því að nauðsynlegt væri að gera breytingar á 

almennu listnámi í skólum landsins. Kynna efnið betur og leyfa nemendum að upplifa það á 

ólíkan hátt. Gera tilraunir og öðlast meiri skilning á efninu í leiðinni. 

4.7.2 Skoðun leirlistamanna á þekkingu almennings 

Þátttakendur voru spurðir um þekkingu almennings á listforminu. Nokkrir af 

þátttakendunum lærðu fagið erlendis og því var áhugavert að heyra hvort það væri einhver 

munur á milli landa varðandi þekkingu og viðhorf almennings til listformsins.  

Fyrsti þátttakandinn hafði orð á því að þekking hér á landi varðandi listformið væri ekki 

mikil. Þekkingin væri grunn þó að fólk hefði kynnst leirlist í grunnskólum og fólk vissi í 

raun ekki mikið um efnafræðilegu hliðina. Hún sagði það þó vera í lagi þó fólk vissi ekki 
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mikið um bakgrunn efnisins, það væri samt frábært ef fleiri nýttu sér efnið til gleði og 

sköpunar. Vera frjáls í því hvernig unnið er með það og finna tilfinninguna sem efnið gefur. 

Elsa hafði orð á því listformið væri ekki gamalt hér á landi og það væri engin hefð á bak við 

það. Vissulega þekkti fólk yfirleitt Guðmund frá Miðdal, dúfuna og fálkann en hefði annars 

ekki mikinn skilning á þeirri hefð sem liggur í efninu. Hún talaði um að það virtist loða við 

leirinn sú karlrembulega hugsun að leirlist væri krukkulist fyrir miðaldra konur og það þætti 

henni bæði gríðarlega sorgleg hugsun sem og þröng sýn á efnið. Efnið hefur marga 

möguleika og eins margar birtingamyndir.  

Mikill munur væri á viðhorfi og almennri upplifun á efninu hér á landi og til dæmis í 

Danmörku þar sem leirinn og leirgerðalist væri mun eldri og þar af leiðandi mun meiri 

virðing borin fyrir því. Hún minntist líka á Japan þar sem leirinn er einn af æðstu 

handverksformum sem til eru og þar er litið á leirinn, glerunginn og samspilið þar á milli. 

Farið mjög djúpt í fagurfræðina á því. En kannski væri nú eitthvað að breytast hér á landi 

varðandi viðhorfið. Hún vonar að leirlist verði blandað meira við myndlist því það væri í 

raun það sem hún væri. „Ég væri mjög mikið til í að sjá bæði myndlistamenn á Íslandi vinna 

meira með leir og svo leirlistamenn á Íslandi blanda sér í rauninni í fleira af því að það þarf 

ekki að vera svona skýr skil, það má . . . gera tilraunir og leika sér“, segir Elsa að lokum. 

Helena talaði um vinahóp sinn, sagðist ekki þurfa að líta fjær en það. Þar hefði fólk engan 

skilning á vinnunni bak við verkin eða uppruna leirsins, söguna. Hún hefur unnið í nokkur 

ár í Danmörku þar sem hún finnur mikinn mun á viðhorfi almennings. Í Danmörku er fólk 

tilbúið til að borga meira fyrir handgerð verk og það þekki bakgrunn listamanna og eigi sér 

sína uppáhalds listamenn. Fólk safnar hlutum og hvort sem það er ungt fólk eða eldra. Henni 

finnst fólk á Íslandi aftur á móti fylgja straumnum og kaupa aðeins það sem er í tísku hverju 

sinni og það geti jafnvel verið verk eftir einhvern sem er ólærður í faginu. Oft verið að elta 

einhvern sem er vinsæll og frægur í staðin fyrir að hugsa út frá sér sjálfum og hvað hentar 

viðkomandi. 

Ragna segist oft vera spurð hvort hún sé ekki alltaf að föndra. Hún segir að viðhorfið sé 

alveg ótrúlegt því vinnan á bakvið leirinn sé oft mikið erfiði og fólk hafi lítinn skilning á því. 

Efnið kemur í pokum sem eru tíu til tólf kíló hver poki. Glerungapokarnir eru jafnvel enn 

þyngri eða um tuttugu kíló hver og auðvitað gifsmótin. Gifsmótin geta verið mjög þung ef 

þau eru stór og þess vegna sé vinnan á bak við listformið allt annað en eitthvað föndur. Hún 

telur að fólk átti sig ekki almennilega á ferlinu nema það hafi prófað það sjálft. Oft breytist 

viðhorfið hjá fólki þegar það prófar að fara á námskeið í mótun eða kemur í heimsókn á 
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vinnustofuna og sér hvernig vinnan fer fram. Jafnvel myndmenntakennarar átta sig ekki á 

ferlinu því þeir þekkja það ekki. Áætla alltof stuttan tíma í kennslu sem stenst engan veginn 

og er algjörlega óraunhæft. Þar af leiðandi fer eitthvað úrskeiðis í kennslunni og nemendur 

fá ekki rétta mynd af ferlinu. 

