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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um starfendarannsókn sem stóð yfir í 6 mánuði frá október 2019 til mars 

2020. Eftir að hafa kennt í nokkur ár og kynnst fræðunum betur þá fann ég þörf fyrir að 

flétta þetta saman og skerpa á því hvernig kennari ég vil vera. Ég vissi að ég vildi ekki 

kenna á sama hátt og mér var kennt í barnaskóla heldur vildi ég brjóta þá múra og ryðja 

leið fyrir nemendur til að finna sína rödd og skapa út frá eigin tilvist.  

Ég hugsaði verkefnið út frá einstaklingnum og hans innra landslagi, skynjun á 

umhverfi sínu og hvernig hann tengist samfélaginu. Ég skoða meðal annars John Dewey og 

hans kenningar um lýðræði og jafnréttisgrundvöll, hugmyndafræði Mihaly 

Csikszentmihalyi um flæði (e. Flow), fyrirbærafræði Maurice Merleau-Ponty og gagnrýna 

kennslufræði (e. critical pedagogy) Paulo Freire og hugmyndafræði hans um valdeflingu 

einstaklingsins.  

Helstu gögn sem ég notaði á meðan á rannsókn stóð voru rannsóknardagbók, 

ljósmyndir, óformlegar samræður og hljóðskrár sem ég safnaði sjálf. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að með því að leggja áherslu á 

sköpunarferlið sjálft, í gegnum leik, flæði og samræður fundu nemendur eigin styrkleika og 

rödd. Það kom skemmtilega á óvart í þessu ferli hversu mikilvægt það er að byrja og enda 

tímana með check-in og check-out leik. Það virkaði rétt eins og hljómsveit sem stillir 

saman strengi sína og spilar í takt. Ferðalagið sem ég hef farið í, sem er þessi 

starfendarannsókn, hefur aukið mér sjálfstraust og gefið mér byr undir báða vængi. Ég hef 

áttað mig betur á því hvernig kennari ég vil vera.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

This dissertation is based on a action research conducted over a period of 6 months, from 

October 2019 to March 2020. After having gained experience through teaching for a few 

years and gotten more knowledge of different schools of thought I felt the need to combine 

the two and sharpen my approach as a teacher. I knew I did not want to teach the same way 

I had been taught as a child, but rather break down barriers I felt existed and support 

students in navigating their way to find their own voice and create on their own terms.  

I approached the thesis from the perspective of the individual student and his or her 

inner landscape, the student's way of sensing his or her surroundings and how he or she is 

connected to society. I for example explore John Dewey's theories about democracy 

and equality, the  ideas of Mihaly Csikszentmihalyi about flow, Maurice Merleau-Ponty's 

phenomenology and Paulo Freire's critical pedagogy on the empowerment of the 

individual. 

The main resources I relied on during the research were my research journal, 

photographs, informal conversations and sound files I collected.  

My findings suggest that by placing the creative work process at the centre of the 

teaching, - through play, flow and conversations, students found their own strengths and 

voice. It was a pleasant surprise to discover how important it is to start and end each class 

with a check-in and check-out game. It was similar to when an orchestra tunes up before a 

concert to play in sync. The journey I have embarked upon, which is this action research, 

has increased my self-confidence and empowered me. I have a better sense of what kind of 

a teacher I want to be.   
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Emelía. Ég vil þakka Hrund Gunnsteinsdóttur og Ernu Margréti Arnarsdóttur fyrir að lesa 

yfir ritgerðina og veita góð ráð. Einnig vil ég þakka Hafdísi Ósk Jónsdóttur fyrir hennar 
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1. Inngangur 

Eftir að hafa starfað við kennslu í nokkur ár og kynnst fræðum listkennslunnar fann ég þörf 

fyrir að endurskoða starf mitt sem kennari. Ég hafði hugmyndir um nýjar nálganir í 

listkennslu og vildi rannsaka þær leiðir nánar. Mér hefur verið afar hugleikið það áreiti sem 

við upplifum daglega og hvernig tími barnsins er nýttur fyrir skólastarf og tómstundir. 

Dagarnir eru planaðir og börnin leysa öll þau verkefni sem þeim eru gefin, á þann hátt sem 

ætlast er til og útkoman er oft fyrirfram ákveðin. Þau læra fljótt inn á þennan hraða sem er í 

samfélaginu og keppast um að klára verkefni eins hratt og hægt er og kalla svo búin, í 

staðinn fyrir að staldra við og bara vera. Á sama tíma og nemendum er stýrt þá eru gerðar 

þær kröfur að nemendur séu sjálfstæðir, lausnamiðaðir og skapandi. Ég þekki það sem 

kennari að það skiptir máli að vera með röð, reglu og rútínu en ég velti því fyrir mér 

hvernig ég get skapað rými fyrir nemendur til að vinna með eigin tilfinningar, flæði og 

sköpun í gegnum skynjun og samtal. Hversu mikið pláss á ég sem kennari að taka í 

kennslunni og hvernig get ég ýtt undir sköpun nemenda?  

Námið í listkennsludeild Listaháskóla Íslands gaf mér vettvang til þess að næra og 

ræða hugmyndir mínar um listkennslu við fólk sem hafði sömu ástríðu og ég að bæta 

skólakerfið. Ég lærði mikið af samnemendum mínum og kennurum. Það var lærdómsríkt 

að lesa fræðin sem bæði staðfestu mínar hugmyndir um listkennslu og dýpkuðu. Fyrir mér 

var það eðlilegt framhald að gera starfendarannsókn og skoða þannig eigið starf og hvernig 

best væri að nýta þau fræði sem vöktu áhuga minn í kennslu. Með því að skrifa dagbók á 

meðan rannsókn stóð, þar sem ég ígrundaði vel það sem ég ætlaði að kenna og af hverju, 

þá náði ég að skoða mig sem kennara og mína kennsluhætti. Í byrjun ferðalagsins fann ég 

þörf fyrir að prófa nýjar leiðir í minni kennslu, endurskapa mig sem kennara og þróa mína 

eigin kennslufræði. Ég var að velta því fyrir mér hvort að rýmið hafi áhrif á innblástur og 

sköpun hjá nemendum. Einnig vildi ég finna leið til að bæta inn samræðum sem ég tel að 

geti verið valdeflandi fyrir nemendur. Rannsóknarspurningin er þessi: 

Hvernig hafa mínir kennsluhættir áhrif á sköpunargleði nemenda? 

Ég er ekki með mína eigin stofu til að kenna í heldur flakka ég á milli kennslustofa og ég 

fann að það var áskorun að ná athygli nemenda í byrjun tímans þar sem uppbrot í kennslu 

getur verið erfitt fyrir suma. Tilgangurinn með rannsókninni er að finna lausn á nýjum 

aðstæðum og finna svör við spurningum af þessu tagi og móta um leið mína eigin 

persónulegu kennslufræði.  
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Rannsóknarverkefnið skiptist í sex meginkafla. Í fyrsta kafla ferðast ég til baka og 

skoða æskuárin mín, skólagöngu, ævintýraþrá og hvernig ég sjálf leiddist út í 

kennarastarfið. Í öðrum kafla er stiklað á stóru hvað varðar hugmyndir um menntun og 

listkennslu. Í þriðja kafla er farið yfir þá aðferðafræði sem stuðst var við gerð rannsóknar. 

Kafli fjögur fjallar um rannsóknina sjálfa og í fimmta kafla má finna umræður og helstu 

niðurstöður rannsóknar sem og framtíðarvangaveltur mínar um mig sem kennara.  

 

1.1 Mín bernsku ár 
Þegar ég var ung þá var alltaf til bunki af blöðum og kassi af litum á eldhúsborðinu sem 

var hjarta heimilisins og þarna sat ég í tíma og ótíma og teiknaði ásamt systkinum mínum, 

einum bróður og tveimur systrum. Á þessum tíma þekkti maður tilfinninguna að láta sér 

leiðast enda var enginn tímaþjófur eins og tölva og snjallsími til. Sjónvarpið spilaði ekki 

svo stórt hlutverk á mínum uppvaxtarárum en þáttum eins og Húsið á sléttunni vildi ég þó 

ekki missa af og svo fannst mér teiknimyndin Línan alveg ótrúlega skemmtileg. Þegar hún 

birtist á skjánum þá var hóað alla í fjölskylduna og við hrúguðum okkur í sófann. Á 

þessum tíma var heldur ekkert sjónvarp á fimmtudögum og sá tími nýttist vel fyrir 

samveru.  

Móðir mín er listakona og hún kenndi mér að teikna. Ég fékk stundum að fara með 

henni í Myndlistarskóla Reykjavíkur þar sem ég fékk að teikna út í horni og var svo heppin 

að sitja fyrir þegar það vantaði módelið í andlitsteikningu. Síðar meir þegar hún stofnaði 

gallerí ásamt fleiri listakonum þá heimsótti ég þær reglulega og það var mikilvægt að hafa 

þessar flottu fyrirmyndir. Ég ætlaði alltaf að vera listakona eins og hún. Heimurinn var 

fjölskyldan mín, hverfið mitt og skólinn. Það var alltaf mikið um að vera í hverfinu og við 

krakkarnir vörðum okkar frítíma úti. Við lékum hlutverkaleiki þar sem ímyndunaraflið lék 

við lausan taum og við lentum í hinum ýmsum ævintýrum. Ég man eftir að hafa brugðið 

mér í gervi prests sem jarðsetti allskonar skordýr sem fundust látin í garðinum eða dóu 

„óvart”. Við notuðum eldspýtnabox fyrir líkkistu. Vinsælasti leikurinn var að leika indjána 

og kúreka. Ég var svo heppin að eiga góðar samverustundir með föður mínum þar sem við 

horfðum á kúrekamyndir og fékk þannig fullt af nýjum hugmyndum fyrir næsta leik. Ég 

hélt alltaf með indjánum þeir voru góða fólkið enda hef ég alltaf haft sterka réttlætiskennd. 

Við notuðum það sem við fundum í nágrenninu og við lékum okkur oft á þvottarörinu hjá 

nágranna mínum. Þvottasnúrustaurinn var úr breiðu og sterku röri sem við klifruðum upp á 

og gerðum kollhnís fram á kvöld. Ég man varla eftir mér án þess að vera með blöðrur inn í 
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lófunum eða með sigg sem hafði myndast með tímanum. Við lékum okkur mikið saman 

krakkarnir í hverfinu. Ef okkur leiddist þá njósnuðum við um nágranna okkar og 

ímynduðum okkur að við værum stödd í ævintýrinu um Hin fjögur fræknu, sem ég hlustaði 

oft á í Ríkisútvarpinu, sem lentu í ótrúlegum hremmingum og leystu hin ýmsu glæpamál. Á 

veturna lékum við okkur í snjónum, renndum okkur á dekkjaslöngu, byggðum snjóhús og 

fórum í snjókast. Skemmtilegast var að stökkva niður af bílskúrnum hjá vinkonu minni og 

ofan í stóran snjóskafl þar til að ég endaði á hækjum. Á þessum tíma var enginn búin að 

skipuleggja frítímann fyrir okkur börnin og við bárum sjálf ábyrgð á því að finna okkur 

eitthvað að gera. Stundum var bara ekki í boði að vera innan dyra. Ég bjó við mikið frelsi 

og það var enginn sem andaði ofan í hálsmálið hjá mér né yfir höfuð að skipta sér mikið af 

því hvað ég var að bardúsa. Það eru vissulega forréttindi að alast upp í svona frelsi og 

öryggi. Það er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp einstakling og í okkar hverfi 

tóku allir þátt í uppeldi barnanna. Það eru líka forréttindi að umgangast fólk á öllum aldri. Í 

hugann kemur gamli maðurinn sem bjó í götunni sem kenndi mér töfrabrögð eins og að 

hreyfa á mér eyrun.  

Það er mikilvægt að fá rými til þess sem barn að kynnast sjálfum sér í gegnum leik, 

nota hugmyndaflugið, leysa úr vandamálum í sameiningu og flæða áfram áhyggjulaus. Ég 

man eftir því hvernig mér leið þegar ég sá fallega liti eða fallegt munstur. Á þessum árum 

safnaði ég servíettum og geymdi þær í stórum kassa. Ég átti margar og þótti mjög vænt um 

þær. Við vinkonurnar hittumst reglulega og skiptumst á servíettum og því fylgdi ólýsanleg 

gleði að eignast nýtt og fallegt eintak. Ég opnaði oft þennan dýrmæta kassa og átti 

gæðastund þar sem ég raðaði þeim öllum upp og tók inn fegurðina, fallega liti og mynstur. 

Ég hugsaði til þessa tíma í æsku þegar ég las um fagurfræði í náminu mínu í 

Listaháskólanum og tengdi sterkt við þessar fagurfræðilegar upplifanir.  

Ég á fleiri minningar sem tengjast þessari tilfinningu að upplifa fegurð og fá fiðrildi 

í magann. Ég gat legið í rúminu mínu í langan tíma og dáðst af jóladagatalinu mínu sem 

hékk á veggnum fyrir ofan mig og gleymt stað og stund. Þá var jóladagatalið ekki með 

súkkulaðibitum heldur var það litríkt, fallega teiknað og ævintýralegt. Þessi fagurfræðilega 

upplifun var svo sterk og gaf mér mikla næringu. Fegurðin var líka í hversdagslegum 

hlutum eins og blómunum í hverfinu, skýjunum á himninum, slípuðum glerbrotum í 

allskyns litum, steinvölum, kuðungum, prjónagarninu hennar mömmu, litríku nammibréfi 

og glansmyndum sem ég fékk stundum að kaupa. Ég er ennþá þessi stúlka sem hrífst af 

fegurð í sinni ótrúlegustu mynd og held áfram að undrast yfir fegurðinni í kringum mig. 
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Það er þessi tilfinning að undrast, hrífast og deila því með öðrum sem ég tek með mér inn í 

kennarastarfið. 

  

1.2 Skólaganga mín 

Þegar ég hugsa til fyrstu áranna í skólanum þá man ég best eftir atburðum sem tengjast 

tilfinningum eins og hvernig mér leið í skólanum. Ég átti góða vini og það var haldið vel 

utan um okkur á yngsta stiginu. Þegar ég var komin í 5. bekk dró ég mig meira inn í skel 

og vildi helst ekki láta bera mikið á mér. Frumskógarlögmálið réði ríkjum og þeir sterkustu 

lifðu af og orðið einelti ekki til. Í mínum bekk sáu fyrirferðarmiklir drengir um 

stemninguna í bekknum og kennarar gáfust reglulega upp á okkur sem bekk enda voru 

hegðunarvandamál og slagsmál daglegt brauð. Umhverfið hefur áhrif á börn og ég man 

eftir því að vera oft hrædd og óörugg. Ég lærði það fljótt að skólastjórinn var upp á háum 

stalli og hann sá um að velja börn fyrir skólaleikritið og mér fannst það mjög óréttlátt enda 

langaði mig svo til að taka þátt. Á sama tíma er ég stolt af því að hafa brugðið á það ráð að 

semja leikþátt með skólasystur minni og við fengum leyfi til að flytja hann fyrir einhverja 

bekki. Þegar ég hugsa um námið sjálft rifjast upp fyrir mér hversu lítill tími fór í að vinna 

skapandi vinnu og að mínu mati hefði mátt vera meiri hreyfing og útivera. 

Uppáhaldstíminn minn var frímínútur þar sem við gátum leikið frjáls á skólalóðinni í 

leikjum eins og yfir og brennó; þar lágu mínir styrkleikar. Venjulegri kennslustund var 

yfirleitt þannig háttað að nemendur sátu við sitt borð og hlustuðu á kennarann sem stóð 

upp við töfluna. Þetta var ekki einstaklingsmiðað nám enda unnum við öll sama verkefnið 

á sama hátti, þ.e. eins og kennarinn lagði það fyrir.  

Uppáhaldsfögin mín voru smíði, myndlist og íþróttir. Smíðin var í uppáhaldi en hún 

var meira hugsuð sem strákafag. Myndlistin var næst á listanum. Hún fór þannig fram að 

kennarinn teiknaði upp á töflu og nemendur áttu að herma eftir honum. Það voru í raun 

vonbrigði að fá ekki að skapa meira og eins og ég hlakkaði til þessara kennslustunda þá 

leiddist mér því miður meira og minna.  

Í framhaldsskóla var þetta aðeins öðruvísi og aðeins meira samtal á milli kennara 

og nemenda. Það var einn íslenskukennari sem hafði mikil áhrif á mig því hann hvatti 

nemendur til að hugsa út fyrir boxið og kynna verkefnin þvert á miðla. Sem dæmi í einu 

hópverkefni völdum við að skila bókmenntaverkefni í formi leikritahandrits. Í 

framhaldsskólanum gat ég loksins valið meira af myndlist, leiklist og grunnteikningu. Þar 
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hafði ég kennara sem hvöttu mig áfram og átti sérstaklega myndlistakennarinn stóran þátt í 

að ég sótti um fornám í Myndlista- og handíðaskóla Íslands að loknu stúdentsprófi.   

Að öðru leyti var kennslan í framhaldsskólanum svipuð kennslunni í 

grunnskólanum, áhersla lögð á að læra efnið utan að og taka próf. Það gerir mig 

sorgmædda að hafa verið meðhöndluð sem ílát fyrir upplýsingar í öll þessi ár. Ég vildi 

uppgötva heiminn í gegnum listir, tónlist, leiklist, leiki, hreyfingu og í bland með góðum 

bókmenntum. Ég er þakklát fyrir þann tíma sem ég fékk eftir skóladaginn til að láta mér 

leiðast og finna eitthvað að gera og já bara að vera til. 

Það er himinn og haf á milli þeirrar listkennslu sem ég sinni í dag og þeirrar sem ég 

fékk sem barn þar sem allt var fyrirfram ákveðið og lítil áhersla lögð á eigið frumkvæði. 

Tímarnir breytast og áherslur í skólakerfinu líka. Ég heyri ósjaldan fólk á mínum aldri 

segja að það sé ekki skapandi og geti ekki einu sinni teiknað Óla prik og er með þeim 

orðum að segja að listir séu ekki fyrir það og þá er það bara afgreitt. Ég tengi það við þá 

kennslu sem ég fékk í æsku þar sem verkefnin voru fyrirfram ákveðin og útkoman 

sömuleiðis. Að mínu mati þá er tilgangur listkennslu ekki sá að búa til listafólk eða 

handverksfólk heldur á listkennsla að vera hluti af almennri undirstöðumenntun sem ýtir 

undir skapandi hugsun í daglegu lífi.  

 

1.3 Ævintýraþrá 

Ég hef alltaf haft mikla ævintýraþrá og alveg frá því að ég uppgötvaði það að heimurinn 

væri stærri en hverfið mitt þá fann ég löngun til þess að skoða hann nánar. Ég ferðaðist 

mikið um Ísland með fjölskyldu minni og var heppin að fá að fara í sveit til frænku minnar 

og langömmu. Ég notaði hvert tækifæri til þess að ferðast til útlanda og fór meðal annars 

erlendis í tungumálanám, ferðaðist um Evrópu með vinkonu minni, vann erlendis eitt 

sumarið og fór í Erasmus skiptinám til Hollands frá Mynd- og handíðaskóla Íslands. Þar 

kynntist ég manninum mínum sem er svissneskur. Saman höfum við flakkað um og búið í 

Sviss, Frakklandi, Hollandi og á Íslandi. Á þessu flakki mínu kynntist ég ólíkum 

leikskólum og grunnskólum í gegnum börnin mín. Í Sviss vann ég á Montessori leikskóla 

og var það í fyrsta skiptið sem ég vann með börnum. Það var mikil reynsla fyrir mig að 

vinna á Montessori leikskóla með börnum sem töluðu þýsku, svissnesku og ensku. Ekki 

grunaði mig á þessum tíma að ég ætti eftir að fara í kennaranám og læra meira um þessa 

merku konu, María Montessori rúmlega 20 árum síðar.  
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Það var áhugavert að kynnast leikskólum og grunnskólum í Hollandi og Frakklandi. 

Ég lagði mikið upp úr því að kynna mér starfsemi þeirra enda mikilvægt fyrir mig sem 

foreldri á nýjum stað. Ég upplifði þessa skóla mjög jákvætt og börnin voru ánægð í öllum 

tilvikum. Þau ólust upp í mjög alþjóðlegum hópi af börnum og drukku í sig tungumál enda 

orðin fjórtyngd 5 og 6 ára. Þau kynntust aga, kurteisi, vandvirkni og úthaldi í náminu. Mér 

fannst reyndar alltaf of mikil áhersla vera á skólabækurnar og ekki gafst mikill tími fyrir 

sköpun.  

Eftir þessa reynslu fékk ég mikinn áhuga á kennslu enda farin að gera mér grein 

fyrir því hve kennsla væri mikilvægt starf og hversu sterkar skoðanir ég hafði á skólastarfi. 