Önnu finnst þekking hjá almenningi vera af skornum skammti. Fólk þekki kannski miðilinn 

frá því að það leiraði verk í barnaskóla og sem hönnun. „Sumir þekkja leir bara mjög lítið 

og tengja hann kannski við borðbúnaðinn heima hjá sér“, segir Anna. Hafa jafnvel lítinn 

áhuga og svo eru aðrir með meiri áhuga. Þannig að það er frá engri þekkingu yfir í mjög 

mikla þekkingu, lítill millivegur þar á. Saga íslenskrar leirlistar er mörgum hulin og margir 

með föndurtenginguna þegar þeir hugsa um efnið, ferlið og verkin. 

Guðmundu finnst almenn þekking vera takmörkuð af því að það er ekki hefð fyrir því að 

kenna leirlist samhliða myndlist í grunnskólum og framhaldsskólum. Fjölmargir skólar eru 

þó búnir þeim búnaði sem þarf til að vinna með leirinn eins og ofna og verkfæri en nýta sér 

það þó ekki. Þegar litið er á listasögu sem kennd er í skólum er lítið talað um leirlist hvort 

sem það er íslensk eða erlend. Þá er frekar farið yfir málverk og erlenda listasögu. Hún talar 

einnig um Hönnunarsafnið og finnst mun meiri athygli lögð á húsgögn og fatnað á safninu 

en leir.  

Hún talar um að fólk sé að fjarlægjast uppruna hlutanna og skilji ekki hvaðan hlutirnir koma. 

Kannski af því að fólk þekkir engan sem er að búa til bolla og líkir því við þá tíma þegar það 

var einn leirlistamaður í hverju þorpi og allir þekktu hann og hans verk. Fólk bar virðingu 

fyrir honum rétt eins og það bar virðingu fyrir kjötsalanum á hinu horninu. Einnig telur hún 

að það mætti vera mun meiri list- og verkkennsla í grunnskólum, framhaldsskólum og 

leikskólum. Með meiri kennslu og meiri sýnileika myndi þekkingarlegt gildi aukast. 

Allir þátttakendurnir voru sammála um að almenn þekking á listforminu væri af skornum 

skammti. Algengt er að leirlistamenn séu spurðir að því hvort þeir séu að föndra í stað þess 

að spyrja um hönnun eða listsköpun. Fólk væri að fjarlægjast uppruna verka því það hefði 

ekki skilning á bakgrunni verkanna. Flestir í kringum þá, jafnvel í þeirra eigin vinahópi 

tengdu leirlist einungis við gerð bolla. Fólk þekkti ekki söguna, hvorki þá íslensku né aðrar 

leirlistasögur, hefðir og þjóðflokka. Eldri kynslóðin man eftir Guðmundi frá Miðdal og þá 

helst eftir vinsælustu verkum hans, en það er eins og sagan bæði endi og byrji þar því fólk 

geti ekki með neinu móti talað um aðra íslenska leirlistamenn. Þátttakendur benda aftur á 

mikilvægi þess að draga leirlist betur inn í myndlistakennslu og helst að blanda henni saman 
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við almenna myndlist. Láta efnin skarast saman og gefa nemendum þann fjölbreytileika sem 

efnið bíður upp á. 

4.7.3 Hvernig er hægt að auka hina almennu þekkingu 

Þátttakendur höfðu allir skoðun á því hvað hægt væri að gera til að auka sýnileikann á 

listforminu. 

Þegar Elsa er spurð hvernig megi dýpka þekkingu almennings á listforminu svarar hún: Ég 

væri gríðalega mikið til í að sjá meiri vinnu með krökkum og unglingum í grunnskólum 

landsins. Í rauninni þarf líka að fara með krakka í heimsóknir á vinnustofur til þess að þau 

sjái hvað er í gangi og um leið skilja þau ferlið. Hún hefur nokkrum sinnum haft opna 

vinnustofu þar sem fólki er boðið að koma og kíkja inn fyrir. Í þeim heimsóknum hefur fólk 

talað um að það skilji betur ferlið, hversu flókið og langt það getur verið. Efnið fer í gegnum 

mörg stig áður en það verður að fullbúnum hlut. Elsa talar einnig um hversu mörg góð og 

áhrifarík samtöl hún hefur haft við fólk sem kemur á opnu dagana, sumir hafa aldrei áttað 

sig á ferlinu og finnst spennandi að fá að kíkja bak við tjaldið og skyggnast inn í líf 

leirlistamannsins. Efnið er í raun fullkomið til að kenna fólki um ferli hluta segir Elsa að 

lokum og bendir einnig á að opin umræða og sýningar séu nauðsynlegar til að auka 

sýnileikann. 