Þegar ég hugsa til baka og skrifa þetta þá geri ég mér grein fyrir því hversu mikilvægt það 

var fyrir mig að kynnast ólíkum menningum, tungumáli og sjá bara hvernig hversdagslífið 

er á öðrum stöðum. Upplifa eitthvað á eigin skinni og læra eitthvað nýtt um aðra og sjálfan 

mig. Á þessu flakki mínu lærði ég að treysta á sjálfa mig, vera opin fyrir nýjum 

hugmyndum og síðast en ekki síst að vera sveigjanleg og miða ekki allt út frá Íslandi.  

 

1.4 Leið mín í kennsluna 

Ég hef kynnst ólíkum leikskólum og skólum í gegnum uppeldi barna minna og í gegnum 

mína eigin skólagöngu og hef með tímanum myndað mér skoðun á því hvað mér finnst 

áhugavert og mikilvægt í þeim efnum. Það var einhver rödd innra með mér sem leiddi mig 

á þessa leið. Ég hef unnið í skapandi vinnu sem auglýsingateiknari en ég fann þörf fyrir að 

taka upp þráðinn frá mínu listnámi sem ég var búin að týna. Ég var búin að sitja við 

tölvuna í mörg ár og þessi þörf til að vinna í höndunum, koma við mismunandi efni og búa 

eitthvað til kom sterk inn. Eftir að ég lauk námi í mannfræði við Háskóla Íslands með 

kynjafræði sem aukafag lá leið mín í Hjallastefnuna. Þarna gat ég nýtt mér fyrra nám í nýju 

starfi þ.e. listir, mannfræði og kynjafræði. Ég hef lært mikið á því að starfa hjá 

Hjallastefnunni og hugmyndafræði hennar sem er að leggja mikla áherslu á jafnrétti, 

umhyggju og vellíðan. Í starfi mínu hjá Hjallastefnunni hef ég unnið sem leiðbeinandi, 

myndlistarkennari og smiðjukennari. 

Í myndlistarkennslunni hef ég oft spurt mig spurninga eins og á hvað á ég að leggja 

áherslu á í listkennslu? Er mikilvægast að kenna tækni, litafræði, form, teikningu, skúlptúr, 

málun eða leir? Eða á áherslan að vera meira á hugmyndafræði, mistök, flæði, 

hugmyndaflug, tilraunir, tjáningu og skynjun? Þetta eru vangaveltur sem koma upp þegar 
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ég vinn að kennsluáætlun til að mæta þessum kröfum svo að nemandinn geti skynjað, 

skoðað og útskýrt hugmyndir og eigin upplifun með listsköpun. 
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2. Hugmyndir um menntun 

2.1 Stutt sögulegt ágrip af þróun heimspeki menntunar 
Hvert er markmið menntunar? Sennilega er markmið menntunar að undirbúa einstakling 

fyrir framtíðina en það eru ekki allir sammála um það hvað sé mikilvægast að kenna og 

hvaða leið við förum að því. Það er nánast sama við hvern maður talar um menntun það 

virðast flestir hafa sterka skoðun í þeim málum enda tengjumst við flest öll skólakerfinu á 

einn eða annan hátt. Það er áhugavert að skoða hvað fræðimenn hafa skrifað um menntun 

og skólakerfið og hvernig gamlar hugmyndir eiga ennþá heima í nútíma skólakerfi.   

 Heimspekingurinn Kant skrifaði um menntun á tíma Upplýsingarinnar þar sem 

skynsemi mannsins og vísindaleg hugsun var áberandi ásamt tortryggni í garð trúarbragða. 

Manneskjan er hugsandi vera og það er mikilvægt að hún láti ekki stjórnast af öðrum. 

Maðurinn er fastur í viðjum ósjálfstæðis sem hann á sjálfur sök á og hann skorti aðeins 

hugrekki til að nota sitt eigið hyggjuvit án handleiðslu annarra. Kant vildi sjá fólk hugsa 

sjálfstætt með því að beita gagnrýnni hugsun (Kant, 1993). Þeir sem skrifuðu um menntun 

á þessum tíma lögðu áherslu á að venjulegt fólk öðlaðist þekkingu og hugsuðu á 

gagnrýninn hátt. Þeir vildu frelsa fólk með því að útrýma þessari miklu stéttaskiptingu og 

að fólk hefði stjórn á eigin lífi (Atli Harðarson, 2019). Þarna er áherslan á frelsi og aðgengi 

manneskjunnar að þekkingu í þeirri von að hún gæti borið meiri ábyrgð á sinni vegferð í 

lífinu. Fornspekingurinn Aristóteles sá mikilvægi þess að skilja sambandið á milli 

einstaklings sem hugsar annars vegar um eigin hag og hins vegar um hag almennings. 

Farsæll maður lætur sig varða um fólkið í kringum sig. Ef einstaklingur lifir í farsæld þá er 

hann með hjartað á réttum stað og er tilbúinn til að styðja aðra í kringum sig. Það er ekki 

bara betra fyrir heildina að einstaklingur sé hamingjusamur heldur líka fyrir hvern og einn 

(Atli Harðarson, 2019; Kristján Kristjánsson, 2016). 

Á vesturlöndum í lok nítjándu aldar vildu margir leggja áherslu á kunnáttu,  

þekkingu og hamingjusamara líf. John Dewey var einn áhrifamesti heimspekingur og 

menntunarfræðingur á fyrri hluta 20. aldar og kenningar hans um lýðræði og 

jafnréttisgrundvöll eru ennþá notaðar í skólastarfi víða um heim. Hann vildi að menn hefðu 

frelsi og möguleika til að stjórna eigin lífi og tæku virkan þátt í lýðræði (Atli Harðarson, 

2019). Þær hugmyndir sem voru ríkjandi í skólastarfi um aldamótin 1900 tóku mið af 

stéttaskiptingu fólks. Á þessum tíma þótti nóg að kenna almúganum að lesa, skrifa og 

reikna. Millistéttin fékk síðan lengri skólagöngu með sérhæfingu t.d. fyrir verslunarstörf, 

kennslu og ummönnunarstörf en aðeins fáir einstaklingar komust að í háskóla. Með öðrum 
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orðum þá var það almenningskennslan sem undirbjó almúgann almennt undir lífið, sumir 

fengu undirbúning fyrir atvinnulífið en þeir útvöldu fengu að fara í háskóla. Dewey vildi 

sjá meiri fjölbreytni innan skólakerfisins og sagði hlutverk skólans að veita öllum börnum 

tækifæri til þess að þroskast og rækta sína hæfileika og gera þau þannig að virkum 

þátttakendum í samfélaginu (Gestur Guðmundsson, 2008). Dewey skrifaði bókina Reynsla 

og menntun og í henni eru nokkur meginstef um menntun. Honum fannst eins og öðrum 

umbótamönnum í skólamálum á þessum tíma að skólinn væri ekki í takt við samfélagið 

sem tók sífelldum breytingum á þessum tíma. Fræðslukerfi menntunar virtist takmarkast 

við kennslubækur og kennara. Lýðræði og lýðræðislegir kennsluhættir voru þýðingarmiklir 

að hans mati, þar sem nemendur fengju að njóta sín og þroskast. Aginn kæmi síðan af 

sjálfum sér þar sem nemendur hefðu þennan innri áhuga á náminu. Börn eru sífellt í mótun 

og hið innra og ytra ástand hefur áhrif á þau rétt eins og hið félagslega- og menningalega 

umhverfi sem það býr í. Þess vegna er mikilvægt að námskrá og námsefni séu sveigjanleg 

eins og umhverfið sem við búum í (Dewey, 2000).  

Dewey sá skólann sem samfélag með jafningjum sem búa við frelsi þar sem 

nemendur eru fullir af vinnugleði og líta ekki á námið sitt sem skildu heldur verkefni sem 

þá langar til þess að leysa. Nemendur fá að leggja eigið gildi í verkefni og það hvetur þá 

áfram og gefur þeim löngun til þess að ljúka því. Ef nemendur finna hins vegar að 

verkefnið er ekki þeirra eigið þá rýrnar áhuginn. Nám á að byggjast á því að vera kveikja 

sem ýtir undir forvitni barnsins svo þegar barnið þyrstir í meiri fróðleik og nánari 

útskýringar þá leitar það í bækur (Atli Harðarson, 2016). Skóli er lýðræðislegt samfélag 

þar sem barnið er í miðpunkti og nálgun námskrár tekur mið af menningunni. Samfélag 

sem er samansett meðal annars af kennurum og nemendum með sameiginlegt markmið í 

sínu skólastarfi. Lærdómssamfélag þar sem nemendur læra af hver af öðrum sem er besta 

leiðin fyrir nemanda til þess að læra. Samvinna er einnig mikilvæg þegar nemendur vinna í 

hóp sem er góð æfing fyrir lýðræðislega hugsun, yfirvegun í umræðu og samræða á milli 

fólks er partur af lífinu (Dewey, 2000).  

Kennarar geta haft áhrif á nemendur þegar það kemur að lýðræðislegri menntun. 

Þeir hvetja nemendur til lýðræðislegrar hugsunar og virkja þá í rökræðu, samræðu og 

hlustun. En það virðast margir kennarar forðast að tala um viðkvæm mál í samfélaginu eins 

og trú og stjórnmál. Þeir kennarar sem forðast að ræða þessi mál við nemendur eru 

ólíklegri til þess að hvetja nemendur til að skoða atburði út frá ólíkum sjónarhornum og 

hlusta á skoðanir annarra. Það getur orðið til þess að nemendur verði ólíklegri til að tjá sig 



 

 11 

og mynda sér skoðun og að stórt bil myndist á milli nemenda og kennara (Ingimar 

Ólafsson Waage, Kristján Kristjánsson og Amalía Björnsdóttir, 2013).   

Heimurinn í kringum okkur er sífellt að breytast og til verða nýjar áskoranir. 

Manneskjan verður alltaf að vera tilbúin til þess að endurskoða viðhorf sín út frá eigin 

reynslu. Kennari á ekki að vera í forgrunni heldur er það nemandinn sem á að vera 

þungamiðjan og hans félagslega umhverfi. Það er þýðingarmikið að gefa barninu frelsi til 

að athafna sig, læra að greina vanda og leysa hann (Gunnar E. Finnbogason, 2010; Páll 

Skúlason, 1987). Hlutverk menntunar er að færa menninguna á milli kynslóða og hafa 

þannig áhrif á að breyta samfélaginu. Hlutverk bókarinnar kemur ekki í stað reynslunnar 

heldur á hún að hjálpa börnum að túlka sína reynslu og útskýra nánar. Börnin koma á 

bókasafnið með spurningar varðandi reynslu sína og dýpka þannig eigin skilning sem er 

byggður á þeirra reynslu (Gunnar E. Finnbogason, 2010). 

 

2.1.1 Þróun menntunar á Íslandi 

Guðmundur Finnbogason (1994) var brautryðjandi í skólamálum á Íslandi um það leyti 

sem skólaskylda var sett á í byrjun síðustu aldar. Hann skrifaði bókina Lýðmenntun sem 

kom út 1903 sem lagði grunninn að íslensku skólakerfi. Hann var víðsýnn maður og hann 

taldi menntun vera mikilvæga fyrir börn og unglinga, ekki síst sem eflandi fyrir manneðlið 

í heild sinni. Skynjun er forsenda náms og tengsl hugar og líkama er órjúfanleg. Hann 

skrifar í bókinni Lýðmenntun: 

En vér megum ekki gleyma því að mannsálin er engin kommóða með 
mörgum skúffum og sitt í hverri, skynjanir í einni, ímyndanir í annarri, 
tilfinningar í þriðju o.s.frv., heldur er hún lifandi heild, þar sem einum 
þættinum er brugðið og slungið um annan, viðkvæmur vefur, þar sem allir 
þræðir titra, sé einn þeirra snortinn. (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 
34) 

 

Það má skilja það þannig að Guðmundur hafi litið á manneskjuna sem 

tilfinningaveru og hafi séð hana sem eina heild. Hann lagði áherslur á sálargáfur eða 

eðlisgáfur eins og hann kallaði það. En menntastefna er einnig pólitísk í einhverjum 

skilningi og heimspekingurinn Páll Skúlason (1987) sagði það vera mikilvægt fyrir fólk að 

mennta sig til að láta ekki ráðskast með sig. Hann var gagnrýninn á menntastefnu íslenska 

ríkisins og að hans mati þá voru stjórnvöld ekki með markvissa menntastefnu. Páll segir: 
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[...] því að lífið hefur tilgang, heimurinn er fullur af fegurð og við hverri 
einustu manneskju blasa heillandi verkefni, hver sem kjör hennar og 
hlutskipti eru, svo framarlega sem hún skynjar sjálfa sig eins og hún er, sem 
algerlega einstök uppspretta merkingar sem ræður því sjálf hvað hún gefur af 
sér í lífinu og hvernig hún bregst við örlögum sínum eða hlutskipti. Þess 
vegna er ekkert verkefni brýnna í stjórnmálum þessa lands en að móta 
menntakerfi, sem gefur þjóðfélagsþegnunum kost á að nýta frelsi sitt eins og 
þeim sýnist til að gefa lífinu merkingu, til að vera sjálfráðar manneskjur, 
ábyrgar ekki aðeins fyrir eigin lífi, heldur líka fyrir lífi komandi kynslóða. 
(Páll Skúlason, 1987, bls. 345) 

  

Með þessum orðum er Páll að benda á mikilvægi þess að leggja áherslu á 

manneskjuna sjálfa þegar hugað er að menntun og gefa henni frelsi til að finna fyrir sér og 

mynda tengsl við aðra. Það er rangt að senda fólk út í þjóðfélagið til þess að finna sig, 

mikilvægt er að fólk læri að beina athygli inn á við og takist á við sjálft sig og sínar 

tilfinningar. Menntun á að þjálfa sjálfstæða dómgreind einstaklingsins og efla þannig 

almennan skilning á málefnum samfélagsins. Skólastarfið er oft fyrirfram skilgreint og 

útkoma þess einnig og virðist ekki vera mikið pláss fyrir eitthvað óvænt eins og nýjar 

hugmyndir og spurningar (Páll Skúlason, 1987).  

Á Íslandi er skólaskylda tíu ár en flest börn eru lengur en það í skóla og klára af 

meðaltali 14-17 ár áður en þau fara í háskóla. Þetta er langt tímabil og það er vel hægt að 

hafa áhrif á skoðanir og viðhorf nemenda á þessu tímabili. Pólitískt og siðferðislegt uppeldi 

er hluti af náminu og líf fólks mótast af samfélaginu sem það býr í enda erum við 

félagsverur (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2018). Skólinn er undirbúningur fyrir lífið 

en skólinn er einnig lífið sjálft. Hann er stór hluti af lífi nemenda og það verður að taka 

tillit til þess að nemandi á sér líf bæði í fortíð, nútíð og framtíð (Ólafur Páll Jónsson, 2015). 

  

2.1.2 Siðferðislegt uppeldi 

Það er spurning um jafnvægi milli svokallaðs siðvits, (þ.e. siðferðis-, tilfinninga- og 

félagsþroski, einnig stundum kallað „dómgreind“) verkvits og bókvits, áherslan hefur verið 

aðallega á bókvitið. Það gæti komið nemendum í koll seinna í lífinu að hafa ekki jafnvægi 

þarna á milli. Tilgangur menntunar er að sem flestir eigi kost á því að þroskast og að verða 

besta útgáfan af sjálfum sér. Kannski ætti skólakerfið hreinlega að taka upp á því að kenna 

dygðir og taka upp siðfræðikennslu. Í dag fá börn ekki eins mikið af siðferðisuppeldi frá 

heimili og kirkju eins og það tíðkaðist hérna áður fyrr. Heimurinn er orðinn sífellt flóknari 

þar sem siðferðisleg vandamál spretta reglulega upp. Það er spurning hvort að skólarnir 



 

 13 

taki það upp að kenna siðvit rétt eins og stærðfræði og íþróttir eru kennt. Hægt væri að 

kynna fyrir nemendum ólíkar siðakenningar og æfa rökhugsun með áhugaverðum 

spurningum eins og t.d. gildi vináttunar (Kristján Kristjánsson, 1993).   

Það er mikilvægt að nemendur finni þennan innri hvata til þess að læra og mæta í 

skólann með áhuga fyrir náminu. Þekkingarþrá er mikilvæg og það að leita þekkingar, þróa 

menninguna, skapa hugsjónir og koma með nýjar hugmyndir og lausnir fyrir framtíðina 

(Dewey, 2000; Csikszentmihalyi, 1996; Robinson, 2011). Það er ekkert gagn í því að 

kenna nemanda sögu og landafræði ef hann hefur glatað sál sinni á leiðinni, dómgreindinni 

og lönguninni til að nota það sem hann hefur lært. Ekki síst ef nemandinn glatar hæfninni 

til að skilja hvað af þessu hann mun nota í framtíðinni (Dewey, 2000). Skólar hafa mörgum 

hlutverkum að gegna eins og það að kenna lestur, skrift og leiðbeina nemendum í að afla 

sér þekkingar almennt. Nemendur fræðast um náttúruna, vísindi, menningu og læra listir, 

tækni og íþróttir. Skólinn á að stuðla að jafnrétti, vera öruggur staður, kenna börnum að 

umgangast aðra, þjálfa þau í gagnrýnni hugsun og kenna þeim siðferðislegar dygðir, ásamt 

því að undirbúa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu (Atli Harðarson, 2019; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

En hvað eiga menntunarfræðingar eftir að segja eftir 100 ár um það sem við erum 

að gera í menntun í dag? Kannski eiga þeir eftir að spyrja sig af hverju í ósköpunum voru 

allir skólar svona helteknir af mælanlegum námsárangri í formi samanburðar og 

samkeppni. Menntakerfi sem var hugsað sem nám fyrir alla en var í rauninni að framleiða 

óyfirstíganlegt stigveldi og ójöfnuð þar sem sumir græddu á því en flestir töpuðu (Biesta, 

2018). Það sem hjálpar barni til að ganga vel í skóla og þroskast er að efla félags- og 

tilfinningahæfni. Það þarf að forgangsraða markmiðum menntunar ekki aðeins sem bókleg 

fög heldur einnig út frá félags, tilfinningalega og siðferðislegri hæfni (Páll Skúlason, 1987; 

Kristján Kristjánsson, 1993). Góð þekking á tilfinningalegri færni leggur grunninn að 

þátttöku í lýðræði og bættum lífsgæðum (Cohen, 2006). Einkunnir segja til um hvernig 

kennarinn mat úrlausnir úr prófum og verkefnum en þær segja ekki mikið um nemandann 

sjálfan og hans eiginleika. Menntun í dag er þannig hugsuð að nemendur læra til þess að 

bæta sína hæfni í þeim tilgangi að þéna peninga og umfram skyldunám er hugsað til að 

bæta ennfremur efnahaginn. Fólk með háskólagráðu eru líklegra til að fá vinnu en þeir sem 

eru ekki með slíkar, burtséð frá því hvort hún nýtist þeim í starfi eður ei (Atli Harðarson, 

2019). 
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2.1.3 Hvert stefnir? 

Heimsmyndin tekur sífellt breytingum og með hjálp tækninnar breytist hún hratt. 

Skólakerfið hefur ekki tekið eins miklum breytingum og það má segja að það sé ekki í 

sama takti og samfélagið. Hér áður fyrr á tíma iðnbyltingarinnar var megin tilgangur með 

námi að mennta fólk til að taka við ákveðnum störfum. En stóra spurningin er, hvaða störf 

verða í framtíðinni? Skólakerfi víðsvegar um heiminn byggja upp sína menntastefnu í 

fyrsta lagi með það í huga að undirbúa nemendur til að taka við hagkerfi landsins og í öðru 

lagi til að fræða nemendur um menningu landsins og forfeðra. Eitt sinn var það líklegt að 

þú fengir góða vinnu ef þú værir með menntun en í dag er landslagið annað og óvissan 

meiri og það er spurning hvaða kunnáttu nemendur þurfa að búa yfir í framtíðinni 

(Robinson, 2011). Skólakerfið undirbýr nemendur til að takast á við framtíðina sem er gott 

og gilt en það er spurning hvort það gleymist að leggja rækt á einstaklinginn og það sem 

hann hefur að gefa hér og nú eins og fræðimenn hér að ofan benda á. Þarf að hafa próf til 

að gefa einkunnir? 

 

2.1.4 Nám og vellíðan 

Hlutverk skólans er ekki einungis til að fræða nemendur heldur ekki síður til að efla þá í að 

vera góðir í félagslegri færni til að takast á við samfélagið sem þeir búa í. Skólastarf á að 

vera nemenda miðað og umhverfið á að veita þeim öryggi og rými til þess að þroska 

vitsmuni sína og kenna þeim gagnrýna hugsun, leysa vandamál (Hafþór Guðjónsson, 2010; 

Dewey, 2000; Noddings, 2005). 