Sigríður talar um ábyrgð kennara og oft á tíðum virðast listgreinakennarar ekki hafa góða 

þekkingu á efninu. „Ef kennarar fengju gott námsefni til að vinna út frá væri það góð 

byrjun“, segir hún og leggur aftur áherslu á góða kennslu í grunnskóla.  

„Auka fræðslu í skólum“, leggur Helena áherslu á og segist vilja sjá breytingu á námsefni í 

grunnskólum og fjölbrautarskólum. Leyfa nemendum að upplifa efnið og fara í 

vettvangsferðir til þess að kafa djúpt í upprunann. Hún tekur dæmi úr sínu grunnskólanámi 

fyrir nokkrum árum þar sem farið var í vísindaleiðangur til þess að skoða örverur í 

Vífilsstaðarvatni. Með leiðangrinum var samþætting námsgreina á milli myndlistar, 

eðlisfræði og jarðfræði. Nemendur fengu mikið út úr því að vinna efnið út frá ólíkum hliðum 

og tengja það á þennan hátt. Helena leggur einnig áherslu á að fólk virðist ekki þekkja 

muninn á fjöldaframleiddum vörum frá Kína eða þeim sem eru handgerðar. 

Myndlistakennsla þyrfti að fá jafnmikið vægi og stærðfræði og íslenska í skólum segir 

Ragna. Hún talar um að hennar tilfinning fyrir kennslu leirlistar í skólum sé oft á þá leið að 

hún sé afgangs. Á kaffistofu kennara er liggur við að gargað sé: HVER ÆTLAR SVO AÐ 

TAKA AÐ SÉR LEIRINN Í ÁR? Ekki sé nógu mikill metnaður hjá skólum að setja leirinn 
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inn í námsefnið en hann ætti svo sannarlega að vera þar. Fólk hefur mismunandi mikil fjárráð 

og alls ekki allir sem hafa efni á því að senda börn sín í einkanám í listum. Ef nemendur eru 

heppnir með myndlistakennara getur það breytt miklu fyrir þá. Myndlist opnar augu 

nemenda og eykur víðsýni á svo margan hátt, segir Ragna. 

Ragna telur samt að einhver breyting sé í loftinu varðandi þekkingu almennings, á síðustu 

árum hefur það aukist að myndlistamenn séu að sýna verk sín úr leir. Þá fá þeir aðstoð frá 

fagmenntuðum leirlistamanni sem útfærir verkin fyrir þá eða aðstoðar þá með efnið. Hún 

leggur áherslu á að leirlistamenn hér á landi þurfi að vera áræðnari og sækja um sýningarsali 

og halda sýningar. Vera sýnilegir, láta vaða og taka áhættu.  

Heimsóknir nemenda á vinnustofur eru einnig áhrifaríkar. Það væri til dæmis gott ef það 

gæti skapast samstarf á milli skóla og listamanna þar sem skipulagðar heimsóknir til 

listamanna væru settar inn í námsáætlanir. Nemendum í grunnskóla hafa mikinn áhuga á að 

sjá hvað liggur á bak við listformið. Sjá hvernig hlutirnir eru gerðir og allan þann tíma sem 

liggur á bak við verkin segir Ragna að lokum. 

Anna talar um aukið listnám í skólum og nýta leirinn betur í námsáætlunum. Gott væri ef 

nemendur fengu tækifæri til að vinna í þrívíðu formi, komast í flæði og kynnast því hvernig 

er að vinna með höndunum. „Leirinn er áhugaverður miðill sem bíður upp á svo rosalega 

margt“, segir Anna þegar hún talar um námsefni og grunnskólana. Listasaga kemur einnig 

sterkt til greina og nauðsynlegt að dýpka skilning á íslenskri listasögu í bland við erlenda 

sögu. Þannig öðlast nemendur grunn um söguna og geta nýtt hann í eigin hugmyndavinnu, 

öðlast skilning á bakgrunni sínum og um leið öðrum þjóðum. 

„Leirlistasafn væri góður grunnur til að auka þekkingu á listforminu“, segir Guðmunda. 

Eins væri áhugavert ef SÍM, Myndhöggvarafélagið og Leirlistafélagið myndu sameinast, 

nokkurs konar kross nálgun. „Það gæti útrýmd vissum fordómum á milli þessarar greina eða 

væri allavega góð tilraun til þess“, segir Guðmunda. Guðmunda nefnir einnig að það virðist 

sem tækniþekking og verkvit fólks sé að minnka, fólk sé að fjarlægjast hlutina og skilji ekki 

hvaðan þeir koma. Hún leggur einnig ríka áherslu á að það mætti vera mun meiri list-og 

verkgreina kennsla í grunnskólum, framhaldsskólum og leikskólum. Ef það væri aukin 

kennsla á þessu sviði myndi það skila sér og fólk myndi fá meiri virðingu fyrir listinni yfir 

höfuð. 

Þátttakendur voru almennt sammála um að auka vægi leirlistar í leikskólum, grunnskólum 

og framhaldsskólum. Það væri grunnurinn að góðri þekkingu, bæði á efninu sem slíku og 
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jafnframt á sögu og þróun þess. Opnar vinnustofur og heimsóknir til listamanna komu líka 

til tals. Með því að sýna nemendum hvernig listamenn vinna og hversu langt og flókið ferlið 

er í raun og veru, er nemendum  gefin raunveruleg sýn á listformið. Nýtt og aukið námsefni 

í grunn- og framhaldsskóla væri einnig nauðsynlegt því með auknu námsefni fá kennara í 

myndlistakennslu verkfæri í hendurnar til að auðvelda miðlun efnisins til nemenda sinna.
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5 Framtíðarsýn - umræður 

Ég byrjaði verkefnið með þremur spurningum til þess að rannsaka hvernig leirlistamenn nota 

efniviðinn í dag. Hvað liggur á bak við listformið varðandi sögu þess, hefðir, aðferðir og 

efni. Eins langaði mig að heyra hvert viðhorf leirlistamanna væri til listformsins og hvaða 

hugmyndir þeir hefðu til að auka þekkingu á listforminu. Markmiðið með verkefninu var að 

safna saman efni varðandi leirlist og draga fjölbreytileika listformsins fram. Tengja efnið við 

námsefni sem hentar bæði í grunn- og framhaldsskóla sem og í almenningsfræðslu. 

Viðmælendur úr hópi listamanna gáfu mér ríkulegan tíma til þess að fylgjast með þeim á 

vinnustofum sínum ásamt því að gefa mér tíma fyrir viðtal. Út frá áhorfi og viðtölum komst 

ég að þeim niðurstöðum að vinna leirlistamannsins er fjölbreytt og almennt vinna 

leirlistamenn með efnið á margvíslegan hátt. Nálgun þeirra á listsköpuninni er ólík, hvort 

sem það er val um efni eða aðferð. Þátttakendur töluðu um þann fjölbreytileika sem liggur í 

listforminu og hversu áhugavert væri að vinna með það á ólíkan hátt. Verkferlið er yfirleitt 

langt sökum þess að efnið þarf að þorna og brenna tvisvar áður en það verður fullbúið. Oft 

þurfa leirlistamenn að taka hið óvænta inn í verkferlið og eins og kom fram í viðtölunum er 

margt sem getur komið upp á í brennslu og við blöndum efna. 

Vinnustofur þátttakenda eiga það allar sameiginlegt að vera vel skipulagðar og hafa gott 

vinnurými. Hægt var að greina verk í vinnslu á nokkrum ólíkum stigum verkferlis hjá öllum 

þátttakendum verkefnisins. Algengt er að listamennirnir noti steinleir, jarðleir og postulín í 

verk sín og þá ýmist með handmótun, rennibekk eða með gifsmótum.  

Sagan á bak við listformið er mikil og áhugaverð. Hægt er að lesa í sögu síðustu þrjátíu 

þúsund ára og hvernig hún hefur þróast í gegnum aldirnar. Hvernig viðhorf til listformsins 

hefur breyst í gegnum tíðina með auknu upplýsingaflæði og þeim tæknilegum breytingum 

sem hafa orðið síðustu árin. Í dag er algengt að listmenntað fólk líti á leir sem efnivið fyrir 

listsköpun frekar en efni sem einungis er notað til nytjamunagerðar. Efnið er nýtt á ólíkan 

hátt víðsvegar um heiminn sem gefur því mikla dýpt og áhugavert sjónarhorn. Sagan hér á 

landi hefur kannski ekki þá miklu hefð sem skapast hefur víða annars staðar en þó er hún 

áhugaverð á þann hátt að hægt er að lesa í upphaf sögunnar, tilraunir með íslenskan leir og 

hvernig landsmenn hafa brugðist við gerð listmuna úr leir á mismunandi tímum.  
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Þegar almenn þekking á listforminu var skoðuð kom í ljós að almenn þekking hér á landi 

virðist vera í lágmarki miðað við almenna þekkingu í nágrannaríkjum okkar. Þátttakendur 

vildu meina að skortur væri á námsefni og samtali milli listamanna og skólastofnana. Með 

niðurstöðunum komu nokkrar góðar hugmyndir um hvernig mætti auka þekkingu 

almennings og ætla ég að fara yfir nokkrar af þeim hugmyndum og tengja við þau 

menntunarlegu gildi sem fræðimenn fyrri tíma töldu mikilvæg. 