Nel Noddings (2005) prófessor í menntaheimspeki við Stanfordháskóla er þekktust 

fyrir hugmyndir sínar um umhyggjusiðfræði (e. ethics of care) og hlutverk hennar í skólum 

samtímans. Hún segir mikilvægt að kennari leggi áherslu á að nemendur upplifi sig örugga 

og að samfélagið sé umhyggjusamt þar sem nemendur upplifa virðingu. Skólar eru orðnir 

ópersónulegir og of mikil áhersla er lögð á próf. Nemendur eru ólíkir eins og þeir eru 

margir og allir með sína einstaka getu og hæfileika. Þeir þurfa umhyggjusama kennara sem 

hlúa að þeim og á sama tíma hvetur þá áfram til að rækta sína hæfileika. Kennari þarf að 

hugsa um sína nemendur rétt eins þeirra eigin afkvæmi; ef hann gerir það þá muni hann sjá 

að hver og einn er einstakur. Þannig getur kennarinn stuðlað að bættu sjálfstrausti hjá 

nemenda (Noddings, 2005; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Þýski heimspekinginn Martin Heidegger sagði umhyggju vera óhjákvæmilega þar 

sem allar vitandi manneskjur hafa þörf og löngun fyrir því að njóta umhyggju. Það er 
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sammannlegt og óháð menningu (Noddings, 2005; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Okkur 

er ekki sama um hvað verður um okkur og við spyrjum okkur, er líf eftir dauða? Tilheyri 

ég einhverjum hópi? Þetta eru sömu spurningar og ungt fólk spyr sig. Elskar mig einhver? 

Hvernig sér fólk mig? Hvernig manneskja verð ég? Skólakerfið eyðir of miklum tíma í 

annars stigs jöfnur frekar en einhverja af þessum spurningum um tilgang lífsins (Noddings, 

2005). Kennarar þurfa ekki aðeins að vera umhyggjusamir við nemendur heldur einnig að 

vera fyrirmynd og kenna þannig nemendum sínum umhyggjusemi. Kennarinn sýnir 

nemendanum umhyggju með því að nota augnsamband við nemendann og virka hlustun 

(Noddings, 2005; Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Skólar eru eins og heimili og eiga að vera 

sérstakur staður í lífi barns ásamt því að standa fyrir stöðugleika og samfélag. Markmið 

menntunar hlýtur að vera að styðja nemenda í að hafa trúa á sjálfan sig sem og eigin getu, 

þannig verður hann hamingjusamur. Umhyggja er tvímælalaust undirstaða að velgengni í 

námi (Noddings, 2005).  

Til að líða vel í eigin skinni þá er líka mikilvægt að fá grunnþörfunum sínum 

fullnægt. Maslow (1987) setti fram kenningu um grunnþarfir mannsins og setti upp sem 

píramída. Neðst í pýramídanum og jafnframt mikilvægast var þörf mannsins fyrir öryggi, 

traust og næringu. Rétt fyrir ofan í píramídanum var þörfin fyrir að vera elskaður og 

tilheyra og efst var þörfin fyrir að vera þroskaður einstaklingur og heill. Þrátt fyrir að 

uppfylla þessar grunnþarfir þá er samt sem áður mikilvægt fyrir manneskjuna að fá að 

njóta sín og þeirra hæfileika sem hún er gædd. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) prófessor skrifar um virðingu og umhyggju. Hún 

segir meðal annars: 

Virðing hefur lengi verið mér hugstæð sem brýnn þáttur í gefandi og 
þroskandi samskiptum fólks. Við tölum um sjálfsvirðingu. Við tölum um að 
bera virðingu fyrir öðrum, sýna öðrum virðingu. Við tölum jafnframt um 
gagnkvæma virðingu; virðingu sem við sýnum hvert öðru án tillits til félags- 
og efnahagslegrar stöðu, hæfni, reynslu, aldurs, kynferðis, kynhneigðar, 
trúarafstöðu, kynþáttar eða þjóðernis. Á svipaða lund tölum við um að bera 
umhyggju hvert fyrir öðru; umhyggju hvert fyrir annars líðan, velferð og 
framtíðarhag. (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 4) 
 

Þó svo að þessi tvö hugtök geti skarast þá útskýrir Sigrún hvernig hún aðskilur þau. 

Þegar kennari veitir nemanda virðingu þá er hann að veita honum athygli. Virðing er eins 

og jafnræðishugtak þar sem tilfinningar, hugsanir og hegðun eru virtar hjá viðkomanda svo 

framalega sem sá sami veldur engum öðrum skaða. Kennari sem veitir nemenda virðingu 
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heldur ákveðinni fjarlægð og gefur nemanda rými til að vinna sjálfstætt og veitir hans 

tilfinningum og skoðunum áhuga. Kennari sem sýnir umhyggju leggur t.d. hönd á öxl 

nemanda og spyr hann út í hvernig honum líður. Hann sýnir nemanda meiri nánd og 

kærleik og nemandi finnur að kennari ber umhyggju fyrir velferð hans. Tilgangur 

skólastarfs er ekki sá að undirbúa börn fyrir próf heldur ættum við frekar að spyrja okkur 

hvernig við undirbúum börn og ungmenni undir lífið og framtíðina. Það hefur týnst í 

umræðunni um árangurs- og gæðamat (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Noddings, 2005).   

Umönnun án umhyggju er hvorki gefandi fyrir barnið né kennarann og getur því 

ekki verið fagleg. Þessi hugmynd um umhyggju kemur ekki endilega að sjálfum sér heldur 

þarf að rækta til að hún nýtist kennaranum meðal annars sem uppeldis- og kennsluaðferð. 

Það er mikilvægt að kennarinn þekki sjálfan sig vel og sín viðhorf til að geta átt 

umhyggjurík samskipti (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2009).  

 

2.2 Mikilvægi listkennslu 

Því hefur verið haldið fram að of mikil áhersla sé á próf í skólakerfinu í þeim tilgangi að 

komast að því hvað nemendur vita um námsefnið. Það er ekki í tengslum við þann heim 

sem er fyrir utan skólann en það er mikilvægt að námsefnið tengist raunveruleika 

nemandans (Eisner, 2002; Biesta, 2018). Það má ekki gleyma því að áhrif kennslunnar 

koma oft í ljós síðar meir á lífsleiðinni því það er svo margt sem nemendur eru að taka inn 

á þessum árum og þeir vinna ekki úr því strax. Hlúa þarf að listkennslu í skólum og gæta 

þess sérstaklega að kæfa ekki sköpunarmátt nemenda. Listkennsla gefur nemendum 

tækifæri til þess að æfa þrautseigju, kanna hver þeir eru sem einstaklingar, staðsetja sig í 

lífinu og deila því sem þeir hafa lært af öðrum. Í listkennslu læra nemendur einnig að nota 

ýmis tæki og ólíka tækni. Nemendur koma með sína reynslu úr lífinu og skapa eitthvað 

nýtt úr henni (Eisner, 2002; Dewey, 2000). 

Í gegnum listsköpun fær nemandinn tækifæri til þess að skapa sitt listræna 

tungumál og bæta við tilfinningalegum þroska og vitrænum. Þannig geta nemendur haft 

áhrif á menninguna sína með því að bæta við hana og þróa (Bamford, 2011). Listkennsla 

hér á landi er almennt góð og nýtur stuðnings foreldra og samfélags. Flestir nemendur eiga 

auðvelt með að vinna með ólík listform, listalífið á Íslandi er lifandi og almenningur er 

duglegur í að taka þátt. Listgreinakennsla þarf að vera öflug í skólastarfi og bæta þarf 

skapandi kennsluaðferðir almennt sem þarf að þróa meira (Bamford, 2011).  
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Leggja þarf áherslu á listræna sköpun í skólastarfi. Það er vel hægt að fletta saman 

siðferði og listum þar sem list er gott verkfæri til að þurrka út hlutdrægni. Einstaklingurinn 

bregst við umhverfinu og umhverfið honum (Goldblatt, 2006; Dewey, 2000; Gestur 

Guðmundsson, 2008). Framlag listkennslunnar getur hjálpað nemendum að þroskast 

tilfinningalega og vitsmunalega og hjálpa þeim ekki aðeins í leit sinni að því hver þeir eru 

heldur einnig hver þeir gætu orðið (Eisner, 2000). Listkennsla er góður vettvangur fyrir 

samtal nemenda um lífið, samfélagið og umhverfið (Ingimar Ólafsson Waage, 2018). Það 

er mikilvægt að kenna nemendum að leita inn á við og finna sína rödd en ekki bara „tikka í 

box“ og klára verkefnin sem kennarinn leggur fyrir (Gude, 2007). Þannig má segja að listin 

kenni okkur að halda út í hið óþekkta, ókannað svæði, skapa nýjar lausnir, vörur og ferli. 

Það má því halda því fram að listnám þjálfi nemendur í seiglu, aðlögunarhæfni og 

nýsköpunarhugsun.  

 

2.2.1 Hlutur list- og verkgreina í aðalnámskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla hefur tekið breytingum síðustu ár og með nýjum áherslum hefur 

það óneitanlega áhrif á hvað er kennt, hvernig og af hverju. Eldri aðalnámskrár grunnskóla 

lögðu áherslu á hin hefðbundnu þekkingar- og færnimarkmið sem nemandinn átti að kunna 

í lok ársins.  

Á fyrri hluta 20. aldar var kennsla í handmennt hugsuð sem nytjalist og hagnýt leið 

til að kenna börnum ýmis störf sem tengdust heimilisiðnaði. Stúlkur lærðu handavinnu og 

drengir smíði. Með aðalnámskrá grunnskólanna sem kom út árið 1977 hvarf þessi 

kynjaskipting og námsviðið fékk nafnið mynd- og handmennt. Námsgreinarnar voru smíði, 

teiknun og hannyrðir (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2010). Á þessum tíma var 

talað um að leggja áherslu á einstaklinginn og markmið skólans var að gefa öllum tækifæri 

til þess að efla hugmyndaflug, sjálfstraust, styrkja samvinnu og finna sína hæfileika og 

þroska þá. Einnig var áherslan á einstaklingsmiðað nám og auka átti áherslu á verklegt nám 

til að halda jafnvægi við það bóklega. Þar á eftir var gerð ný aðalnámskrá grunnskóla sem 

kom út árið 1999. Sú námskrá kom með nýjar áherslur og varð þá handmennt að 

textílmennt og tilheyrði listgreinum en smíði varð að hönnun og smíði sem flokkaðist undir 

upplýsinga- og tæknimennt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 1999). Árið 2007 með 

nýrri námskrá flokkaðist þetta í upplýsingatækni, textílmennt og hönnun og smíði. Í 

aðalnámskrá 1999 var gerð mikil breyting á þessu sviði og námssviðið listir varð til og 

upplýsinga- og tæknimennt. Undir listir flokkuðust síðan námgreinar eins og textílmennt, 
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tónmennt, myndlist, leikræn tjáning og dans. Undir upplýsinga- og tæknimennt voru 

námsgreinarnar hönnun og smíði, nýsköpun og hagnýting þekkingar og upplýsingatækni. 

Þrátt fyrir umræðu um mikilvægi þess að hafa almennt jafnvægi í námi eins og á milli 

bóklegs og verklegs náms þá hallar talsvert á verkgreinar (Brynjar Ólafsson, 2009). Ef 

skoðuð er aðalnámskrá grunnskóla árið 2011 þá er gert ráð fyrir því að list- og verkgreinar 

fá hlutfallslega meiri tíma en aðrar námsgreinar. Þar stendur jafnframt að hver grunnskóli 

ákveði hvort námsvið og námsgreinar séu kennd samþætt eða aðgreint en í aðalnámskrá 

stendur að skólastjóri í hverjum skóla beri ábyrgð á þessari skipan kennslunnar (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Með nýrri menntastefnu árið 2011 breyttist þetta og meiri áhersla lögð á siðferðileg 

markmið menntunar eins og velferð og hæfni einstaklingsins og tengingu hans við 

samfélagið. Í nýju aðalnámskránni frá 2013 er aukin áhersla á siðferðilegar hliðar 

menntunar (Ingimar Ólafsson Waage, 2018). Í henni eru sex grunnþættirnir sem marka 

skólastarfið. Þessir sex þættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Markmiðið er að börn séu læs á samfélag, menningu, 

umhverfi og náttúru, læri einnig að þekkja sjálf sig, bera ábyrgð á sér og vinna með öðrum. 

Grunnþættirnir snúast einnig um framtíð nemenda, getu þeirra og vilja til að vera virkir og 

ábyrgir samfélagsþegnar. Sköpun er nauðsynlegur þáttur í allri menntun og nær þannig til 

allra annarra grunnþátta. Í aðalnámskrá grunnskóla stendur: 

Menntun í  list- og verkgreinum getur stuðlað að bættu siðferði og 
þjóðfélagslegri ábyrgð nemenda. Þær eru vettvangur menntunar til sjálfbærni 
þar sem nemendur vinna með samábyrgð, tilfinningar sínar og annarra, 
samhengi við aðra menningarheima og eigið umhverfi og náttúru. Er það 
grunnur að velferð þeirra og virkni í mótun samfélagsins. (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 141) 

 

2.2.2 Listkennsla listarinnar vegna 

Námskrár listkennslunnar líta ágætlega út við fyrstu sýn í mörgum löndum en þegar rýnt er 

nánar í saumana á þeim þá kemur ýmislegt í ljós. Ennfremur þarf að varast mýtuna að listir 

séu nauðsynlegar í skólastarfi þar sem þær hjálpa nemendum að bæta námsárangur í öðrum 

bóklegum fögum eins og stærðfræði, vísindum og tungumálum. Svo er það krafan um að 

með því að taka þátt í listkennslu þá muni það stuðla að betri færni í samkennd, siðferði, 

sköpun, gagnrýnni hugsun, seiglu og svo framvegis (Biesta, 2018). Alltaf er áherslan á 

heilann og listkennslan er sett fram sem námsgrein sem mun þroska hans vitsmuni. Nægir 

ekki að kenna listir listanna vegna? Þarf að rökstyðja nauðsyn listkennslunnar út frá öðrum 
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fögunum sem þykja mikilvægust? Kannski ættum við að hugsa frekar um það hvað 

menntun er en ekki hvað hún framleiðir. Í staðinn fyrir að hugsa hvað menntun gerir ættum 

við að spyrja okkur að því hvaða möguleika menntun gefur okkur. Skólar eru uppteknir af 

prófum og líta á börn sem aðföng sem láta skólakerfið líta vel út. Listir er góður vettvangur 

fyrir börn til þess að finna sína eigin rödd, tjá sig, tengjast sköpunarkraftinum og finna sína 

einstaka hæfileika. Í skólakerfi sem allt miðar út frá prófum þá er búið að taka út sköpun í 

öðrum fögum og sýnir engan áhuga á því hvað nemandinn hefur að segja (Biesta, 2018; 

Eisner, 2002).  

 Það skiptir máli að kennarar eigi samtal sín á milli til að bera saman bækur sínar og 

skoða nýjar áherslur í starfi (Palmer, 2016). Grasrótarhreyfing sem kallar sig TAB 

(Teaching for Artistic behavior) er vettvangur fyrir listkennara sem vilja leggja áherslu á 

eigin sköpun nemanda í kennslu. Þessi nálgun í listkennslu er hugsuð til að styðja 

nemendur í að vaxa í sinni list. Nemendur eru hvattir til þess að hugsa eins og listamenn og 

skapa út frá sínu eigin lífi og áhuga. Byrja með hugmynd og finna út hvernig best sé að 

útfæra hana. Hefðbundin listkennsla í skólum snýst um að klára fyrirfram ákveðið verkefni 

sem kennarinn er búin að leggja fyrir og takmarkið er að klára það. Þessi aðferð virkaði vel 

á tíma iðnvæðingarinnar en á ekki við í dag. Til þess að ýta undir skapandi hugsun þurfa 

nemendur tíma og rými til þess að þróa sína sköpun (Gaspardi og Douglas, 2010).  

Það er mikilvægt fyrir nemendur að fá tækifæri til þess að uppgötva, rannsaka og 

leysa vandamál á sjálfstæðan hátt. Ef öll áhersla í námi er að leggja upplýsingar á minnið 

og taka próf þá er hætta á því að svo margir missi áhugann á námi og dragist eftir. Nám á 

að snúast um nemendur sem þjálfast í að vera lausnamiðaðir í gegnum tilraunastarfsemi og 

leik og gefa þeim tækifæri til þess að spegla sig og umhverfið sitt. Það er góð æfing fyrir 

nemendur að tala um verkin sín, hlusta á samnemendur og deila sínum uppgötvunum 

(Gaspardi og Douglas, 2010; Eisner 2002). 

 

2.3 Sköpun og flæði í skólastarfi 
Það er ekkert nýtt að manneskjan hefur hæfileika til þess að skapa. Skapa upp á nýtt, setja 

saman gamlar hugmyndir og búa til nýjar sem nýtast okkur vel til þess að bæta lífsgæði 

okkar. Listir gera mikið fyrir nemendur og það að vera skapandi, hvort sem er á öðrum 

sviðum eða í list, er mikilvægt fyrir einstaklinga í okkar samfélagi. Skapandi einstaklingur 

er líklegri til að laga sig að nýjum aðstæðum og bregðast við þeim (Robinson, 2011). Þegar 
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einstaklingur skapar þá líður honum eins og hann fái meira út úr lífinu. Sköpun verður til 

sem tenging á milli einstaklings og hans félagslega umhverfis (Csikszentmihalyi, 1996). 

Það er mikilvægt að leggja áherslu á sköpunarferlið frekar en útkomuna þar sem 

nemandinn fær tækifæri til þess að vinna með eigin reynslu, auka eigin þekkingu og skapa 

eitthvað nýtt (Eisner, 2002; Dewey, 2000). Til þess að ýta undir skapandi hugsun þurfa 

nemendur tíma og rými. Það er því mikilvægt fyrir nemendur að fá tækifæri til þess að 

uppgötva, rannsaka og leysa vandamál á sjálfstæðan hátt (Gaspardi og Douglas, 2010; 

Eisner, 2002).  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) stendur að „sköpun byggist á gagnrýninni hugsun 

og aðferðum sem opna sífellt nýja möguleika og því skiptir sköpunarferlið ekki síður máli 

en afrakstur verksins. Að skapa er að fara út fyrir mengi hins þekkta og þar með auka 

þekkingu sína og leikni“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 24). En hvað er 

það sem gerist innra með einstaklingnum þegar gleðin og sköpunarflæðið á sér stað og 

hvernig getur það haft áhrif á hann út í lífið? Sálfræðingurinn Mihaly Csikszentmihalyi 

(1996) er þekktur fyrir kenningar sínar um flæði (e. flow). Hann fylgdist með listamönnum 

vinna verk sín og fannst áhugavert hvernig þeir virtust gleyma stund og stað. Þegar 

málverkið var búið eftir margra daga vinnu þá settu þeir myndina gjarnan til hliðar og 

byrjuðu strax á nýrri. Áhuginn var ekki aðeins á málverkinu sjálfu heldur virtist ferlið sjálft 

skipta mestu máli. Þetta vakti áhuga hans og í framhaldi rannsakaði hann fólk í öðrum 

aðstæðum eins og leik. Hann komst að því að fólk virtist lýsa því á svipaðan hátt þegar það 

gleymir stund og stað í sinni iðju. Þrátt fyrir að fólk upplifi áskoranir og einbeiti sér að 

fullu þá upplifir það að athafnir þeirra eru áreynslulausar. Þessa ákjósanlegu upplifun 

ákvað Csikszentmihalyi (1997) að kalla flæði. Samkvæmt hans rannsóknum þá er þetta 

sameiginleg upplifun sem fólk á sameiginlega óháð aldri, kyni, menningu og stöðu í 

samfélaginu. Hann tók viðtöl við íþróttafólk, listafólk, vísindamenn og verkamenn og allir 

virtust eiga það sameiginlegt að lýsa þessum áhrifum sem mjög gefandi upplifun. Það voru 

nokkur atriði sem fólk nefnir í samhengi við flæðisástandið og forsendur flæðis virðast 

vera skýr markmið, markviss endurgjöf og jafnvægi á milli áskorana og færni. Þegar talað 

er um skýr markmið þá veit einstaklingur hvað þarf að gera líkt og tónlistamaðurinn sem 

veit hvaða nótu á að spila næst. Í öðru lagi þá gefur flæðið einstaklingnum markvissa 

endurgjöf og hann veit hvort hann er á réttri leið eins og tónlistamaðurinn heyrir strax 

hvort að nótan var rétt eða röng. Í þriðja lagi er mikilvægt að það sé jafnvægi á milli 

áskorana og hæfileika. Ef áskorun er of mikil fyrir getu einstaklings þá er hætta á því að 
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hann finni fyrir kergju og kvíða. Á hinn bóginn er hætta á því að viðkomanda leiðist ef 

verkefni er of auðvelt sem kemur í veg fyrir að flæði náist. Þegar einstaklingur er í flæði þá 

missir hann tilfinningu fyrir stund og stað og upplifir jafnvel að tíminn stoppi en í rauninni 

flýgur hann áfram. Samkvæmt Csikszentmihalyi (1996, bls. 110-112) eru þeir einstaklingar 

hamingjusamari sem komast oft í flæði.  

Csikszentmihalyi gerði víðamikla rannsókn í 12 skólum í Ameríku þar sem 

þátttakendur voru 1000 talsins (Scherer, 2000). Rannsóknin leiddi í ljós að meirihluti 

framhaldsskólanema komast aldrei í flæði. Hann hefur áhyggjur af þessari áherslu á próf 

og sérstaklega ef þau eru þung og ekki í takti við kennsluna. Ef próf eru hins vegar áskorun 

og sanngjörn er það frábært fyrir nemandann að hafa gaman að því að glíma við þau og fá 

þannig endurgjöf (Scherer, 2000). Csikszentmihalyi segir að allir eigi að hafa aðgang að 

menntun og að menntun eigi að vera fyrir þá sem vilja mennta sig en ekki hafa menntun 

sem skyldu. Samkvæmt honum þá er menntun fyrir þá sem eru forvitnir að læra um 

heiminn og kennarar verða að finna efni fyrir nemendur sem ýtir undir þessa forvitni. Ef 

áhuginn er fyrir hendi þá leggja nemendur mikið á sig og læra allt sem þau þurfa til að ná 

sínu markmiði (Scherer, 2000; Dewey, 2000). Hann talar um að það skipti máli að börn 

upplifi áreiti og áskorun. Það hefur verið lenska í skólakerfinu að börn þurfa að bæta sig í 

því sem þau eru léleg í en í rauninni skiptir meira máli að þau finni sína styrkleika og vinni 

með þá (Scherer, 2000).  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) stendur að: 

Leikur er mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem sköpunargleði barna 
og ungmenna getur notið sín. Hamingja og gleði liggja í því að finna 
hæfileikum sínum farveg og fá að njóta sín sem einstaklingur og hluti af 
heild. Sköpun er mikilvægur grunnur að því að horfa til framtíðar og móta 
sér framtíðarsýn, taka þátt í mótun lýðræðissamfélags og skapa sér hlutverk 
innan þess. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 24)  

 

Þegar nemendur vinna út frá sínum hugarheimi með forvitni og sköpun að leiðarljósi þá er 

ferðalagið mikilvægast en ekki lokaafurðin sjálf. Það er því þýðingarmikið að nemendur 

fái endurgjöf og finni að þeir séu við stjórnvölinn í sínu verkefni og taki þannig ábyrgð á 

eigin námi. Nemandi sem finnur sinn innri styrk er líklegri til að leggja meira á sig, 

skipuleggja sig betur og viðhorfið breytist gagnvart verkefninu. Flæði getur stuðlað að 

bættri kennslu og vellíðan hjá nemendum (Mansour, Martin, Anderson og Gibson, 2017).  
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2.4 Skynjun og fegurð 
Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er talað um hvaða möguleika sjónlistir hafa sem 

kennsluaðferð til að vinna með það hvernig nemendur skynja umhverfi sitt.  

Alls staðar í umhverfi okkar er sjónrænt áreiti sem mikilvægt er fyrir 
nemendur okkar að læra að lesa og greina. Eitt lykilhlutverk menntunar er að 
læra að skilja þann heim sem við búum í svo við verðum virkir, gagnrýnir 
samfélagsþegnar sem geta látið gott af sér leiða. Sjónlistir henta vel til þess, 
því í myndmennt er unnið markvisst með skynjun, greiningu og túlkun sem 
veitir nemendum forsendur til að sjá það sem þeir horfa á, heyra það sem 
þeir hlusta á, finna það sem þeir snerta og skapa út frá reynslunni. Með því 
að leyfa nemendum að velja inntak verka eða miðil í myndmennt er hægt að 
efla frumkvæði þeirra. Það að þroska með sér gagnrýna og skapandi hugsun í 
gegnum sjónlistir þjálfar nemendur í að bera kennsl á vandamál samfélagsins 
og finna lausnir á þeim. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 
148)  
 

Samkvæmt fyrirbærafræðilegum skilningi á fegurð þá hefst fegurðarupplifunin með 

skynjun. Við upplifum fegurð með því að skynja hana líkamlega eins og þegar við erum 

utandyra og upplifum hvað himininn er fallegur. Við upplifum fegurðina og hún getur 

hjálpað okkur að sjá hlutina í nýju ljósi. Við drögumst að fegurð eins og segull og við 

höfum þörf fyrir að dvelja aðeins í augnablikinu og njóta. Fegurðin er nærandi. Löngunin 

til þess að fanga augnablikið á einhvern hátt og deila því með öðrum er sterk (Guðbjörg R. 

Jóhannesdóttir, 2018a). Í daglegu amstri eigum við það hins vegar til að hætta að taka eftir 

fegurðinni í kringum okkur (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2018a; Eisner, 2002). Um leið og 

við stöldrum við og skynjum hana, þá tengjumst við heiminum. Þegar við skynjum fegurð 

og verðum hugfangin þá setjum við sjálfið til hliðar og við finnum fyrir hamingju. Sá sem 

hefur upplifað slíka hamingju er líklegur til þess að upplifa hana aftur og þannig mótast 

fegurðarskynið með hjálp reynslunnar. Fegurðin gerir okkur mennsk og gerir okkur kleift 

að skilja okkur sjálf og finna tengingu við umhverfið og aðrar manneskjur (Guðbjörg R. 

Jóhannesdóttir, 2018a). Við erum hluti af umhverfinu og umhverfið er hluti af okkur. 

Mér finnst áhugavert að skoða franska heimspekinginn Maurice Merleau-Ponty og 

fyrirbærafræðina sem hann þróaði og snýst um samspil hugar, líkama og upplifun 

mannsins á heiminum. Öll reynsla sem við höfum, skynjun og túlkun okkar á 

veruleikanum verður til í samspili á milli líkamans sem skynjar umhverfið sitt og 

veruleikans sem varpar sér á einhvern hátt á skynjunina. Merleau-Ponty fjallaði meðal 

annars um listamenn og sköpun þeirra og taldi að listin hefði, umfram aðra miðla, getu til 

þess að fanga það hvernig við upplifum heiminn og hvernig við tengjumst honum í 
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gegnum skynjunina. Að hans mati hafði málaralistin það fram yfir heimspekina að færa 

veruleikann á svið hreinnar skynjunar. Listamaðurinn skynjar umhverfið sitt með líkama 

sínum í gegnum augun sín og hendur á meðan heimspekingar fella skynjunina undir orð og 

hugtök (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2010). Merleau-Ponty hafði eftir málaranum Cézanne 

að náttúran væri innra með okkur, ljós og dýpt litar eru til staðar í umhverfinu sem 

endurspeglast í líkamanum og líkaminn tekur á móti því (Johnson, 1993).  

Fagurfræðin er þýðingarmikil og það er mikilvægt að vera meðvitaður um að hún 

getur haft áhrif á siðferði okkar og ákvörðunartöku, til dæmis um verndun náttúru og dýra. 

Fagurfræði og tilfinningar hafa mikið um það að segja hvað við veljum að vernda. Sem 

dæmi þá ber fólk meiri tilfinningar til seldýra en til maura og það er líklegra til að vernda 

frekar fallegan akur en mýri óháð því hvort sé nauðsynlegra (Saito, 2001). Óneitanlega 

skiptir okkar viðhorf einnig máli sem hefur áhrif á það hvort við föngum fegurðina í 

kringum okkur eins og listamaðurinn Kjarval lýsti fegurð náttúrunnar: „En ég segi það satt, 

steinar eru spakir í landslagi, steinar brosa í landslagi. En það fer auðvitað eftir því hver 

gengur framhjá“ (Þorvarður Árnason, 1994, bls. 281). Það má segja sem svo að manneskja 

sem er ekki í tengslum við sjálfa sig og náttúruna sé varla líkleg til að bera ábyrgð á sjálfri 

sér né sýni vilja til að vernda hana. Það er því mikilvægt að börn framtíðarinnar veiti 

skynjun athygli, innsæi sínu, að þau tengist náttúrunni og öðrum einstaklingum og síðast 

en ekki síst, finni fyrir sér í heiminum.  

Listkennsla er mikilvægur þáttur í menntun barna þar sem listirnar veita okkur 

innsýn inn í óformlega þekkingu um heiminn í kringum okkur sem tengist ekki bara 

tungumálinu heldur einnig skynjuninni. Með því að skoða málverk og ljósmyndir öðlumst 

við ný sjónarhorn á kunnuglegt umhverfi, samspil lita, forma, rýmis og við veitum hinu 

áður ósýnilega athygli (Eisner, 2002). Listaverk geta verið vettvangur samræðna og 

skoðanaskipta og hægt er að ræða siðferðileg mál sem endurspegla okkar menningu eða 

eigin tilfinningar. Skólar og menntastofnanir hafa það hlutverk að gefa nemendum tækifæri 

til þess að skilja veröldina með hliðsjón af sjálfum sér og öðrum. Listin er vettvangur sem 

við mætumst á, víkkum sjóndeildarhringinn okkar, kynnumst ólíkum viðhorfum og 

reynsluheimi og við setjum okkur í spor annara (Ingimar Ólafsson Waage, 2018). Í 

aðalnámskrá grunnskóla (2013) stendur „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 hátt, næra ímyndunarafl og efla 

fegurðarskyn“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 143). Það má ekki gleyma 
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því að við lærum öll á ólíkan hátt og þess vegna er mikilvægt að bjóða upp á ólíkar leiðir 

til að skynja og skilja okkur sjálf og heiminn sem við tilheyrum. 

 

2.5 Samræður og samfélag 
Eins og fram kom hér að ofan þá er skólakerfið að mestu leyti byggt upp þannig að 

nemendur læra rétt svör við spurningum sem koma á prófi í staðinn fyrir að leggja áherslu 

á að finna eigin rödd og leita ekki að einu réttu svari. Það gefst ekki mikill tími fyrir 

samræður og rökræður milli kennara og nemenda. Hættan er sú að nemendur verði óvirkir 

og kennarar festist í rútínu. Gríski heimspekingurinn Sókrates hvatti fólk til að spyrja 

spurninga, ræða saman og hugsa sjálfstætt. Hann áleit nám vera heimspekilegt ferli sem 

byrjar á spurningu og við tekur rannsókn í leit að dýpri skilning en ekki einu réttu né röngu 

svari. Nemendum sem er kennt að hugsa út fyrir kassann og hugsa sjálfstætt eru betur 

undirbúnir til að takast á við óvissu framtíðarinnar (Taylor, 2016). 

Samfélagið er bæði innan og utan einstaklingsins og einstaklingar eru stöðugt að 

skapa og endurskapa samfélagið, viðhalda því og breyta. Samfélagslegar siðareglur eru því 

í stöðugri endurmótun. Samkvæmt Dewey þá er einstaklingurinn ekki einangraður frá 

samfélaginu heldur er hann ávalt í samskiptum eða tengslum við aðra einstaklinga og því 

hluti af félagslegu ferli (Gestur Guðmundsson, 2008).  

Það er upplagt að nota listirnar til þess að ræða við nemendur um hin ýmis mál eins 

og staðalímyndir í samfélaginu, myndlæsi á tímum tækninnar, ólíka menningarheima, kyn, 

kynhneigð og stéttaskiptingu. Það er þýðingarmikið fyrir nemendur sem eru jafnframt 

framtíðar samfélagsþegnar að læra að skilja þann heim sem við búum í og skoða hann út 

frá ólíkum sjónarhornum. Veruleiki nemenda er ekki sá sami og kennara, þess vegna er 

gott tækifæri fyrir kennara að ræða við nemendur og kanna hvernig þau upplifa 

raunveruleikann. Með aukinni áherslu aðalnámskrá (2013) á vegferð einstaklings stendur:  

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) 
 

 Tungumálið skiptir máli það gefur nemendum orð og á sama tíma tækifæri til þess 

að tjá sig um eigið listaverk og listflutning. Hvetjandi spurningar frá kennara og samræður 
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á milli nemenda þroska orðaforða hjá nemendum og þau fá æfingu í að ræða listir og tjá sig 

á listrænan hátt. Rannsókn Anne Bamford (2011) sem unnin var fyrir mennta- og 

menningarmálaráðuneyti árið 2009, sýnir að nemendur eiga auðvelt með að tjá sig á 

listrænan hátt en eiga ekki eins auðvelt með að tjá sig á gagnrýninn hátt um listir. 

Mikilvægt er einnig að bæta myndlæsi hér á landi ásamt því að styrkja nemendur í 

samræðu og rökræðu um sköpun. Áherslan þarf að vera á sköpunina og hvernig börn 

hugsa.  

Þarna er stórkostlegt tækifæri fyrir kennara að mæta nemendum á 

jafningjagrundvelli og hlusta á það sem nemendur hafa að segja. Kennarar fá tilfinningu 

fyrir því hvernig nemendur hugsa og geta í kjölfarið unnið út frá því en ekki bara út frá 

heimi kennarans. Kennarar geta læra heilmikið af nemendum sínum (Aubrey og Riley, 

2016).  

Guðbjörg R. Jóhannesdóttir (2018b) segir í pistli sínum, Heimspeki mikilvæg sem 

aldrei fyrr, að auka þarf við listiðkun og iðkun heimspekilegrar hugsunar í skólakerfinu. 

Þessar greinar leggja áherslu á tengingu við okkur sjálf og æfa okkur í skapandi og 

gagnrýninni hugsun. Hún segir jafnframt að:  

Áhersla á sköpun í nýlegri aðalnámskrá sem og umræðan öll um fjórðu 
iðnbyltinguna gera að verkum að umbreytingatímabil þarf að fara í gang þar 
sem menntakerfin aðlagast nýrri hugsun um hlutverk sitt. Það snýst ekki 
lengur einungis um fræðslu, að fylla huga okkar af fyrirframgefnum 
hugmyndum sem læra má utanbókar, heldur að mennta okkur, gera okkur 
mennsk, gera okkur kleift að skynja umhverfi okkar af fullri athygli og 
bregðast við því á skynsaman hátt, finna eigin lausnir og finna sinni eigin 
rödd farveg. (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2018b) 

 

Þarna er Guðbjörg að tala um menntakerfið sem þarf að aðlagast nýju umhverfi og 

horfa til framtíðar.  

Heimspekingurinn Paulo Freire lagði áherslu á að nemendur og kennarar ræddu 

saman um mikilvæg málefni sem tengjast hversdagslegu lífi nemenda og lagði þannig 

mikla áherslu á samræður á milli kennara og nemendur til að skapa nýja þekkingu og 

byggja upp sameiginlegan orðaforða til að ná utan um hluti eins og félagsleg, efnahagsleg 

og pólitísk áhrif (Aubrey og Riley, 2016). Freire var einn af talsmönnum gagnrýninnar 

kennslufræði (e. critical pedagogy) og kynti undir menntahreyfingu þar sem hann upplýsti 

fólk og menntaði með þeim tilgangi að þróa hjá þeim meðvitund um frelsi, vald stjórnvalda 

og koma auga á tengingu á milli þess og þekkingar (Giroux, 2010). Freire hafði mikil áhrif 
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á kennslu víðsvegar um heiminn og rit hans, Pedagogy of the Oppressed frá árinu 1970, 

hefur verið notað í kennaranámi víðsvegar um heim, sér í lagi til að gagnrýna menntun. 

Hann gagnrýndi þá hugmyndafræði sem hið hefðbundna skólakerfi vann eftir og líkti henni 

við bankastarfsemi (e. banking) þar sem nemandinn væri óvirkur einstaklingur sem biði 

þess að kennarinn fyllti hausinn á honum með upplýsingum. Freire var ekki sáttur við þetta 

valdaójafnvægi. Honum fannst hin hefðbundna námskrá ekki fanga hina náttúrulegu 

forvitni nemanda, gagnrýna hugsun og sköpun. Kennarar áttu samkvæmt honum að koma 

með vandamál sem voru raunveruleg fyrir nemendur sína og leysa þau í samvinnu við þá 

(Freire, 2005). Freire barðist fyrir læsi og það einskorðaðist ekki bara við að geta lesið 

texta heldur sá hann lestur sem leið fyrir fólk til að fræðast um söguna, menninguna og 

ekki síst að vera læsir á eigið samfélag.  

 

2.6 Vettvangurinn minn  
Eins og fram kom hér að framan þá hef ég kennt síðustu sex ár hjá Hjallastefnunni. Það má 

segja að ég hafi mótast mikið af vinnustaðnum mínum bæði sem kennari og manneskja og 

ég finn hversu vel Hjallastefnan á við mig. Ég hef verið lánsöm og fengið frelsi til að finna 

hver ég er sem kennari.  

Einkunnarorð Hjallastefnunnar eru jafnrétti; þar sem börn æfa eiginleika sem eru 

sammannlegir í kynjaskiptum hópum, sköpun; þar sem áherslan á óvenjulegt og frumlegt 

starf ýtir undir ímyndunarafl, og lýðræði; þar sem öll börn hafa áhrif á sitt líf í skólanum.  

Meginreglur Hjallastefnunnar eru sex talsins og eru settar upp í skýrri forgangsröð 

eru: börn og foreldrar, starfsfólk, umhverfi, efniviður, náttúra og samfélag.  

Hugsjónir stefnunnar, birtast bæði í innri þáttum eins og lífsgildi, viðhorf, 

mannskilningur og lífssýn og ytri þættir eins og skipulag, starfshættir og aðferðir sem 

byggja á umræddum hugsjónum og einkenna Hjallastefnuskólana.  

Markmið er að byggja upp kærleiksríka og jákvæða skólamenningu sem ýtir undir 

sköpun lýðræði og jafnrétti og öll smáatriði skipta máli. Skólastarfinu er skipt niður í lotur 

og þær byggjast á því að þjálfa einstaklings- og félagsfærni barnanna og á 4 vikna fresti eru 

opnar vikur í skólanum þar sem uppbrot er á skólastarfinu og þar hef ég fengið að blómstra 

(Hjallastefnan, e.d.).  
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2.6.1 Viðtal við Margréti Pálu Ólafsdóttur, höfundur Hjallastefnunnar 

„Heildarmarkmiðið hjá mér er að gera bara eitthvað ótrúlega fallegt fyrir börn.“ 

í þessum skrifum mínum þá langaði mig að eiga samtal við hana Margréti Pálu Ólafsdóttur 

sem er oftast kölluð Magga Pála. Ég byrjaði samtalið á því að segja henni frá rannsókninni 

minni sem ég gerði með nemendum Hjallastefnunnar og sagði henni frá minni nálgun sem 

er flæði, tjáning og þetta skapandi ferðalag. Við töluðum um Csikszentmihalyi, 

flæðiskenninguna hans og leikinn sem er svo mikilvægur fyrir alla. Hjallastefnan leggur 

mikið upp úr því að nám sé skemmtilegt og fjölbreytilegt til að ná til allra barna. Magga 

Pála sagði það vera „[...] svo mikilvægt að festa ekki börn í hugarrömmum“. Hún tók dæmi 

um börnin sem borðuðu hádegismatinn sinn undir borði í skólanum. Þau bjuggu til tjald 

með stólum, teppum og borðum. Þvílík gleði! Við áttum báðar minningar af því að gera 

tjald úr húsgögnum og teppum og hún sagði mikilvægt að spyrja sjálfan sig sem kennara, 

hvað fannst mér skemmtilegt að gera þegar ég var lítil? Í framhaldinu talaði hún um að 

börn breytast ekki, þetta er alltaf sami grunnurinn sem er gleði, undrun og það að uppgötva 

að gera eitthvað sjálf. Mér finnst það passa vel við það sem ég var að fást við í 

rannsókninni minni.   

 Talið barst að náminu sjálfu allt frá leikskóla upp í grunnskóla. Magga Pála talaði 

um hvernig skólastarfið lengist og er ýmist fært niður í aldur eða upp og allt eru þetta 

pólitískar ákvarðanir. „[...] síðan koma námskrársérfræðingar og segja hvað á að kenna“. 

Hún talaði um þetta bil sem myndast á milli leikskóla og grunnskóla og vill sjá að börnum 

sé kennt á sama háttinn eins og gert er í leikskólanum, í gegnum gleði? Hún tók dæmi frá 

því þegar hún var að kenna í grunnskóla og hún sagði nemendum söguna um Snorra Eddu. 

Hún sagði þeim söguna með mikilli innlifun og allir hlustuðu af áhuga. „[...] þegar að 

valtíma kom (frímínútur) þá duttu allir í leik og léku söguna eftir. Svona festist það í 

minninu“.  

 Ég sagði henni að ég var alltaf að uppgötva eitthvað nýtt í Hjallastefnunni og mér 

finnst allt vera svo úthugsað. Eftir að hafa lesið mikið af fræðum í mínu námi þá finnst mér 

eins og hún hafi plokkað blómin frá öllum helstu fræðimönnum. Ég spurði hana hvernig 

hún hugsaði þetta í byrjun? Magga Pála sagðist hafa hugsað ótal smáatriði og leysti eitt og 

eitt mál og fann eina og eina lausn. En ef hugsunin tengdist ekki öllu öðru eins og 

stoðunum þremur; jafnrétti, lýðræði og sköpun þá notaði hún það ekki. Hún sagði það 

skipta öllu máli að hugsa um öll smáatriðin. Hún tók dæmi um mig sem rannsakanda og 

þegar ég hlusta á hljóðupptöku af sjálfri mér að kenna. Hvernig líkaði mér röddin mín? 
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Þetta smáatriði sem kemur hvergi fram á einhverri kennsluáætlun en skiptir kannski öllu 

máli. Öll smáatriði skipta máli og það er mikilvægt að þau þjóni þessu heildarmarkmiði. 