5.1 Námsefni 
Samkvæmt rannsókninni Anne Bamford á listkennslu á Íslandi, voru niðurstöður á þá leið 

að myndmenntakennurum fannst almennt vera skortur á námsefni. Lítið væri um nýtt 

kennsluefni sem tengdist nútímanum, nýjungum og þeim tæknilegu breytingum sem orðið 

hafa á síðustu árum. Í dag væri enn verið að kenna úr námsbókum sem skrifaðar voru 

nokkrum áratugum áður (Bamford, 2011). Anne fer einnig yfir mikilvægi þess að listamenn 

og skólar hefji samvinnu. Fá nemendur til að kynnast störfum listamanna og upplifa hvernig 

ferlið er í raun. 

Ég er sammála Anne varðandi mikilvægi þess að að koma á samstarfi milli listamanna og 

skóla og sveitafélaga. Skipuleggja heimsóknir á vinnustofur og tengja þær við nám nemenda. 

Fá listamenn til að koma inn í grunn- og framhaldskólana og kenna í nokkrar vikur á hverju 

ári. Þannig eykst þekking nemenda og þeir kynnast ólíkum hliðum á listforminu. Sjá 

sjónarhorn annarra og fá tækifæri til að koma sínum á framfæri.  

Myndlistaskólinn í Reykjavík og Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar hafa unnið í 

samstarfi með myndlistarsmiðjur fyrir leik- og grunnskóla borgarinnar í nokkur ár. 

Markmiðið með smiðjunum er að kynna starfsaðferðir og nálgun listamanna fyrir 

nemendum. Auka hæfni þeirra til að beita skapandi aðferðum, víkka sjóndeildarhring þeirra 

og persónulega listræna tjáningu. Níu leikskólar eru skráðir í samstarfið og tveir árgangar úr 

grunnskólum Reykjavíkur fá kennslu þrjá morgna í röð frá starfandi listamönnum í sér 

útbúnum myndlistaskóla sem sérhæfir sig í að miðla list til nemenda (Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar, 2018).  

Samstarfið er mikilvægt fyrir leik- og grunnskóla í Reykjavík en það mætti auka samvinnu 

milli fleiri sveitafélaga og gefa öllum nemendum tækifæri til þess að kynnast ferlinu við 

listsköpun í samvinnu við listamenn. 

Í dag eru til tvær námsbækur á íslensku um leirmótun. Kristín Ísleifsdóttir gaf þær út í 

samvinnu við Menntamálaráðuneytið árið 2014 og 2016. Bækurnar heita Leirmótun, 
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keramik fyrir alla og Leirmótun, verkefni. Markmið bókanna er að gefa kennurum verkfæri 

í hendurnar til að styðja sig við í kennslu í leirmótun. Þar er farið yfir grunnaðferðir 

leirmótunar ásamt grunn undirstöðuþáttum. Verkefnið eru sniðin að getustigi nemenda og í 

samræmi við Aðalnámskrá grunnskólanna (Kristín Ísleifsdóttir, 2016). Bækurnar eru öllum 

aðgengilegar á heimasíðu Menntamálaráðuneytisins og eru vel útfærðar varðandi verkefni 

og góð skil gerð á leirtegundum og hvernig þær haga sér á mismunandi hátt. Ekki hafa verið 

gerðar rannsóknir á því hversu margir listgreinamenntaðir kennarar nýta sér þetta námsefni. 

En með því að hafa það aðgengilegt á vef Menntamálaráðuneytisins má gera ráð fyrir því að 

það auðveldi kennurum til muna að auka við námsefni sitt og miðlun efnisins verði 

auðveldari. 

Það sem vantar hins vegar inn í námsefni skólanna er íslensk leirlistasaga þar sem farið er 

yfir sögu leirsins hér á landi ásamt kynningum á íslenskum listamönnum, verkum þeirra og 

aðferðum. Þannig geta nemendur tengt menningarlegan bakgrunn sinn við hugmyndavinnu 

sína og lært að meta eigin gildi og viðhorf. Eins og segir í Aðalnámskrá grunnskólana, 

„Listupplifun opnar farveg til að skoða og meta eigin gildi og viðhorf, á beinan eða óbeinan 

hátt, út frá margvíslegum leiðum og miðlum. Í listum geta nemendur rýnt í gildi samfélagsins 