Hún sagði í framhaldi að heildarmarkmiðið hjá sér vera að gera bara eitthvað ótrúlega 

fallegt fyrir börn. Magga Pála horfir á starf með börnum eins og listastarf. Hún nefndi aftur 

kennarann sem borðaði hádegismatinn með börnunum undir borði og sagði hann vera með 

tötsið, sem er svo mikilvægt. Hún átti þarna við að það er mikilvægt að kennari sé 

hugmyndaríkur, fari út fyrir rammann og skapi upplifun sem gleður.  

Talið okkar berst að þessum augnablikum sem gerast í starfi og eru eins og 

töfraaugnablik. Hún rifjaði upp slíkt augnablik þegar hún tók við hópi af 9 ára drengjum 

sem vildu ekki mæta á söngfundi á morgnana. Magga Pála reyndi allskyns leiðir til að ná 

til þeirra og loksins tókst það í gegnum tónlistarmanninn Eric Clapton. Hún hafði einn 

daginn sent þá heim og bað þá um að kynna sér listamanninn, sem er flottasti gítarleikari í 

heimi. Drengirnir gerðu það og heilluðust af honum. Eftir það þá gat hún kennt þeim allt. 

Hún sagði mikilvægt að ná til nemenda og finna hvar þeirra áhugi liggur. Þegar þau eru 

tilbúin þá er hægt að kenna þeim hvað sem er. Drengirnir enduðu með því að syngja lagið 

Tears in heaven inn á geisladisk sem þeir seldu síðan til styrktar Jemen söfnunarinnar. Hún 

sagðist nálgast kennarastarfið með einhverju sem fær hjartað sitt til að slá. Magga Pála er 

þekkt fyrir að grípa í gítarinn í sínu starfi. Ástríða, gleði og þessi mikla tenging við börnin 

skiptir mestu máli ekki bara að setja x við eitthvað sem er í námskránni.  

Hún sagði að vinna með börnum er mikil skuldbinding og sjálfsuppeldi fyrir 

kennarann. Þú getur ekki sem kennari gefið börnum eitthvað sem þú átt ekki sjálf. Hún 

spurði mig hvort ég hafði sjálf gert sjálfsmynd í anda Frida Kahlo eins og ég gerði með 

börnunum. Magga Pála heldur áfram og segir: Hvernig eigum við til dæmis að kenna 

börnum kjark ef við æfum ekki kjarkinn sjálf? Hvernig ætlum við að gefa börnum allan 

þennan kærleika sem þau þurfa? Þetta er skuldbinding ef þú velur að vinna með börnum og 

færð laun fyrir það, þá ert þú að taka ábyrgð. Henni finnst mikilvægt að kennari sé alltaf að 

vinna í sjálfum sér og hvatti mig til að halda áfram að skoða starfið mitt eins og ég er að 

gera í þessari rannsókn.  

Við töluðum um augnablikin sem snertu okkur sem kennara og Magga Pála sagði 

mikilvægt að varðveita þessi augnablik og segja öðrum frá þeim. Mikilvægt að allir fá að 

upplifa þessi móment. Hún talaði um þessi augnablik þegar kennarinn og nemendur ná 

tengingu, töfraaugnablik og flæði þar sem við lyftumst öll, kannski er þetta bara lífið sjálft?  
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Okkar tal berst aftur að sköpun og hún segir að það á að vera náttúrulegt ástand. 

„[...] við náum einhverri harmóníu í lífið með leik, tilfinningum, gleði og tengslum“. Við 

töluðum um skapandi vinnu með unglingum og Magga Pála sagði að kennari verður að ná í 

þennan innsta kjarna inn í sér. Það er svo mikilvægt að unglingarnir okkar virki þennan 

kjarna sem við erum öll með, annars gengur ekkert upp.  

Þar sem við vorum að tala um frelsi þá sagði ég henni að ég væri þakklát fyrir 

stundatöfluna hjá Hjallastefnunni þar sem hún bíður ávallt upp á sveigjanleika. Ég heyri 

mikið talað um það hjá öðrum myndlistarkennurum að það gefst svo lítill tími til að fara út 

fyrir skólalóðina. Fyrirkomulagið hjá Hjallastefnunni gefur mér mikið frelsi sem kennara, 

eins og að fara á listasafn þar sem ég get tekinn þann tíma sem ég þarf.  

Valtíminn er tími fyrir frjálsan leik og er ekki tilviljun að hann er klukkustund. 

Þessi klukkustund gefur nemandanum tækifæri til að ná flæði í gegnum leik.  

Magga Pála endar samtalið með því að tala um hversu kerfisvætt skólakerfið sé 

sem virkaði kannski á tíma iðnbyltingarinnar en ekki í þeim heimi sem við búum í dag. 

Hún segir óttann okkar við kerfið vera of mikinn. Þegar talað er um að leggja meira 

áherslur á listir, heimspeki og fleira í kennslu þá er bara búið til fag sem heitir lífsleikni 

bara til þess að tékka í enn eitt boxið í aðalnámskrá.    
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3. Aðferðafræði 

3.1 Starfendarannsókn 
Ég heyrði fyrst um starfendarannsókn (e. action research) í mínu námi í Listaháskóla 

Íslands þegar Hafþór Guðjónsson, dósent við menntavísindasvið HÍ kynnti það fyrir okkur. 

Hann sagði frá sinni reynslu sem kennari og rannsakandi í eigin starfi. Þetta heillaði mig 

strax og ég fann að þetta var eitthvað sem ég hafði áhuga á að gera. Starfendarannsókn 

felur í sér að starfsmaður tengir saman starf sitt og rannsóknir og úr verður rannsóknarferli. 

Þetta er tækifæri fyrir starfsmann til að öðlast dýpri skilning á sínu starfi ásamt því að fá 

tækifæri til þess að breyta því til hins betra (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 

2016). Rannsakendur í hefðbundinni rannsókn skoða líf fólks og gera rannsóknir á öðru 

fólki en í starfendarannsókn er rannsakandinn hluti af rannsókninni sjálfri og skoðar sjálfan 

sig í tengslum við annað fólk (McNiff, 2010). Þannig er viðkomandi orðin hluti af 

rannsókninni sjálfri þar sem hún snertir hann sjálfan og hans aðstæður í starfi (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016). Kennarinn er rannsóknartæki sem beitir augum, 

eyrum og innsæi til þess að skilja hvað er að gerast í kennslustofunni og finna út úr því 

hvernig hægt er að þróa sitt starf og styrkja (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

Svona rannsókn felur í sér að endurskoða og bæta aðstæður. Rannsakandinn metur 

síðan hvort takmarkinu sé náð og ef takmarkinu er ekki náð þá er hægt að finna nýja leið 

og halda áfram. Í gegnum svona ferli verður rannsóknin að sjálfsrýni á eigin vinnu og 

hjálpar rannsakandanum að halda utan um vinnu sína og að meta hana (McNiff, 2010). Það 

er þýðingarmikið að gera starfendarannsókn til að efla sig í starfi. Kennarar eru 

sérfræðingar og þeirra þekking og reynsla er dýrmæt og því ber að deila með öðrum 

kennurum. Kennari þekkir aðstæður vel á vettvangi eins og skólaumhverfið og nemendur, 

sem setur hann í lykilstöðu að afla þekkingar og skilnings á skólastarfinu (Hafþór 

Guðjónsson, 2011).  

Fagmennska skiptir máli í kennarastarfinu og fagvitund segir til um að kennari 

kann vel til verka. Kennari veit hvað hann vill kenna og hvers vegna. Hann er gagrýninn á 

eigið starf og víðsýnn og leitast við að læra af öðrum og bæta sig í starfi. Hann ber 

virðingu fyrir nemendum sínum og sínu starfi sem kennari. Það er mikilvægt fyrir kennara 

að hlusta á innsæið sitt (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993). Það virðist vera langt á milli þeirra 

sem ákveða lög og reglugerðir og kennara sem eiga að framkvæma breytingar sem 

ákveðnar eru. Mikilvægt er að kennarar taki þátt í að endurskipuleggja skólamál, eiga 
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samræður sín á milli og deila reynslu sinni. Því meira sem þeir vinna í að ígrunda sitt starf 

því betra verður það (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004).  

3.2 Þátttakendur 
Þátttakendur í þessari rannsókn voru nemendur í 1.-5. bekk í myndlist. Hver aldur skiptist í 

tvo hópa einn stúlkna hóp og einn drengja hóp. Ég kenndi 1.-3. bekk einu sinni í viku 

klukkutíma í senn október - desember og 4.-5. bekk kenndi ég svo einu sinni í viku 

klukkutíma í senn frá janúar til mars. Ég kenni í skóla sem er umkringdur fallegri náttúru 

og býður það upp á marga möguleika í kennslu. Hér áður fyrr var ég alltaf með stofu fyrir 

myndlist en í dag er hún nýtt undir annað starf í ljósi þess að nemendum við skólann 

fjölgaði.   

 

3.3 Gagnaöflun 
Gagnaöflun er mikilvæg í starfendarannókn og byrjar rannsakandinn strax á því að safna 

þeim. Kennarinn er bæði að kenna og rannsaka innan kennslustofunnar. Hann safnar 

gögnum á kerfisbundinn hátt og skrásetur. Fyrstu gögnin sýna byrjunina á rannsókninni og 

síðan þróast kennslan og gögnin taka breytingum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Í 

starfendarannsókn er mikilvægt að halda dagbók því skrif í starfendarannsókn er aðferð til 

að rannsaka og er því stór hluti af rannsókninni sjálfri. Þegar rannsakandi skrifar á 

ígrundaðan hátt verður það til þess að fleiri dyr opnast, fleiri spurningar koma upp og hefur 

jafnvel áhrif á hugsun þess sem rannsakar. Skrifin hjálpa til við að skilja okkur sjálf betur 

og heiminn í kringum okkur og verður þannig að skapandi athöfn (Hafþór Guðjónsson, 

2008). Ég hélt dagbók þar sem ég skráði fyrir tímann hvað ég ætlaði að kenna og hvernig. 

Eftir hvern tíma þá skrifaði ég í dagbókina það sem fór fram í tímanum og mínar 

hugleiðingar um hvernig til tókst og hvernig nemendur og ég sjálf upplifðum tímann. Það 

kom sér vel að skrifa niður eftir tímann og endurspegla þannig hvað fór fram. Með því að 

gera þetta svona þá beindi ég athyglinni bæði að kennslunni og sjálfri mér. Þetta var góð 

leið til þess að sjá hvernig rannsóknin hafði áhrif á mig sem kennara og hvernig kennslan 

þróaðist og tók á sig mynd.  

Ég tók ljósmyndir af ferlinu og af vinnu nemenda sem reyndist vera ómissandi í 

greiningu á gögnum. Að taka ljósmyndir er eitthvað sem ég hef tamið mig að gera bæði 

fyrir umsjónakennarann sem sendir myndir heim í vikupósti og fyrir mig sjálfa til að muna 

hvað ég hef gert. Ég notaði hljóðupptöku þegar ég átti samtal við börnin til að styðjast við 
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eftir tímann þegar ég skrifaði í dagbókina. Það reyndist mér vel því ég tók fljótlega eftir 

því að ég gat ómögulega munað allt það sem þau sögðu. Einnig tók ég stundum sjálfa mig 

upp þegar ég vildi muna einhver atriði sem áttu að fara í dagbókina því að það gafst aldrei 

tími til þess að setjast niður og skrifa á meðan á kennslu stóð.  

Það var gott að setjast niður eftir daginn og fara yfir það sem gerðist í tíma. Það að 

skoða hvað gekk vel og hvað gekk miður og hvers vegna var mjög lærdómsríkt fyrir mig 

sem kennara. Það var margt sem kom á óvart á þessari vegferð eins og sum verkefni sem 

áttu að vera skemmtileg og fyndin voru fyrir suma nemendur mikil áskorun. Þess vegna er 

mikilvægt að lesa hópinn og vera tilbúin að breyta út af. Á meðan rannsókninni stóð þá las 

ég fræðigreinar sem tengdust minni rannsókn og hugleiðingum. Jean McNiff (2010) talar 

um mikilvægi þess að einangrast ekki og ræða við einhvern um rannsóknina og fá þannig 

nýja sýn. Ég leitaði reglulega til leiðbeinenda minna þeirra Hafþórs Guðjónssonar og 

Ingimars Ólafssonar Waage. Þeir hvöttu mig áfram og komu með ný sjónarhorn á 

verkefnið mitt sem var mjög dýrmætt þar sem ég fann mig oft á tíðum heldur samdauna 

eigin vinnu. Ég átti líka regluleg samtöl við samstarfskonu mína til margra ára sem er 

uppeldisfræðingur að mennt. Hún var bandamaður (e. critical friend) minn í 

rannsókninni. Við deilum þeirri ástríðu að vera innan um börn og vinna með þeim. Það er 

mikilvægt að vera með samstafskonu sem skilur þessa þörf fyrir að deila augnablikum þar 

sem við tökum eftir þegar nemendur uppgötva sinn styrkleika. Lítil augnablik sem eru 

stórir sigrar hjá hverjum og einum. Það er þessi sameiginlega ástríða. 

 

3.4 Gagnagreining 

Ég hlustaði á upptökur, skoðaði ljósmyndir og las nokkrum sinnum yfir dagbókina mína. 

Síðan greindi ég textann í dagbókinni út frá ákveðnum þemu (e. thematic analysis) og 

notaði liti til þess að merkja textann. Þemagreining er gagnagreiningatækni sem er notuð 

við rannsóknir. Þessi aðferð er sérstaklega notuð þar sem rannsakandinn safnar lýsandi 

gögnum og hann fer yfir gögnin hvað eftir annað og leitar af einhversskonar þemu. Ég 

notaði opna kóðun (e. open coding) í byrjun þar sem ég var ekki búin að ákveða strax 

hvernig ég ætlaði að kóða gögnin. Fyrst merkti ég út frá tilfinningum eins og það sem var 

jákvætt og neikvætt. Svo merkti ég sérstaklega við það sem mér fannst eiga vel við flæði, 

samræður, skynjun og mínar eigin hugleiðingar. Ég teiknaði nokkrum sinnum hugarkort í 

ferlinu til að leitast við að ná áttum og þrengja efnið. Ég prentaði út textann nokkrum sinni 
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í ferlinu, klippti hann niður og flokkaði. Hægt og rólega skýrðist þetta fyrir mér og í lokin 

flokkaði ég gögnin út frá þremur þemum: Flæði, skynjun, leik og tjáningu.  

 

 

Mynd 1: Úrvinnsla gagna. 

 

3.5 Siðferðileg álitamál 
Það er mikilvægt að huga að siðferðilegum álitamálum í svona rannsókn. Persónulegar 

upplýsingar þeirra sem voru þátttakendur í rannsókninni koma hvergi fram í rannsókninni. 

Ég fékk samþykki frá foreldrum og nemendum til að framkvæma þessa rannsókn. Þau voru 

upplýst um að ég tók myndir af börnunum og vinnu þeirra en ég lét þau jafnframt vita af 

því að ég birti engin andlit. Einnig passaði ég upp á það að nöfn barnanna komi hvergi 

fram eins og t.d. á þeirra verkum. Myndlistatímarnir voru kynjaskiptir og ég tók ákvörðun 

um að tala um nemenda í staðinn fyrir að tala um stúlku eða dreng. Mér fannst það skrítið í 

byrjun þar sem íslenskan er mjög karllæg en ég vildi halda þessu hlutlausu og tala því ekki 

sérstaklega um kyn í þessu verkefni. Foreldrar nemenda voru upplýst um að börnin voru 

þátttakendur í starfendarannsókn. Samkvæmt Shamoo og Resnik (2009) þá er það 

siðferðilega réttlætanleg að börn séu þátttakendur í rannsókn þrátt fyrir að þau njóti ekki 

beins ávinnings ef tryggt er að þau hljóti ekki skaða af.  
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4. Rannsóknin 

4.1 Málað í snjóinn  
Þegar ég rifja upp hvernig ég kenndi áður en ég lagði af stað í þessa rannsókn þá er 

áhugavert að sjá að ég bý til verkefni sem byggð eru á eigin reynslu og upplifun. Ég nota 

eigin skynjun, tengi inn á tilfinningar og hvernig við upplifum okkur í samfélaginu sem er 

hluti af stóru myndinni sem er heimurinn. Það er þessi sterka þörf fyrir að deila því sem 

mér finnst spennandi og prófa þau verkefni með nemendum.  

Einu sinni var ég á leiðinni í vinnuna og veðrið var svo fallegt, blár himinn, hvítur 

snjór og ég bara varð að nýta þetta fallega veður. Ég sýndi nemendum listamenn sem unnu 

listaverk í náttúruna (land-art). Listamenn vinna úr efni náttúrunnar án þess að hafa 

skaðandi áhrif. Listaverkið eyðist síðan í náttúrunni með vindi og veðri og eftir verða 

ljósmyndir af verkunum. Í framhaldinu unnu nemendur með umhverfið, formuðu snjóinn 

og máluðu hann í regnbogans litum. Eins og með svo mörg verkefni sem ég legg af stað 

með í óvissuna þá fór þetta langt fram úr mínum væntingum. Þvílík gleði, leikur, sköpun, 

skynjun og flæði.  

    

    
Mynd 2-5: Málað í snjóinn.  
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4.1.1 Vindmylla og sykurpúðar 

Það var komið vor og ég fann þörf fyrir að vera úti og nota þessa fallegu náttúru sem 

umleikur skólann. Við erum með skóginn, stórt tún, læk og nálægt stóru vatni. Mér höfðu 

áskotnast stórar skeljar og ég fékk hugmynd um að nota þær og áldósir ásamt perlum og vír 

og gera vindmyllur út í skógi. Ég var búin að bora gat í gegnum skeljarnar þannig að það 

eina sem við þurftum að gera er að setja þær saman á þann hátt sem við vildum. Við 

örkuðum út í skóg og hófumst handa. Eftir að vera búin að hengja upp okkar vindmyllur þá 

léku krakkarnir sér í skóginum. Þau duttu strax inn í einhvern hlutverkaleik og léku sér 

frjálst. Við enduðum tímann á því að grilla sykurpúða. Þessi tími sem við áttum út í skógi 

var ævintýralegur og hann einkenndist af frelsi, flæði og gleði.  

 

    
Mynd 6: Vindmylla.    Mynd 7: Sykurpúða stemning 

4.1.2 Myndlæsi 

Við töluðum um myndlæsi í náminu mínu í LHÍ og hvernig það virðist gleymast í kennslu. 

Við erum með mikið áreiti í kringum okkur dagsdaglega en gefum okkur ekki alltaf tíma til 

að staldra við og ræða hvað við sjáum og upplifum. Ég prófaði að gera slíkt verkefni með 

börnunum. Ég sýndi þeim slæður með myndum af listaverkum og ljósmyndum. Myndirnar 

sýndu einhversskonar vináttu og á myndunum var ýmist fólk eða dýr. Ég spurði nemendur 

út í hvað þau sáu á myndunum og þau sýndu því mikinn áhuga að fá að segja frá hvað væri 
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að gerast á myndunum. Við skoðuðum myndirnirar meðal annars út frá vináttu, 

samskiptum, svipbrigðum, kærleik, litum og fleiri sjónarhornum. Ég upplifði það að þeim 

liði eins og þau væru að komast að einhverjum sannleika um myndina, einhverju sem við 

hin tókum ekki eftir og deildu því með hópnum. Það er þessi túlkun hvers og eins sem er 

svo áhugaverð og með því að ræða það og deila með hinum þá verður til þetta skemmtilega 

samtal. Ég man eftir einum 8 ára dreng sem leit á mig í miðri slæðusýningu og sagði 

hneykslaður:        

Sif, pældu í því í gamla daga þá máttu drengir ekki gráta! 

Mér fannst þessi setning falleg og segja mikið um það hvað tímarnir hafa breyst. 

Drengurinn var svo hneykslaður á því að drengir máttu ekki gráta í gamla daga og ég bara 

mundi eftir eigin uppeldi þá tíðkaðist þessi hugsun. Kannski hafði það áhrif á hans viðhorf 

að hafa alist upp í Hjallastefnunni þar sem drengir mega sýna tilfinningar. Það að skoða 

myndir um vináttu og kærleik hafði sterk áhrif á börnin og mig sem kennara. Ég tók eftir 

því hvað börnunum leið vel eftir þessa umræðu og þau töluðu um mikilvægi vináttu. Í 

framhaldinu unnu þau mynd sem lýsti vináttu þar sem útfærslan var frjáls.  

 

4.1.3 Híbýli fjölbreytileikans 

Annað verkefni sem við gerðum var að búa til okkar draumahús. Ég sýndi þeim myndir af 

ólíkum hýbílum allt frá fólki sem býr í tjaldi, tréhúsi, eyðimörk, fljótandi á sjónum og í 

húsum eins og við erum vön. Við töluðum um hvernig lífið okkar væri ef við byggjum 

annar staðar í heiminum við ólíkar aðstæður. Við ræddum um umhverfi sem okkur líður 

vel í og við skoðuðum hvað náttúran gerir fyrir okkur. Ég sýndi þeim arkitekta og 

listamenn sem vinna með sterka tengingu við náttúruna og leyfa henni að vaxa á híbýlum 

eins og ráðhús Reykjavíkur þar sem mosinn vex. Nemendur áttu fyrst að teikna mynd af 

sínu drauma húsi og umhverfi þess og síðan áttu þau að byggja það. Ég lagði áherslu á að 

þau hugsuðu um umhverfið í kringum húsið, staðsetninguna, dýralíf og veðurfar. Þegar þau 

voru búin að byggja sitt hús og mála þá mynduðu þau samfélag og röðuðum húsunum 

saman í eitt hverfi. Við ræddum um fjölbreytileika fólks í þessu verkefni og hversu ólík við 

erum sem manneskjur og hvernig samfélagið mótar fólk og fólkið samfélagið. Nemendur 

tengdust sterkum böndum við þetta verkefni og voru stolt af sínu húsi.  
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Mynd 8-9: Draumahúsið teiknað. 

    

Mynd 10-11: Nemendur byggja sitt draumahús og mynda samfélag fjölbreytileikans. 

 

4.1.4 Heimspekilegar samræður 

Skoðanaskipti og samtal er mikilvæg leið í sjálfstyrkingu eins og að tjá sig, hlusta á aðra 

og efla gagnrýna hugsun. Ég heyrði fyrst talað um heimspekilega samræðu sem fag í 

grunnskóla hjá kennara mínum í listaháskólanum. Ég fylltist eldmóði þegar ég heyrði af 

því að skóli gæfi rými fyrir slíkar samræður. Eftir fyrirlestur hjá Brynhildi Sigurðardóttur 

(2018) skólastjóra í Garðaskóla, sem talaði um heimspekilega samræðu þá jókst áhugi 

minn enn fremur á að eiga samræður við nemendur og heyra frá þeim hvað þeir höfðu að 

segja. Í þessum fyrirlestri hvatti hún kennara til að ýta undir heimspekilega hugsun og eiga 

samtal við nemendur. Þannig vildi hún valdefla nemendur og gefa þeim tækifæri til þess að 

spyrja spurninga. Hún segir heimspekina vera með stóru spurningarnar eins og 

frumspekilegu,- siðfræðilegu,- þekkingarfræðilegu- og fagurfræðilegu spurningarnar. Er 

guð til? Hver er ég? Hvað er fegurð?  
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Í janúar 2019 bauðst mér frábært tækifæri til að kenna í eina önn heimspekilegar 

samræður í 8. bekk í Garðaskóla í Garðabæ. Ég var mjög spennt og stressuð fyrir fyrsta 

tímanum enda stökk ég alveg í djúpu laugina með því að taka kennsluna að mér. Bæði 

vegna þess að ég hafði aldrei kennt heimspekilega samræðu áður og var pínu óörugg að 

kenna unglingum. Ég þurfti að minna mig á að ég var með tvo unglinga heima og ég ætlaði 

bara nálgast þau eins og mín eigin börn. Ég var búin að plana að fara í allskyns leiki í 

fyrsta tímanum en það breyttist snögglega þegar ég hitti bekkinn minn sem var samansettur 

af aðeins fimm nemendum. Ég var fljót að komast inn í kennsluna og með tímanum fékk 

ég meira sjálfstraust. Ég var mest hrædd við að enginn vildi tala í tíma eða bara tveir 

myndu mæta en það voru óþarfa áhyggjur. Ég var búin að kynna mér heimspekinginn 

Oscar Brenifier (2009) áður en ég tók þessi skref í kennslu og ég hugsaði oft um orð hans 

þar sem hann segir að kennarar séu jafnvel smeykir við heimspekilegar samræður. Sumir 

eru hræddir við að segja eitthvað vitlaust fyrir framan nemendur og opna þannig á sína 

eigin veikleika. Þessi heimspekilega nálgun í kennslu hvetur til frekari samræðna sem eru 

góðar fyrir bæði kennara og nemendur. Kennarinn þarf að vera tilbúinn til að verða 

nemandi aftur og læra með nemendum. 

Markmið tímanna var að þjálfa lykilhæfni nemenda: hlustun og talað mál, gagnrýna 

og skapandi hugsun. Í samræðutímunum var læsi þjálfað með því að rýna í texta og aðrar 

kveikjur og ræða þær sem hópur. Við leystum meðal annars verkefni þar sem við lásum 

fullyrðingar og rökstuddum síðan af hverju við vorum sammála þeim eða ekki. Það var 

áhugavert að sjá að nemendur voru ekki fordómafullir og frekar opnir fyrir að ræða hluti. Í 

einum tímanum töluðum við um hana Gretu Thunberg og hlýnun jarðar. Það var frábært að 

heyra hvað nemendurnir vissu mikið um umhverfismál og þeir enduðu með að sýna mér 

youtube myndband til að fræða mig. Ég ákvað í einum tímanum að teikna. Þetta var æfing 

sem ég var búin að gera á samnemendum mínum í LHÍ og ég vildi athuga hvort hún 

virkaði fyrir þeirra aldur. Ég sagði þeim frá því hvernig við manneskjur sjáum oft andlit út 

úr skrýtnum hlutum eins og t.d. innstungu sem lítur út fyrir að vera tvö augu og einn 

munnur. Þetta er fyrirbæri sem kallast Pareidolia. Hver og einn fékk A4 blað og braut það 

saman þannig að það skiptist í fjóra hluta. Á hvern hluta áttu nemendur að teikna andlit 

sem er ekki með venjuleg augu eða munn heldur bara einhver strik eða form. Þegar það var 

búið þá skoðuðum við myndirnar saman og skiptumst á að spyrja spurninga eins og hver 

lítur út fyrir að vera hneykslaður á svipinn? Hver er glaður og svo framvegis.  
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Mynd 12 og 13: Pareidolia teikningar. 
 

Út frá þessum teikningum ræddi ég við þá að við erum alltaf að lesa í andlit á hverjum 

degi. Við lesum í svipbrigði og förum ósjálfrátt að spá í hvernig manneskjan hefur það. 

Sumir eiga erfitt með þetta og þurfa hreinlega að læra það. Þetta fannst þeim áhugavert. 

Æfingin sló í gegn og nemendur skemmtu sér mikið. Þegar ég mætti í næsta tíma þá vildu 

þeir gera sömu teikniæfingu en ég kom með aðra sem við gerðum. Það kom mér 

skemmtilega á óvart að æfingin virtist virka vel með öllum aldri. Ég prófaði hana á 

fullorðnum, unglingum og börnum og hún átti vel við allsstaðar. Kannski er ekkert 

aldurstakmark á verkefnum? 

 Ég tel að heimspekileg samræða skili sér margfalt til baka til nemandans og sé gott 

veganesti fyrir framtíðina. Það eru auðvitað ekki allir nemendur sem sýna því jafn mikinn 

áhuga á að taka þátt í samræðum en ég tel að flestir læri samt sem áður með því að hlusta á 

sína samnemendur og kennara. Þetta er frábært tækifæri til þess að kenna gagnvirka 

hlustun og hvetja nemendur til að taka þátt í samræðum.  

 

4.1.5 Birtingamyndir okkar á netinu 

Ég kenndi 2ja vikna námskeið í Fjölbrautarskóla Garðabæjar haustið 2019. Þetta námskeið 

var hluti af vettvangskennslunni minni í LHÍ. Ég fékk það verkefni að kenna nemendum 

ljósmyndun. Ég hef enga reynslu að kenna ljósmyndun en það sem hjálpaði mér var að þau 

notuðu ljósmyndir til að æfa sig í photoshop og þar þekkti ég vel til frá þeim tíma sem ég 

vann sem grafískur hönnuður. Þegar ég setti saman þetta námskeið þá ákvað ég að kenna 

þeim eitthvað sem ég hafði lært í áfanga í mannfræði sem heitir mannfræði internetsins og 

frá fyrri reynslu sem grafískur hönnuður. Ég talaði við nemendur um sjálfsmyndir (e. 

selfie) og hvernig okkar birtingamynd er á netinu. Hvernig sjáum við okkur sjálf og 
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hvernig aðrir sjá okkur? Það er áhugavert að skoða hvernig við sköpum okkar ímynd á 

samfélagsmiðlum og hvað við kjósum að aðrir fái að vita um okkur. Kannski erum við að 

skapa okkar drauma veröld sem er ólík okkar eigin veruleika? Við deilum ekki oft því sem 

er hversdagslegt eða leiðinlegt á samfélagsmiðlum. Fólk deilir frekar hamingjustundum 

eins og mat, partýum, ferðalögum, pálmatrjám eða bara einhverju fyndnu og fallegu. 

Einnig notum við samfélagsmiðla til að deila okkar skoðunum og fleira.  

Ég sýndi þeim myndir frá listamönnum sem unnu collage eða klippimyndir. Ég 

talaði um Dadaisma, popart og frásagnarlist og sýndi þeim verk eftir listamenn. Við 

skoðuðum einnig listamenn sem nota ljósmyndir til að sýna persónuleika fólks með því að 

taka myndir af persónulegum hlutum sem tengjast fólkinu sjálfu en ekki andliti. Í þessu 

verkefni áttu nemendur að búa til klippimynd af sér og sínu lífi án þess að sýna andlitið sitt 

en þau máttu nota part af andliti, líkamsparta, hluti sem tengjast sér, umhverfi og fleira. Ég 

byrjaði á því að láta alla fá blað með spurningum til að fylla út. Spurningar sem kröfðust 

þess að þau kortlögðu aðeins sjálfan t.d. eins og í hvaða umhverfi líður þér best, hvað 

finnst þér gaman að gera og fleira.  

Nemendur völdu tíu myndir sem þau áttu í símanum sínum fyrir verkefnið. Þeir 

prentuðu út myndirnar og klipptu þær niður og gerðu svart hvítar klippimyndir. Þarna 

notuðu nemendur skæri, lím og pappír. Þegar það var búið þá gerðu þeir klippimyndina í 

tölvunni og notuðu photoshop og æfðu þannig ýmsar skipanir í forritinu. Síðan prentuðu 

nemendur myndina út sem A3 plakat á fallegan ljósmyndapappír og við hengdum plakötin 

upp. Í lokin vorum við með smá yfirferð þar sem nemendur sögðu frá sínu verki og 

samnemendur fengu að spyrja spurninga. Það kom mér sérstaklega á óvart hversu opinir 

þeir voru og einlægir og hversu gjafmildir þeir voru að deila með hópnum. Í 

fjölbrautarskóla er ekki bekkjarkerfi sem gerir það að verkum að þú þekkir ekki alla sem 

eru með þér í tíma og nemendur eru á ólíkum aldri. Ég sá það hversu mikilvægt það var að 

hafa yfirferð í lokin og gefa öllum tækifæri til að segja frá sínu plakati og fá virka hlustun 

frá samnemendum.  
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Mynd 14: Yfirferð verkefnis í FG. 
 

Þarna sá ég það svo skýrt enn og aftur hversu flottur vettvangur listirnar eru. Þarna 

skoðuðu nemendur sjálfa sig og sitt líf sem og þeirra birtingamynd á netinu bæði hvernig 

þeir velja að sýna sig og hvernig þeir sjá aðra. Við ræddum einnig um hversu 

kvíðavaldandi samfélagsmiðlar geta verið og hvernig fólk ber sig saman og upplifir að lífið 

þeirra sé leiðinlegt miðað við aðra. Það er mikilvægt að ræða þessa hluti. 

Nemendum fannst áhugavert að skoða myndirnar sem þeir voru með í símanum, sjá 

af hverju þeir taka myndir af. Svona reynsla er mjög dýrmæt fyrir mig að fá að kenna í 

framhaldsskóla. Ég tek eftir því að mér finnst gaman að stökkva svona út í óvissuna, negla 

niður hugmynd og framkvæma. Ég komst að því að það er frábært að kenna unglingum. 

 

4.2 Leikur og tjáning 
Það er svo margt sem þarf að huga að í kennslu og mér finnst ég hafa lært mikið af því að 

skrifa í dagbókina og endurspegla þannig kennsluna. Stundum var ég svo þreytt eftir 

kennslu að ég skildi ekkert í því. Ég fór í gegnum það í huganum hvort ég hafði kannski 

ekki sofið vel um nóttina eða hvort ég gleymdi að borða morgunmat? Ég skrifaði niður 

hvernig tíminn var til að sjá aðstæður betur. Í upphaf ferlisins skrifa ég:  

 

Ég tek eftir því ef verkefnin eru krefjandi og nemendur þurfa mikla aðstoð þá er ég 

á þeytingi um stofuna svona rétt eins og ég sé að slökkva elda. Nemendur keppast 

um að kalla á mig og það er ekki mikil þolinmæði hjá áhugasömum nemendum. 

Þegar ég prófaði að setjast niður og bjóða þeim nemendum sem þurftu aðstoð að 

koma til mín, þá náði ég sjálf betri athygli og gat veitt hverjum og einum virka 



 

 42 

hlustun. Ég heyrði ekki lengur í þeim kalla á mig úr öllum áttum þannig að áreitið 

minnkaði til muna. Það eru auðvitað margir hlutir sem skipta máli og kennslan 

snýst ekki bara um efnið sjálft heldur einnig um aga, virðingu, nánd og kærleika. 

Ég vil geta sinnt öllum nemendum jafnt en spurningin er hvernig get ég sinnt öllum 

vel þegar sumir nemendur taka mikið pláss og aðrir þurfa endalaust að bíða á 

kantinum. (Rannsóknardagbók, 2019, 1. október) 

 

Þarna sá ég hvað ég var að gera vitlaust og hversu einfalt það var að leiðrétta það þegar ég 

loksins veitti því athygli. En ég var oft að hugsa um það hvernig ég gæti veitt öllum 

nemendum þá athygli sem þeir eiga skilið. 

 Stór hluti af starfinu sem kennara er hóp og agastjórnun. Ég hef reynslu af því að 

vera með sama hópinn dag eftir dag og kynnast þeim vel en í mínu starfi í dag sem 

myndlistarkennari er þetta öðruvísi. Ég labba inn í skólastofur með mína áætlun og 

hafurtask og mæti þeim hópi sem ég ætla að kenna. Ég þekki börnin eins vel og þeirra 

umsjónakennari en ég þarf að lesa hópinn vel og finna út hvernig ég ætla að ná til hans. Ég 

tel mig samt sem áður vera lánsama að kynnast öllum nemendum skólans fyrir vikið. Ég 

skrifaði um agavandamál í mína dagbók: 

 

Það var mikill æsingur í hópnum og allir spenntir að fara í myndlist. Hópurinn sem 

ég var að kenna í þetta skiptið gat verið mjög krefjandi. Það gekk erfiðlega að ná 

þeirra athygli og fá þögn til að útskýra fyrir þeim verkefni dagsins þannig að ég 

þurfti að hækka róminn talsvert. Það er eitthvað sem ég vil forðast að gera því ég 

veit að það virkar skammt og ég upplifi mig ekki vel eftir á. Ég endaði með því að 

slá hendinni í borðið til að undistrika orð mín og allir þögnuðu í smá stund. Það er 

spurning hvort ég get fundið aðra leið til þess að takast á við þetta. Kannski sendi 

ég nemendur út í byrjun tímans og leyfi þeim að hlaupa hringinn í kringum skólann 

til að fá útrás áður en tíminn byrjar? Hvað með þá nemendur sem eru rólegir og 

bíða spenntir eftir verkefni dagsins? Sumir nemendur þola ekki vel uppbrot í 

kennslu og það getur verið mikið áreiti fyrir þau þegar myndlistakennarinn labbar 

inn með fullt af spennandi efnisveitu. (Rannsóknardagbók, 2019, 8. október) 

 



 

 43 

Þrátt fyrir mikinn spenning í byrjun þá rættist vel úr þessum tíma. Ég tók eftir því hvað 

mikil sköpunargleði myndaðist í þessum tíma og allir voru niðursokknir í sinni vinnu og ég 

skrifaði í dagbókina:  

 

Einn drengur vann hratt og ákveðið og mér fannst pínu eins og hann væri að flýta 

sér að framleiða eins mikið og hann kæmist yfir. Þegar ég labbaði til hans og 

spjallaði við hann þá sá ég þessa þörf hjá honum að skapa og gleðin skein úr 

andlitinu. Hann sagði við mig:  

„Sif, ég er svo mikill listamaður!“  

Það er svo gaman að sjá þennan nemanda fullan af lífi og njóta sín svona vel. 

Þarna blómstrar hann ég veit að hann á erfitt með að sitja kyrr í tímum og læra á 

bókina. (Rannsóknardagbók, 2019, 8. október) 

  

Eftir þessa kennslustund var ég að velta því fyrir mér hversu frábært það er að upplifa það 

þegar nemandi fyllist stolti af sinni vinnu. Ég hugsaði út í hvað varð til þess að hann fékk 

þennan kraft. Kannski á málun svona vel við hann og það að blanda liti og uppgötva 

eitthvað nýtt? Eða var það frelsið sem nemendur fengu í síðarihluta tímans til að skapa eins 

og þeir vildu? Ég spyr nemendur alltaf hvað þeim finnst um sína vinnu þegar þeir eru búin 

með verkefnin sín. Á ég að æfa mig í að spyrja þá öðruvísi út í þeirra vinnu til að fá önnur 

svör? Ég velti því fyrir hvernig ég get komið inn meiri samræðum í tíma hjá mér. 

Það var ekki fyrr en ég byrjaði að nota check-in og check-out leikina sem ég 

kynntist hjá kennara mínum Vigdísi Lebas Gunnarsdóttur, að allt breyttist hjá mér. Ég 

byrjaði alla tímana eins með því að við sátum öll í hring á mottu. Ég skrifaði í dagbókina:  

 

Við sátum saman á mottunni og mynduðum hring og ræddum saman. Ég finn mikin 

mun sem kennari þegar ég sest á mottuna og er í sömu hæð og þau, horfa í augun á 

þeim en ekki niður á þau. Þegar við sitjum í hring þá verður til þessi nánd og við 

myndum eina heild. (Rannsóknardagbók, 2019, 29. október) 

 

 Í Hjallastefnunni setjumst við alltaf í hring á mottu í byrjun tíma en af einhverjum 

ástæðum gaf ég mér ekki nægan tíma til þess að setjast niður í rólegheitum og virkilega 

heilsa þeim. Ég vildi bara nýta tímann vel og drífa kennsluna í gang. Ég náði að snúa 
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blaðinu við og tók mér góðan tíma til þess að byrja kennsluna og fann að það hafði góð 

áhrif á mig og nemendur. 

Ég útskýrði fyrir nemendum hvernig þessi check-in leikur gengur fyrir sér og af 

hverju við ætlum að byrja tímana okkar svona. Ég talaði um að við komum heiman frá 

okkur og hittumst öll í skólanum og erum kannski í misgóðu formi. Við vitum ekki hvernig 

samnemendum okkar líður. Kannski eru sumir þreyttir og pirraðir á meðan aðrir eru hressir 

og tilbúnir fyrir verkefni dagsins. Markmiðið með þessum leik er að tjá tilfinningar sínar 

og sjá sig með augum annarra. Í þessari æfingu teiknaði ég mynd upp á töflu af sjó, skógi, 

fjalli og dal og nemendur áttu að koma upp á töflu og staðsetja sig á myndina og útskýra 

síðan hvernig þeim leið. Nemendur fengu tíma til þess að fara inn á við og skoða hvernig 

þeim leið hér og nú og deila því síðan með hópnum. Með þessari æfingu náðum við 

ákveðinni núvitundaræfingu og hún þjappaði okkur saman sem hóp og við mynduðum eina 

heild. Mér fannst þessi æfing setja tóninn fyrir tímann og tengdi okkur inn í 

myndlistartímann. 

 

   
  

       
Mynd 15-18: Nemendur staðsetja sig á myndina. 
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Þessi æfing heppnaðist vel og þeim fannst mjög gaman að taka þátt. Nemendur voru 

mismunandi duglegir að deila því hvernig þeim leið og ég minnti þau stundum á að segja 

okkur en þeim var frjálst að svara. Þeir voru ýmist fljúgandi yfir svæðinu, inn í skógi, ofan 

í sjó, á bátnum eða uppi á fjalli. Á mynd 16 var einn drengur inn í skóginum af því að hann 

elskaði að vera innan um tré og hann elskaði myndlist. Ég skrifaði í dagbókina mína:  

 

Vá hvað það skiptir máli fyrir kennara að læra svona leiki í kennaranáminu sínu. 

Það kom sjálfri mér á óvart hvað mér fannst skemmtilegt að taka þátt í leikjum. 