á ólíkum tímum og mismunandi menningarsvæðum og einnig persónuleg gildi, s.s. gagnvart 

einstaklingum, fjölskyldu, samfélaginu, vinnu og leik, náttúru og umhverfi, fegurð, ljótleika, 

ofbeldi og ást“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Það væri tilvalið að útbúa leiðbeinandi námsáætlun þar sem skólastjórnendur fá leiðsögn 

varðandi þá listamenn sem eru tilbúnir til að vera í samstarfi við skólastofnanir varðandi 

heimsóknir á vinnustofur og eins þá sem eru tilbúnir til að koma inn í námið. Þá væri enn 

frekar hægt að nýta samvinnu listamanna til að samþætta námsefni og kenna tvö til þrjú 

námsefni saman. Með því að flétta listræna nálgun inn í aðra námsgreinar er verið að gefa 

nemendum aðra sýn á námsefnið sem leiðir til fjölbreyttari vinnubragða með því að nálgast 

efnið frá ólíkum sjónarhornum.  Námsefnið lifnar við og verður í leiðinni mun áhugaverðara 

fyrir nemandann.  

Líkt og Elliot Eisner talar um með fagmiðaðri myndlistakennslu. Hann taldi að nemendur 

auki skilning sinn á aðferðum og efnisnotkun listamanna ef nemendur fara í gegnum sama 

ferli og listamaðurinn gekk í gegnum á sínum tíma. Þannig öðlist nemandinn þekkingu og 

skilning á því víðamikla ferli sem á sér stað í allri listsköpun. Þeir fá kennslu um bakgrunn 

listamanna, hvaðan þeir koma, verkin þeirra og hvað hefur verið sagt um verkin frá 

gagnrýnendum og listfræðingum (Eiríkur Þorláksson, 1994). 
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Ef við lítum á útreikninga Hagstofu Íslands má sjá að fjölmenning hefur aukist síðustu árin 

hér á landi. Með aukinni fjölmenningu skapast tækifæri fyrir kennara að nýta ólíkan 

menningarbakgrunn nemenda og sýna nemendum muninn á menningu mismunandi þjóða. 

Þannig eykst skilningur nemenda á bakgrunni sínum, nemandinn skilur hvaðan hann kemur, 

hverjar ræturnar eru og öðlast skilning á gildi annarrar menningar (Rodriquez, 1999). 

Til þess að nemendur geti lært og skilið umhverfið sitt, bakgrunn og þá sögulegu arfleifð 

sem liggur að baki listgreina er aukið námsefni í skóla gott verkfæri fyrir kennara til að miðla 

þekkingunni áfram. 

Í kafla þrjú fór ég yfir efniviðinn og þá menningararfleifð sem býr í leirlistinni. Fór yfir sögu 

leirlistar, hvernig hún hefur þróast í gegnum árin bæði hér á landi og erlendis. Mikil hefð 

ríkir í sumum löndun í kringum listformið og liggur mikil saga í þeirri hefð. Tæknilegar 

nýjungar á okkar tímum gefa efniviðnum nýja möguleika við notkun hans og hvernig 

listamenn nýta sér þessa tækni. Þessa nálgun á listformið tel ég vera mikilvæga sem 

námsefni. Hægt er að tengja leirlistasöguna hinu daglega lífi nemandans og eins gefa góða 

innsýn í líf og stefnu fólks fyrr á tímum. Þannig víkkar nemandinn sjóndeildarhring sinn, 

skilur og skynjar leirlistina sjálfa, hvaðan hún kemur og hvernig hún er.  

5.2 Leirlistasafn 
Sýnileiki á uppruna, menningu og þróun söguna þyrfti einnig að komast á safn. Safnið gæti 

haft tvíþættan tilgang, annars vegar sýnt upprunann, ferlið og þróun efnisins í gegnum árin 

og hins vegar sýnt verk eftir listamenn sem eru að vinna með efnið í dag. Fyrirmyndin af 

þessu safni hef ég frá postulínssafninu Leuchtenburg castle í Þýskalandi sem ég heimsótti 

árið 2015. Safnið er staðsett nálægt litlum bæ sem heitir Kahla og er í aldar gömlum kastala 

upp á hæð í miðri sveit. Áður hýsti kastalinn fangelsi og síðar geðveikrarhæli. Í dag er búið 

að gera hann upp og nútímavæða hann á sviði rafmagns, ljósa, hreyfitækni og útlits. Á 

sýningunni mátti lesa í sögu postulíns víðs vegar um heiminn ásamt sýningum þar sem 

samtíma listamenn sýna verk sín. Farið er í gegnum sjö töfrandi heima þar sem postulín er 

sýnt á framandi og nútímalegan hátt. Sagan er dregin fram og farið yfir möguleikana í efninu 

og gerður samanburður á verkkunnáttu fyrri tíma og í samtímanum. 

Ég tel út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að það sé nauðsynlegt að setja upp íslenskt 

leirlistasafn eða opna deild inni á öðru listasafni, þar sem frumkvöðlar greinarinnar eru 

kynntir ásamt efniviðnum og verkkunnáttu fyrri tíma. Jafnframt sýna það sem er að gerast í 
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listgreininni í dag með þeim listamönnum sem starfandi eru hér á landi. Draga fjölbreytileika 

listformsins og listamanna fram í dagsljósið og sýna verkin.  

Í Aðalnámskrá grunnskólanna eru grunnþættir menntunar taldir vera „læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Sýnileiki á listforminu tengist grunnþáttunum á nokkra 

vegu. Í gegnum læsi, sköpun og sjálfbærni. Þá tileinka nemendur sér meðal annars læsi á 

menningu og hið manngerða umhverfi. Dýpka skilning sinn á uppruna sínum og annarra og 

öðlast reynslu í sjálfbærni með því að læra réttu brennsluaðferðir við leirinn þar sem 

rafmagnstæki koma ekki við sögu. 

Augljóst er út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að verkferlar listamanna eru ólíkir og eins 

nálgun á efnivið. Nemendur í grunn- og framhaldsskólum geta dýpkað skilning sinn á 

menningararfi sínum og nýtt hann til sinnar eigin sköpunar. Kynnt sér þá menningu sem 

viðhefst í okkar landi og tengt hana við þróun menningar í ólíkum löndum, líkt og Elliot 

Eisner talaði um sem tilgang fagmiðar listgreinakennslu. Fagmiðuð listgreinakennsla var 

sérstaklega þróuð með grunnskólanemendur í huga en hefur einnig verið aðlöguð fyrir 

fullorðna og sem safnakennsla á listasöfnum. Til þess að auka færni nemenda í sköpun lærir 

nemandinn tækni og fær verkfæri í hendurnar sem hann nýtir til sköpunar. Hann lærir að sjá 

hlutina í víðara samhengi og rannsaka efnið áður en hann byrjar að skapa. Þá fá nemendur 

tækifæri til að sjá hlutina frá mörgum ólíkum sjónarhornum og auka skilning sinn á aðferðum 

og efnisnotkun listamanna (Dobbs, 1998). Eins og segir í Aðalnámskrá grunnskólanna „með 

kennslu í listgreinum öðlast nemendur færni í að lesa í myndir fortíðar og nútíðar“. Tengja 

við sitt nánasta umhverfi og sögu, ræktað upplifun sína á list og geta rýnt í gildi samfélagsins 

á ólíkum söguskeiðum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Með safni er auðvelt að færa menningu á milli kynslóða og tímabila í sögunni eins og John 

Dewey telur að sé hlutverk menntunar. Virkja nemendur til þess að leita upplýsinga og 

reynslu annarra sem nemendur geta svo nýtt áfram með sínum eigin verkferlum (Lundgren, 

1979 og Gunnar E. Finnbogason, 2010).  

5.3 Heimildamynd 
Heimildamyndir eru vel þekktar í heimi fræðanna. Þær veita góða kynningu á fyrirfram 

ákveðnu viðfangi sem er skoðað. Með heimildamyndum fær áhorfandinn upplýsingar 

mataðar til sín á tiltölulega stuttum tíma. Á tímum upplýsingarinnar er nauðsynlegt að fylgja 

þeim takti sem þjóðfélagið skapast af. Í dag fær fólk upplýsingar á nokkrum mínútum í 
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gegnum snjalltæki og flest allir, allt frá börnum til gamalmenna eiga slík tæki. Með gerð 

heimildamyndar er hægt að miðla þekkingu til fólks á öllum allri á einfaldan hátt. Nýta 

myndina sem námsefni og vinna verkefni tengt því efni sem myndin fjallar um. Þá þarf 

kvikmyndin að vera aðgengileg fyrir skólastofnanir sem og almenning svo auðvelt sé að 

nálgast efnið. Hugsanlega væri hægt að vinna slíka mynd í samráði við 

Menntamálaráðuneytið, RÚV og sveitafélögin. Ávinningur myndarinnar væri skrásetning á 

sögu leirlistar, listamanna og annarra sem koma að ferli sköpunar tengdum leir, auk þess að 

sýna fjölbreytni leirlistaverkanna.
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6 Lokaorð 

Í þessu verkefni fjallaði ég um leirlist og þann ríkulega menningarlega arf sem liggur í 

listforminu. Þá rannsakaði ég sögu, upphaf, þróun, hefðir og viðhorf til leirlistar. Fylgdist 

með sex leirlistamönnum við störf og skrásetti vinnubrögð, notkun efniviðs og viðhorf þeirra 

til listformsins. Ég færði einnig rök fyrir því hversu mikilvægt það er að opna ferli 

leirlistamanna og tengja listformið betur inn í almennt nám. Auka sýnileikann á 

listamönnum, verkum og vinnustofum þeirra sem og verkferlum. Vekja áhuga hjá 

nemendum á því að kynnast uppruna sínum. Öðlast skilning á umhverfi sínu og geta borið 

sig saman við aðra menningarheima í gegnum söguna og verk leirlistamanna.  