Mér fannst leikirnir tengja okkur nemendurna betur saman þegar við tékkuðum 

okkur inn. Ég man sérstaklega eftir einum tíma í Listaháskólanum þar sem ég þurfti 

að halda fyrirlestur og var frekar stressuð fyrir það. Kennarinn byrjaði tímann með 

einum leik. Ég hefði ekki geta trúað því hvað það losaði um allt hjá mér og ég 

gleymdi stressinu. (Rannsóknardagbók, 2019, 29. október)  

 

Önnur check-in æfing var gerð sem upphitun fyrir verkefni dagsins. Nemendur lögðu A4 

blað fyrir framan andlitið sitt og teiknuðu sjálfsmynd með lokuð augun. Þessi æfing vakti 

mikla gleði og hlátur enda komu andlitsteikningarnar skemmtilega út.  
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Mynd 19-21: Blindandi andlitsteikning. 
 

Ég skrifa í dagbókina:  

Þeim fannst teikniæfingin skemmtileg og hlógu mikið. Það er ekki oft sem allir ná 

að halda athyglinni og fylgjast með hverjum og einum teikna. Þarna var eitthvað 

skemmtilegt á ferðinni. (Rannsóknardagbók, 2019, 12. nóvember) 

 

Einn hópur skar sig úr í þessari æfingu þar sem þrír nemendur neituðu að taka þátt.  

Ég vitna í dagbókina:  

Eftir að fjórir nemendur voru búnir að teikna þá varð sá fimmti óöruggur og hætti 

við í miðri teikningu sennilega út af því að hinir hlógu hátt, enda var þetta fyndið. 

Sá sjötti í röðinni neitaði að teikna og sá síðasti einnig. Ég var mjög hissa og 

skynjaði sterkt að þessi sem hætti vildi ekki láta gera grín af teikningunni sinni og 

hinir fylgdu eftir. Ég hef sjálf prófað þennan leik í mínu námi og fannst leikurinn 

mjög skemmtilegur en þarna endaði hann snögglega. Einn nemandinn sem neitaði 

að teikna, skilaði í lok tímans sjálfsmynd sem hann teiknaði með opin augun. 

(Rannsóknardagbók, 2019, 13. nóvember) 

 

Þetta var lærdómsríkt fyrir mig sem kennara þar sem ég var búin að ákveða að leikurinn 

væri skemmtilegur en svo endaði hann sem kjarkæfing fyrir suma. Þá er mikilvægt að 

bregðast strax við og gera ekki mál út af þessu. Nemendur eru ólíkir og koma með ólíka 

reynslu með sér inn í tímann. Ég ræddi þetta atvik við kennarann þeirra og hún var þakklát 

fyrir það. Ég skrifa hjá mér í dagbókina:  

Ég þarf að gera oftar verkefni sem hvetur nemendur til að fíflast meira. Væri líka 

áhugavert að ræða við þau um hvað er mistök og hvað er fullkomið. Kannski eru 
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þau á þessum aldri farin að ala sjálfan sig upp í að vera gagnrýnin á allt sem þau 

gera. Gott að sjá þetta svona skýrt. (Rannsóknardagbók, 2019, 13. nóvember) 

 

   

   
Mynd 22-25: Sjálfsmynd með bakgrunni. 
 

Í framhaldinu skoðuðum við listamanninn Fridu Kahlo og sjálfsmyndirnar hennar sem hún 

er fræg fyrir. Í þessu verkefni voru þau hvött til að blanda litum til að uppgötva nýja liti og 

deila þeim sín á milli. Það voru margir sem báðu mig um að blanda andlitslitan eins og það 

væri bara einn litur. Ég sagði þeim að það væri enginn einn litur sem er andlitslitur þar sem 

við erum öll með ólíkan lit og eftir að hafa mátað sig við hvort annað voru þau sammála 

því. Eftir það var talað um laxableikan, gulan, brúnan og svartan. Við ræddum sérstaklega 
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dýrin og plönturnar sem voru í bakgrunninum á myndum Fridu Kahlo, í hringnum okkar á 

mottunni. Hver og einn nemandi talaði um hvað hann ætlaði að hafa í sínum bakgrunni 

sem tengdist honum persónulega. Það gat verið umhverfi þar sem þeim líður vel í, 

tómstundir, dýr, áhugamál, uppáhaldsmatur og fleira. Í þessari æfingu þá fengum við smá 

innsýn inn í líf hvers annars og nemendur sýndu hvernig þeir sjá sig sjálfir. Stuttu síðar var 

foreldramorgunn í skólanum og við notuðum tækifærið til þess að halda sýningu inn í sal. 

Það kom vel út og börnin sýndu gestunum sínum myndina sína með stolti.  

 

  
Mynd 26: Sjálfsmynd í anda Fridu Kahlo.  
 

Ég kalla eina check-in æfingu tala eins lengi og þráðurinn leyfir. Við sátum í hring á mottu 

og skiptumst á að segja frá því hvað við gerðum um morguninn áður en við komum í 

skólann. Á sama tíma og nemandinn sagði frá þá vafði hann spotta um fingur sér og 

stoppaði að tala þegar spottinn kláraðist. Þetta var skemmtileg leið til þess að stjórna 

tímanum sem hver og einn fékk. Nemendur stjórnuðu sjálf hraðanum á því hversu hratt 

spottinn vafðist um puttann. Það kom vel út.  
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Mynd 27 og 28: Talað með spotta.  

 

Mínar hugleiðingar voru eftir þennan tíma:  

Ég veit að þau eru vön að tala fyrir framan hvort annað en kannski er það nýtt fyrir 

þeim að tala út frá eigin tilfinningum og þau eru jafnvel ekki vön að setja orð á 

þær. Það er mér hugleikið þetta áreiti sem er í okkar daglega lífi og kannski 

upplifir þessi kynslóð ekki hvað það er að láta sér leiðast, á sama háttinn og ég 

gerði þegar ég var barn. Gefum við okkur nægan tíma sem foreldrar og kennarar 

til að tala við börnin og hlusta á það sem þau hafa að segja? Hvernig væri það að 

ryðja leið fyrir nemendur til að finna eigin rödd, tjá sig og skapa út frá eigin 

tilvist? Það er ákveðin list fyrir kennara að taka eftir því hvar styrkleikar nemenda 

liggja, veita því athygli og hvetja hann til að trúa á eigin getu. Ein leið til að auka 

sjálfstraust nemenda er að gefa honum rödd og það sem skiptir miklu máli er að 

hann finnur að hlustað sé á hann. Mér finnst það gefa okkur mikið sem hóp að tala 

svona saman á jafnréttisgrundvelli og búa þannig til lítið samfélag þar sem við 

deilum okkar reynslu. (Rannsóknardagbók, 2019, 29. október)  

 

Einn skemmtilegur check-out leikur sem við gerðum var þannig að nemendur áttu að velja 

sér dýr út frá því hvernig þeim leið eftir tímann og segja hinum frá, af hverju þeir völdu 

ákveðið dýr. Þarna æfa nemendur sig í því að tala um tilfinningar með því að tengja þær 
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við ákveðið dýr sem þeim finnst fanga best þessar tilfinningar og útskýra af hverju. Það var 

áberandi hversu mörg dýranna voru hungruð og þreytt enda var kominn hádegismatur.  

Dæmi: 

Ég er páfagaukur upp í tré sem er mjög þreyttur.  

Ég er svo þreytt eins og hvalur á þurru landi.  

Ég er brjálaður köttur sem hleypur út um allt af því að ég er svo spennt.  

Ég er hundur sem hoppar út í skógi, mér er svo heitt.  

Ég er eins og klikkaður kalkúnn af því að ég er svo svangur.  

Ég er þyrst eins og gíraffi.  

Ég er köttur að leika og mig langar að fara heim og leika við dótið mitt.  

Mér líður eins og sprikklandi hvalur, ég er svangur.  

Ég er lítill sætur api og mér líður vel.  

Mér líður eins og kanína ég er svo svöng.  

Ég er brjáluð svöng górilla.  

Ég er klikkuð kalkúnakýr, ég er svo svöng og þreytt.  

 

Ég tók eftir því í svona æfingu að stundum er það fyrsti nemandinn sem talar sem gefur 

tóninn og hinir fylgja eftir í sama dúr. Þannig að stundum var smá galsi í hópnum og þarna 

gafst þá glimmrandi tækifæri til að láta ljós sitt skýna og vera fyndinn. Stundum var það 

bara allt í lagi. Það er gott að minna sig á hvað dagsformið getur skipt miklu máli hjá 

nemendum og kennara eins og þessar grunnþarfir svefn, hreyfing og næring.  

Leikirnir virkuðu eins og ísbrjótur og lífguðu upp á kennsluna. Ef einhver vildi ekki 

tala um tilfinningar þá var í boði að sleppa því. Það er mikilvægt að mínu mati að nálgast 

nemendur sem tilfinningaverur og með því að byrja tímana svona náðum við saman að 

skapa nánd og traust. Samræðurnar áttu sér einnig stað í tímanum sjálfum þar sem 

nemendur virtust njóta þess að tala saman á meðan þeir unnu verkefnin sín. Eftir check-in 

leik var ég búin að fanga þeirra athygli og gat lagt fyrir verkefni tímans. Umburðalyndi, 

samkennd og jafnrétti eru mér efst í huga þar sem allir fá að tjá sig og hlustað er á þá.  
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Ég hef notað tækifærið í minni kennslu og talað um hin ýmsu málefni á beinan og 

óbeinan hátt. Sem dæmi þá var ég með innlögn fyrir litafræði og myndin á fyrstu slæðunni 

sem ég sýndi var Skólavörðustígur í allskyns litum þar sem fáni samkynhneigðra var 

málaður á götuna. Nemendurnir þekktu þessi kennileiti og sögðu mér frá þeirra upplifun að 

standa þarna og útskýrðu fyrir mér af hverju gatan var svona litrík. Þarna sýndi ég mynd af 

litum og umræðan fór út í að tala um mannréttindi og fordóma. Nemendur eru uppfullir af 

fróðleik og spurningum og þess vegna er það tilvalið að fá þau til að skoða sitt umhverfi 

með gagnrýnum augum og læra að lesa í það. 

 

4.3 Flæði 
Ég upplifi oft að nemendur komast í flæði í tíma hjá mér þar sem þau eru niðursokknir í 

verkefnið sitt og upplifa hvernig tíminn getur flogið áfram. Mig langaði að prófa að hugsa 

kennsluna út frá flæði og sjá hvernig það virkaði. Einstaklingar upplifa flæði í gegnum leik 

og þess vegna ákvað ég að hafa verkefnin skemmtileg. Ég vildi prófa að gera verkefni þar 

sem tveir vinna saman. Ég byrjaði tímann á því að sýna nemendum uppáhalds 

teiknimyndina mína sem heitir Línan1 sem ég var vön að horfa á með fjölskyldunni minni 

þegar ég var yngri. Línan er fyndin teiknimynd og það er skemmtilegt að skoða hana út frá 

því hversu einföld hún er. Línan er sögupersóna sem skiptir reglulega um skap og liturinn í 

bakgrunninum breytist eftir hennar tilfinningum. Við töluðum um þessar tilfinningar og 

nemendur voru duglegir að taka eftir litnum breytast. Í framhaldinu skoðuðum við 

listamann og töluðum um hvernig hægt er að teikna ólíkar línur og hvernig þær geta tjáð 

ólíkar tilfinningar þar sem þær eru ýmist hvassar, bogadregnar, breiðar, grannar og fleira. 

Verkefni nemenda var síðan að teikna línu með penna á stórt blað og láta eins og þeir væru 

að elta pennann því að penninn veit hvert hann er að fara. Síðan skoðuðu nemendur 

teikninguna út frá öllum hliðum og leituðu af fígúrum eða formum og drógu það sem við 

sáum fram með trélitum. Tveir nemendur unnu saman, mættust á miðju blaðinu og línurnar 

flæddu í sitthvora áttina.  

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=JKDYZ2n6XKY 
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Mynd 29 og 30: Nemendur mætast í miðjunni og draga línuna í sitthvora áttina. 

 

Tilgangurinn með línuæfingunni var að ögra þeim aðeins og fá nemendurna til að fara út 

fyrir þægindaramman sinn og vita ekki fyrirfram hver útkoman verður. Þeir eiga það 

stundum til að vera í sínum þægindaramma og teikna það sem þeir eru best í að teikna. 

Verkefnið krefst þess að sleppa fram af sér beislinu og ofhugsa ekki hlutina. Staldra síðan 

við og skoða teikninguna með vinkonu eða vini og hjálpast við að finna eitthvað í 

myndinni: Svona eins og að skoða myndina út frá sjónarhorni hvors um sig. Það er þetta 

ferðalag sem mér finnst svo spennandi. Leika sér og nota hugmyndaflugið.  

    

Mynd 31 og 32: Nemendur vinna saman og ræða ólík sjónarhorn. 
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Mynd 33-36: Hugmyndaflugið virkjað og ýmistlegt kemur í ljós.  

 

Það leyndust mörg form og kynjaverur í teikningunum. Nemendur töluðu mikið saman og 

hjálpuðust að við að lesa úr myndunum. Þeir voru líka duglegir að rölta á milli til að skoða 

hjá hvorum öðrum.  
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Mynd 37 og 38: Nemendur kynna verkefnið sitt og segja frá sinni upplifun. 

 

Í lok tímans kynntu nemendur verkin sín og sögðu frá sínu ferðalagi. Ég spurði þá hvort 

það væri eitthvað sem hefði komið þeim á óvart? Svo var eins og eftirfarandi dæmi gefa til 

kynna:  

Já, það kom óvart dreki.  

Það kom mér á óvart að ég gerði grasker.  

Maður fann svona allskonar í myndinni.  

 

Ég spurði nemendur síðan hvernig þeim hefði fundist þessi æfing? Það var komin hreyfing 

í hópinn og það voru bara þrír sem svöruðu:  

Ég byrjaði á því að láta pennann fara og allt í einu var komið auga. 

ekki gaman. 

Vel, vel, vel. 

 

Gripið niður í dagbók:  

Það voru tveir sem vildu bara vinna einir og fá eitt stórt blað hvor en ég sagði þeim 

að þeir verða að byrja að teikna saman og svo gæti ég klippt blaðið í tvennt þegar 

lengra er komið. Mér finnst mikilvægt að þau læri að fara eftir fyrirmælum og gefi 

því tækifæri að vinna saman. Ég hvatti þau sem vildu í framhaldi vinna ein að ræða 

samt sem áður við vin eða vinkonu um myndina sína til að fá aðra sýn á hana. Það 
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var einn nemandi treysti sér ekki að gera æfinguna og ég leyfði honum að gera sína 

eigin útgáfu. (Rannsóknardagbók, 2019, 15. október)  

 

Verkefnið hentaði vel sem flæðisæfing þar sem nemendur voru einbeittir og áhugasamir og 

þeir upplifðu það að tíminn flaug. Þeir virtust njóta þess að hafa þetta frelsi og ferðast um 

stofuna og skoða hver hjá öðrum. Yfirferðin gekk vel og nemendur voru bæði ánægðir og 

stoltir upp til hópa af sinni vinnu. Þeim fannst gaman að kynna verkefnið og þeir sýndu 

samnemendum sínum áhuga með því að hlusta á þá og spyrja út í myndirnar. Ég fann samt 

sem áður að það voru ekki allir nemendur með úthald til að hlusta lengi og ég passaði upp 

á að vera með tímastjórnun. Þetta var góð æfing fyrir þá.   

Eftir þetta verkefni þá vildi ég prófa að gera annað flæðisverkefni en nota aðra 

nálgun og með öðruvísi efnivið. Mér fannst tilvalið að tengja verkefnið við sjálfbærni og 

sótti kassa af spýtuafgöngum. Úr dagbók:  

 

Ég sýndi þeim listakonuna Aðalheiði Eysteinsdóttur og við töluðum um sjálfbærni 

og hvernig hún notar afgangs timbur til þess að vinna sína skúlptúra. Ég benti þeim 

líka á hvernig hún raðar timbrinu saman og heildin myndar það myndefni sem hún 

vill ná fram. Kindin sem hún býr til er t.d. með fjórar fætur en þær eru ekki allar 

alveg eins í laginu en hún passar að þær séu jafn langar þannig að kindin nái að 

standa. Þannig að við þurfum að hugsa um jafnvægið hvort sem við viljum láta 

hlutinn standa, hanga o.s.f. (Rannsóknardagbók, 2019, 22. október) 

 

 Ég bað nemendur að taka sér góðan tíma í byrjun til að skoða spýturnar vel og sjá hvort 

þeir fengju hugmynd út frá forminu. Ég talaði um að listamenn fengju stundum hugmynd 

út frá efniviðnum og aðrir fengju hugmynd fyrst og ynnu hana síðan í það efni sem hentaði 

fyrir útfærslu á hugmyndinni. Ég hvatti nemendur til þess að snúa spýtunum í allar áttir og 

skoða formin vel. Fyrirmælin voru síðan að pússa bútana vel og það var í boði að líma 

saman búta og mála ef þeir vildu.  
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Mynd 39: Skoða formin vel.       Mynd 40: Vinna með sandpappír. 

     

Mynd 41 og 42: Raða saman og skoða möguleikana. 

 

Nemendur gáfu sér tíma til að skoða bútana eins og sést á myndum 41 og 42. Það kom vel 

út að leggja áherslu á að nemendur taki sér góðan tíma til að pússa bútana. Það var eins og 

það gæfi þeim ró og þeir veittu verkefninu meiri athygli.  
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Mynd 43: Unnið með jafnvægi og form.  Mynd 44: Fallegur fugl. 

  

Mynd 45: Lestarvagn.              Mynd 46: Hótel.   Mynd 47: Sjóræningi. 

 

Eftir tímann spurði ég nemendur hvernig gengið hafi að finna hugmynd út frá efninu? 

Nemendur svöruðu:  

Þetta var bara einn tveir og bingó.  

Ég vissi ekkert hvað ég átti að gera en svo sá ég spýtuna og þá fékk ég hugmynd. 

 Ég skildi ekki alveg hvað ég ætlaði að gera, ég sá fána svo fattaði ég að ég ætlaði 

að gera bíl.  
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Sif, ég sá ekki fyrst hvað ég ætlaði að gera en svo bentir þú mér á að snúa forminu 

á hvolf og þá ákvað ég að gera stjörnu.  

Við látum bara einhverja kubba saman og svo skoðum við formið og þá vitum við 

hvað það verður.  

Ég ætlaði að gera risaeðlu en hætti síðan við og gerði bíl, ég bara skipti um 

skoðun.  

Ég hjálpaði vinkonu minni í hugmyndavinnunni.  

 

Þessi efniviður var kærkominn og nemendurnir unnu mjög sjálfstætt. Þeir tóku sér tíma til 

þess að velja spýtur og pússa þær. Að vinna með þessa efnisveitu sem flæðisæfingu gekk 

mjög vel. Í rauninni virkaði þetta verkefni svipað og línuteikningin þar sem nemendur 

unnu mjög sjálfstætt, voru einbeittir og notuðu hugmyndaflugið. Ég ákvað að vera ekki 

með ákveðin fyrirmæli um hvað átti að búa til úr spýtunum en ég þurfti að stoppa nokkra 

af í vopnagerð. Þar setti ég mörkin. Einnig sagði ég þeim í byrjun að velja í mesta lagi 

fimm búta til að byrja með og ef þau þurftu fleiri þá gaf ég alltaf leyfi. Ég hef lært það sem 

kennari að það verður alltaf að setja einhver mörk því annars verður verkið oft stærra en 

góðu hófi gegnir eða að kennslustofan endar sem stríðsvöllur.  

Þriðja verkefnið sem ég gerði og hugsaði sem flæðisæfingu er hugmynd sem ég sá í 

bók sem ég keypti mér fyrir nokkrum árum síðan, Hirameki. Bókin sýnir á skemmtilegan 

hátt hvernig hægt er að skapa út frá málningaslettum bara með því að nota vatnsliti, 

hugmyndaflugið og penna. Nemendur fengu vatnsliti og blöð og fengu þau fyrirmæli að 

þeir áttu að sletta málningunni á blaðið og búa til óreglulega fleti. Jafnvel blása á litinn og 

leyfa honum að leka og sjá hvað gerist. Þegar myndin þornaði þá áttu nemendur að skoða 

hana vel og sjá hvað leyndist í henni. Þeir tóku sér penna í hönd og byrjuðu að teikna í 

myndina og drógu fram það sem þeir sáu í myndinni. Þessi flæðisæfing minnir mig á það 

þegar maður legst í grasið og lítur til himins og les í skýin. Leyfa þannig hugmyndafluginu 

að leika lausum hala. 
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Mynd 48: Blásið í litina.     Mynd 49: Nokkur pennastrik og myndin lifnar við. 

    
Mynd 50-53: Hugmyndaflugið virkjað.    

     

 

Það var mikil gleði sem braust út í þessu verkefni og allir virtust hafa gaman af. Nemendur 

löbbuðu á milli og lásu í myndirnar hjá hver hjá öðrum og spjölluðu saman. Ég skrifaði í 

dagbókina: 



 

 60 

Nemendur í öllum hópunum tóku strax til hendinni og byrjuðu af krafti. Það er 

gaman að sulla og skvetta. Þegar líða tók á tímann þá heyrðust hlátrasköll og 

nemendur röltu á milli til að skoða hvað hinir voru að bardúsa og bentu vinum 

sínum og vinkonum á það sem þau sáu út úr myndinni. Í þessu verkefni voru allir 

einbeittir í sinni vinnu. Ég upplifi það oft í myndlistartímum að nemendur raula og 

humma og jafnvel taka lagið saman. Þau byrja daginn ávalt á morgunsöngfundi og 

æfa reglulega ný lög og þá er upplagt að æfa þau í myndlistartímum sem bíður upp 

á að skapa og syngja. Það gerðist hjá einum hópnum. Mér finnst frábært að heyra 

raulið og hummið sem var fyrir mér eðlilegt ástand. Í þessum tíma sagði ég við þau 

að þau væru svo skapandi og miklir listamenn. Þá heyrðist í einum: ég veit að ég 

verð tónlistarmaður þegar ég verð stór. Ég spurði hann hvað hann spilaði á og 

hann svaraði gítar. Hann sagðist vera með gítarinn í skólanum og spurði mig hvort 

hann mætti spila nokkur lög og ég játti því. Vá hvað ég elskaði stemninguna þarna 

inni þar sem drengurinn spilaði á gítar og hinir unnu áfram hummandi í sínu 

verkefni. Í lokin enduðu nokkrir nemendur úti á svölum með málningu, pensil, blað 

og penna. (Rannsóknardagbók, 2020, 3. mars)  

 

     

Mynd 54: Allskyns verur.             Mynd 55: Ég sé andlit. 

 

Á mynd númer 55 má sjá andlit. Ég skrifaði um það í dagbókina: 

Ég fylgdist með einum nemanda að skvetta á pappírinn. Hann kallaði síðan á mig 

og bað mig um að rétta sér penna strax þar sem hann sá andlit á blaðinu. 

Nemandinn bætti við línum í myndina til að draga fram andlitið og upplifði svo 

mikla gleði og hrifningu. Hann sagðist aldrei geta teiknað andlit en þarna kom það 

bara. Ég hreifst með honum og var svo glöð að sjá hvernig þessi nemandi túlkaði 
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doppurnar í myndinni. Þær voru ekki einstakar heldur mynduðu þær eina heild í 

hans huga. Nemandinn gerði fleiri myndir og þær voru allar svo fallegar og 

rómantískar einhvern veginn á sinn hátt. (Rannsóknardagbók, 2020, 3. mars) 

 

4.4 Skynjun 

Mér finnst mjög mikilvægt að vera í náttúrunni og finna tengingu við fegurðina og sjálfa 

mig í gegnum skynjun. Bara það að finna andrúmsloftið, heyra í læknum flæða áfram í 

sínum takti, horfa á fallegan himinn með djúpum bláum lit og óreiðuna á skýjunum sem 

gefa ótrúlegan kraft og fegurð. Þessi upplifun að tilheyra einhverri stórkostlegri heild, 

tengjast móðir jörð og gleyma stund og stað. Ég tengi veru mína í náttúrunni við 

sköpunarkraftinn innra með mér. Ég vil skapa. Kannski er það þörfin fyrir að deila 

upplifuninni með öðrum eða þörf fyrir að endurskapa tilfinninguna og upplifunina sem 

hljómar innra með mér. 

Í myndmennt erum við alltaf að vinna með skynjun og ég vildi vinna markvisst 

með ólíkar nálganir. Ég tel það vera mikilvægt að minna okkur á að við notum skynfærin 

daglega og ég ræddi við nemendur um skynjun og hlustaði eftir þeirra þekkingu. Við 

töldum upp helstu skynfæri eins og sjón, heyrn, snertingu, lykt og bragð og veltum því 

fyrir okkur af hverju það væri mikilvægt að finna lykt og bragð? Í kjölfarið ræddum við 

hvernig líkaminn bregst við hita, kulda og öðrum áreitum. Tónlist hefur mikil áhrif á mig 

persónulega og ég nota hana markvisst þegar ég vinn í minni list og mér fannst forvitnilegt 

að gera tónlistarverkefni með nemendum. Í einu slíku verkefni skoðuðum við hvaða áhrif 

ólík tónlist hafði á teikningar okkar. Ég setti fyrst rólegt og ljúft lag á og bað nemendur um 

að hlusta fyrst og velja sér síðan liti og teikna við tónlistina. Seinni myndin var teiknuð 

eftir hröðu og kraftmiklu lagi. 
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Mynd 56: Teiknað við rólegt lag.                  Mynd 57: Teiknað við hraða og kröftuga tónlist. 

 

Við ræddum um það hvernig tilfinning það var að gera svona æfingu og hvaða áhrif 

tónlistin hafði á litaval, tjáningu og stemningu myndarinnar. Nemendum fannst þetta 

skemmtileg tilraun og við ræddum þær tilfinningar sem tónlistin vakti hjá þeim. Nokkur 

dæmi um viðbrögð nemenda:  

Það kom ró inn í hjartað.  

Guli liturinn var eins og sól og blóm.  

Ég litaði laust og rólega.  

Ég gerði sjóinn.  

Ég valdi sérstaklega litina og teiknaði eins og ég væri í draumi.  

Ég lét lagið velja fyrir mig liti út frá því hvernig mér leið.  

Ég upplifði sorg og rólegheit.  

 

Eftir að hafa hlustað á kröftuga tónlist þá breyttist orkan í hópnum og þeir höfðu 

mikið að segja frá þeirri upplifun. Þeir sögðu meðal annars:  

Ég gerði eldgos.  

Hjá mér er þetta eins og líflína, svona eins og hjartsláttur.  
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Ég notaði mikið af fjólubláum lit.  

Ég teiknaði skrímsli.  

Hjá mér kom geimvera sem kastaðist upp í loftið.  

Þetta var annar kraftur.  

Það komu öðruvísi litir.  

 

Þetta var skemmtilegt verkefni og gaman að fylgjast með þeirra upplifun. Ég tel að það 

væri gott fyrir nemendur að endurtaka þessa æfingu og fara í hvert skiptið dýpra inn á við 

og æfa sig að tjá tilfinningarnar á myndrænann hátt. Þá er hægt að tala kannski meira um 

litina og hvaða áhrif þeir hafa á okkur.  

  Ég tek eftir því hvað lagatextar hafa mikil áhrif á mig og ég sé oft lagið myndrænt 

fyrir mér og fæ þörf til að teikna myndirnar sem koma upp í kollinum á mér. Ég vildi prófa 

að gera slíkt verkefni með nemendunum mínum og láta þá teikna eftir lagi sem er 

sérstaklega myndrænt að mínu mati. Það heitir Vindar að hausti með Sigurði 

Guðmundssyni og Sigríði Thorlacius. Tekið úr dagbók:  

 

Við settumst öll í hring í kringum sól sem er máluð í miðju mottunnar. Þegar við 

sátum þarna þá fór ég að spinna og sagði þeim að ímynda sér að sólin væri bál og 

ég byrjaði að hlýja mér um hendurnar og allir tóku undir og gerðu það sama og ég. 

Ég spurði þau hvaða minningu þau höfðu af báli og það kom ýmislegt í ljós eins og 

að grilla sykurpúða, syngja við varðeld og þeim fannst eldurinn hlýlegur og hann 

minnti líka á jólin. Þarna vorum við að vinna með ímyndunaraflið, minningar og 

saman sköpuðum við stemmningu. Við töluðum um hvað við skynjum þegar við 

sitjum við eld eins og hitann frá honum, hljóðið, lyktina og litina. Í framhaldinu 

ákvað ég að gera leikþátt fyrir þau og ég sagði þeim að ég opnaði ískápinn minn og 

sá þessa fallegu sítrónu. Ég tók hana út úr ísskápnum og lagði hana á 

skurðarbrettið, náði í beittan hníf og skar í gegnum harðan börkinn. Ég talaði um 

hvað mér finnst formin falleg inn í sítrónunni og lyktaði af henni. Ég ákvað að láta 

það eftir mér að bíta í sítrónuna og þá öskruðu allir ahhhhhhh! Við töluðum um 

það hvernig þeim leið þegar ég sagðist bíta í sítrónuna þá fundum við súra bragðið 
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aftast í munninum svona eins og maður hefði í alvöru bitið í hana. 

(Rannsóknardagbók, 2019, 26. nóvember) 

 

 
Mynd 58: Nemendur hlýja sér við eldinn. 

 

Við lokuðum augunum og hlustuðum á lagið Vindar að hausti og ræddum um textann. 

Eftir það fengu nemendur langt blað og liti og ég spilaði lagið nokkrum sinnum í viðbót og 

þeir teiknuðu myndir af því sem þau heyrðu.   

 

    
Mynd 59 og 60: Teiknað við lagið Vindar að hausti. 
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Mynd 61-64: Teiknað og málað við tónlist.  

 

Það er mikilvægt að kynna fyrir nemendum ólík efni, tæki og tækni til að vinna með og 

sýna þeim ólíka listamenn sem vinna á óhefðbundinn hátt. Ég tek eftir því að það eru 

margir nemendur sem vinna í flæði og þeir eru forvitnir og hafa þörf fyrir að prófa og 

skynja ólík efni og aðferðir. Litablöndun með málningu, kol, spýtur, leir og fleira ýtir undir 

þessa líkamlegu skynjun og flæði.  

Við unnum eitt verkefni með kolum, strokleðri og hnoðstrokleðrinu. Ég sýndi 

nemendum youtube myndband af listamanni sem útskýrði hvernig hægt væri að vinna með 

kol. Ég sagði þeim að með kolunum getum við unnið með tilfinningar og stemningu.  Hægt 

er að gera t.d. drungalega stemningu, rómantíska og fleira. Ég skrifa í dagbók: 

 

Nemendur voru spennt að vinna með kol. Bæði fannst þeim hnoð strokleðrið skrýtið 

og þeim fannst gaman að finna hvernig kolin virkuðu, breidd þeirra og styrkleiki. 

Það var ákveðin upplifun að lita blaðið svart, nudda kolinu inn í það og stroka 

síðan út einhverjar línur. Ég hvatti þau til að gera eins margar tilraunir og þau 

vildu. Það var einn nemandi sem fannst erfitt að nota kol það gaf honum klígju en 
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hann reyndi samt sem áður. Það voru nokkrir sem lituðu blaðið eins dökkt og hægt 

var og teiknuðu síðan með strokleðri ofan í. Þetta fannst þeim spennandi. Sumir 

vildu bara lita og strjúka kolinu ofan í blaðið og gerðu það meira og minna allan 

tímann svona eins og það svalaði einhverri snertiþörf. (Rannsóknardagbók, 2020, 

11. febrúar) 

 

  

   

Mynd 65-68: Skynjað með koli. 
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Þessi þörf að snerta og skapa með höndunum kom fram í fleiri verkefnum ef ekki öllum. 

Þegar við málum þá er vel hægt að mála með fleiru en pensli eins og guðs göfflunum. 

 

   

Mynd 69 og 70: Málað með fingrum. 

 

Mynd 71 og 72: Skynjun og flæði. 
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5. Umræða 

Ég lagði af stað með ákveðnar hugmyndir í byrjun rannsóknarinnar og ég vildi fá meiri 

samræður inn í tímana, leggja áherslu á flæði og sköpunarferlið sjálft. Hingað til hefur mér 

fundist vera mikil áhersla á loka afurð sem nemendur taka með heim en ég vildi leggja 

áherslu á ferlið sjálft. Það voru nokkur atriði sem ég þurfti að finna lausn á í minni kennslu 

og önnur sem ég vildi skerpa á. Ég lagði af stað í þessa starfendarannsókn með þessa 

spurningu að leiðarljósi: 

Hvernig hafa mínir kennsluhættir áhrif á sköpunargleði nemenda? 

Tókst mér að breyta því sem ég lagði af stað með í byrjun rannsóknar? Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að með því að leggja áherslu á sköpunarferlið sjálft, í 

gegnum leik, flæði og samræður fundu nemendur eigin styrkleika og rödd.  

Það var ýmislegt í byrjun sem ég þurfti að finna lausn á eins og að ná athygli 

nemenda og hvernig ég get gert rýmið að mínu. Nemendum fannst mjög eðlilegt að ég 

kæmi til þeirra með myndlistina en það var ég sem þurfti að venjast því að flakka á milli 

stofa. Ég varð að finna leið til þess að tengjast rýminu þeirra og þeim sjálfum sem leiddi til 

þess að ég byrjaði á að gera tilraunir með leiki sem ég hafði lært í Listaháskólanum. 

Leikirnir virkuðu strax vel og með því að byrja kennsluna alltaf á sama hátt með check-in 

leik þá náði ég að tengjast nemendum mínum og fanga þeirra athygli sem gerði 

gæfumuninn fyrir mig sem kennara og mína kennslu. Það var með ólíkindum hversu 

auðvelt það var að fanga athygli þeirra í gegnum leik og ekki skemmdi það fyrir mér að 

finna barnið í sjálfri mér. Leikir geta líka losað um einhverjar hömlur og nemendur fá 

tækifæri til að fíflast pínu.  

Þegar ég sat í hring með nemendum þá náði ég augnsambandi við alla og saman 

mynduðum við eina heild. Ég tel að það hafi gefið nemendum mikið að skiptast á að tala 

og sýna hinum virðingu með því að hlusta. Það gerist eitthvað þegar nemendur fá rými til 

þess að tjá sig án þess að fá bein viðbrögð eins og tíðkast í hefðbundnum samkiptum. 

Paulo Freire hvatti kennara að tala við nemendur sína og eiga við þá samræður til að 

kynnast þeirra hugarheimi og var þetta tilraun hjá mér til að koma að samræðum í gegnum 

leik. Einstaklingurinn er alltaf í tengslum við samfélagið sitt og í stöðugum samskiptum 

við aðrar manneskjur, eins og Dewey segir. Hann sá tækifæri í því að skóli gæti æft 

nemendur í lýðræðislegri hugsun og að nemendur gætu myndað lærdómssamfélag þar sem 

þeir læra hver af öðrum. Með þessari check-in nálgun þá fann ég að ég tengdist þeim vel og 
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rýminu sjálfu. Ég tók eftir því að ég var með óskipta athygli nemenda eftir leikinn og 

kennslan þróaðist í þá átt að ég lagði fyrir námsefni tímans strax eftir leikinn inn í 

hringnum. Þarna skapaðist traust og vellíðan sem ég tel vera undirstöðu fyrir skapandi 

vinnu. 

Svona mótaðist kennslan mín hægt og rólega. Þegar ég var búin að leggja fyrir 

verkefni tímans þá steig ég til hliðar sem kennari og leyfði nemendum að fá frelsi og rými 

til að svala forvitni og gera tilraunir. Það kom mér á óvart hversu sjálfstæð og áhugasöm 

þeir voru. Nemendur leituðu til mín ef þeir þurftu á minni aðstoð að halda en annars 

labbaði ég á milli þeirra og spurði út í þeirra vinnu. Þetta er andstæða við þá kennsluhætti 

sem ég sjálf upplifði í grunnskóla og ég fann að ég þurfti smá kjark til að láta vaða og leyfa 

þeim að upplifa sköpunarferlið, án truflunar frá mér sem kennara og áherslan var ekki á 

útkomuna. Með öðrum orðum þá fengu nemendur frelsi til að vinna og þroskast í gegnum 

sköpunarferlið. Þeir unnu verkefnin út frá sínum veruleika og verkefnin voru þeirra en ekki 

mitt, sem ber alveg saman við þær kenningar sem Dewey og Csikszentmihalyi settu fram 

um mikilvægi þess að nemendur finni að verkefni séu þeirra en ekki bara einhverskonar 

skylda. 

Ég upplifði þessar töfrastundir í tímum þar sem nemendur unnu í sínum verkefnum 

af einbeitingu, eins og þeir vissu alltaf nákvæmlega hvað þeir voru að gera. Það var 

gefandi fyrir mig sem kennara að upplifa þessar stundir og sjá nemendur í flæði. Eins og 

Csikszentmihalyi segir þá er mikilvægt að komast í flæði, glíma við krefjandi verkefni sem 

þarfnast einbeitingar og á sama tíma gleyma stund og stað. Einstaklingar sem komast oft í 

flæði eru hamingjusamari að hans sögn. 

Eftir að hafa lesið um Maurice Merleau-Ponty og fyrirbærafræðina, þar sem hann 

talar um listamenn sem skynja umhverfið með líkama sínum í gegnum augun sín og hendur 

og hvernig þeir skapa beint í efnið, þá finnst mér áhugavert að skoða hvernig fegurðin 

hefur áhrif á okkur og nærir. Það var virkilega gaman að veita skynjun sérstaka athygli í 

verkefnum og gera tilraunir með ólíkar nálganir. Skynjun er eins og tungumál sem við 

könnumst öll við en túlkum kannski á ólíkan hátt.  

 

5.1 Hvernig kennari vil ég vera? 

Mér fannst það gefa mér aukið sjálftraust sem kennara að veita starfi mínu athygli í þessu 

ferli. Í rannsókninni fann ég hversu gott það var að ígrunda vel kennsluna og skrifa í 
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dagbókina hvað ég ætlaði að leggja fyrir í tímanum og af hverju. Þetta auðveldaði bæði 

skipulagið hjá mér fyrir tímann eins og að rúlla efnisveitu á milli stofa og hjálpaði mér 

einnig að setja kennslu minni skýr markmið. Með því að spyrja sjálfa mig af því af hverju 

ég vildi kenna það sem ég lagði fyrir, auðveldaði það fyrir mig að fókusera enn betur á það 

sem ég vildi leggja áherslu á í minni kennslu. Ég finn það þegar áreitið var mikið í tíma þá 

reyndi það á mig að halda einbeitingu og hafa stjórn á tímanum. Það var krefjandi fyrir mig 

í byrjun að vera með ákveðinn ramma á kennslunni en ég fann fljótt hversu gott það var að 

vera með ramma til þess að geta skapað þetta frjálsa flæði. 

Ég tek eftir því frá fyrri tilraunum í starfi að ég leita mikið í eigin reynsluheim 

þegar ég bý til verkefni þar sem ég tengi listkennslu við skynjun og veru okkar í heiminum. 

Þegar ég undirbjó verkefnin þá leitaði ég í minn innri kjarna og hlustaði á innsæið mitt. Ég 

var stundum óörugg með að stíga þetta skref að leggja áherslu á sköpunarferlið og frelsi 

nemenda en ég sá það fljótt að það voru óþarfa áhyggjur. Ég vil halda áfram á þeirri 

vegferð að vera óhrædd við að gera tilraunir með verkefni og stökkva oftar í djúpu laugina. 

Ég geri mér grein fyrir því að það er ekki til hinn fullkomni kennari né hin fullkomna 

kennsluaðferð en það er mikilvægt að halda í þessa ástríðu fyrir listinni og kennslunni.  

Ég er sammála Nel Noddings að umhyggja er undirstaða að velgengni í námi. Ég 

hef lært það á mínum vinnustað það er mikilvægt að nálgast börn með umhyggju og 

kærleik og ég hef byggt upp traust hjá nemendum. Ég vil vera þessi kennari sem veitir 

hverjum og einum athygli með því að horfa í augun á þeim og nota virka hlustun.   

Það er áhugavert að nálgast listkennsluna eins og listamaður nálgast sína listsköpun 

með því að rannsaka, gera tilraunir, uppgötva eitthvað nýtt og finna leið til að tjá það. Ég 

sem kennari vil leggja áherslu á að nemendur finni að þeir hafi listrænt frelsi og finni sig í 

því og að list er ekki bara fyrir þá útvöldu.  

Ég upplifi kennarastarfið eins og ferðalag sem ég fer í með nemendum og hóparnir 

eru ólíkir, verkefnin taka nýja stefnu og nálgunin tekur breytingum til að mæta hverjum og 

einum hóp eins og hann er. Kennsla er lífrænt ferli og ég sem kennari finn að ég verð að 

hlusta á mitt innsæi til að lesa hópinn hverju sinni. Eins og fram hefur komið þá er listin 

góður vettvangur til þess að mætast á og kynnast reynsluheimi hvors annars. Það er gott að 

geta speglað sig og sína reynslu í öðrum. Ég mun halda áfram að þróa þessa kennsluaðferð 

og byggja ofan á reynslu nemenda ásamt því að fylgja eigin innsæi. 
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Lokaorð 

Lífið er ferðalag og ég er alltaf að læra. Það er mikilvægt að vera í tengslum við sjálfan sig 

og aðra. Skynja umhverfið sitt og leyfa sér að undrast. Ég hef ferðast víða í gegnum skrifin 

á þessari mastersritgerð og þetta ferðalag krafðist þess að ég leitaði inn á við. Ég rifjaði 

upp eigin æsku, fann minn kjarna og komst að því að hann er þarna ennþá og hefur áhrif á 

mitt starf sem kennari. En ég leitaði líka út á við, átti samtöl við ýmsa fræðimenn sem 

hjálpuðu mér að sjá betur hvernig ég starfaði og koma auga á nýja möguleika, ný sóknafæri 

í kennslu, nýjar leiðir til að vinna með nemendum og gefa þeim rými til vaxtar, til dæmis í 

gegnum leik, flæði og samræður.   
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