Það var áhugavert að fá innsýn inn í skapandi ferli leirlistafólks, oft mátti sjá nokkur ólík 

verk í vinnslu á sama tíma en samt greina ákveðin þráð á milli verka. Persónuleiki hvers og 

eins listamanns var lýsandi allt frá skissubókum yfir í leirverk og málverk. Ég kynntist 

listamönnunum vel og verkum þeirra í gegnum áhorf og viðtöl. Hugmyndaheimur þeirra var 

ólíkur og þeir unnu á ólíka vegu með efniviðinn. Það sem var líkt var sá fjöldi verkefna sem 

þeir unnu að á sama tíma. En verkferli í leirmótun er tímafrekt og talsverður biðtími sem 

krefst þess að listamaðurinn  hafi nokkur járn á eldinum í einu til að nýta tímann sem best. 

Í framtíðinni sé ég fyrir mér að halda áfram með verkefnið og vinna að vönduðu og öflugu 

námsefni í samræmi við Aðalnámsskrá grunnskóla- og framhaldsskóla. Námsefnið væri þá 

hugsað til þess að virkja sköpunarkraft nemenda, notkun efniviðsins í öllum þeim 

margbreytileika sem það bíður upp á og skerpa á þekkingu fólks um sögu leirlistaformsins. 

Með auknu námsefni dýpka nemendur sýn sína á umhverfið, bakgrunn og sjá hvernig þetta 

svið mannlífs og menningar hefur þróast í áranna rás. 

Áhugavert væri að stuðla að opnun leirlistasafns hér á landi sem ég tel að allir myndu njóta 

góðs af, bæði listamenn, námsmenn og almenningur. Sýningar á verkum og verkviti fyrri 

tíma ásamt samtímalist og þeim aðferðum sem hafa þróast í gegnum árin. Opna ferli 

listamanna og leiða áhorfandann í gegnum heim leirlistar. 

Þriðja hugmyndin er heimildamyndagerð þar sem leirlistamenn eru dregnir fram í sviðsljósið 

og unnið með þann efnivið sem liggur í listforminu ásamt kynningu á listamönnum og 

verkum þeirra. Með kvikmynd er hægt að miðla efninu á öflugri hátt en í skriflegu formi. 

Kennarar, nemendur og almenningur ættu auðveldara með að nálgast efnið og kynnast 
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listforminu og þeim breytingum sem eiga sér stað víðs vegar um heim. Mikið af íslenskum 

leirlistamönnum vinna í samvinnu við erlenda listamenn og það væri áhugavert að miðla 

þeim störfum áfram. 

Rannsóknin var minn vettvangur til þess að safna saman efni um leirlist sem ég get svo nýtt 

áfram í formi námsefnis. Ég tel að efnið þurfi að vera aðgengilegt og á íslensku formi til þess 

að geta leitt nemendur inn í heim leirlistar. Með aukinni þekkingu á listforminu eykst virðing 

listgreinarinnar sjálfkrafa og sýnileikinn verður meiri.
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9 Viðauki I – Bréf til þátttakenda 

Sæl, Guðrún heiti ég og er nemandi í meistaranámi í listkennslu við Listaháskóla Íslands. 

  

Mér var bent á að hafa samband við þig í tengslum við lokaverkefni (30 eininga rannsókn) 

sem ég vinn að um þessar mundir. Með rannsókninni langar mig að sýna þann 

fjölbreytileikann sem leirinn bíður upp á. Aðferðir, leirgerðir og hvernig listamenn nálgast 

efniviðinn. Markmiðið er að auka þekkingu fólks á listforminu, auka sýnileikann á því og 

eins skoða stöðu leirlistar á Íslandi. 

  

Rannsóknin byggist á tilviksrannsókn (Case study) þar sem ég mun fylgjst með nokkrum 

leirlistamönnum við vinnu sína og taka viðtal við hvern og einn. Áhorfið er áætlað í sirka 1-

2 klukkutíma í þrjú skipti og viðtalið verður um 20 mínútur. Gagnavinnsla fer fram í febrúar 

mánuði og tíminn er ákveðinn í samráði við hvern og einn þátttakenda. 

  

Ert þú til í að taka þátt? 

  

Endilega láttu mig vita og þá get ég hringt eða komið við og kynnt mig og verkefnið enn 

betur. 

  
Bestu kveðjur á meðan, 

Guðrún J. Halldórsdóttir 

 


