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file:///C:/Users/Lenovo/Documents/Lokaverkefni%20M.Ed/rannsóknaráætlun/verkefnalýsingar_Anna_Lara_190520.docx#_Toc40870266#_Toc40870266
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Myndaskrá 

Forsíðumynd. Gerður Helgadóttir. (Mynd frá gerdarsafn.kopavogur.is)   

Mynd 1. Gerður Helgadóttir. (Mynd frá visir.is).        bls 6 

Mynd 2. Gerður Helgadóttir. Kópavogskirkja. (Mynd frá kopavogskirkja.is)    bls 16 

Mynd 2. Gerður Helgadóttir. Járnskúlptúr. (Mynd frá gerdarsafn.is).     bls 22 

Mynd 3. Gerður Helgadóttir. Sellóleikari. (Mynd frá gramho.com).     bls 30 

Aðrar myndir eru úr safni höfundar. 
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Verkefnasafnið sem hér er sett fram er hluti af 30 eininga lokaverkefni í kennslu list– og verkgreina við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég hef lengi haft áhuga á myndlist, þá sérstaklega íslenskri myndlist og 

þá helst myndlist kvenna. Þótti því liggja beint við að útbúa verkefnasafn tengt einni af okkar ástsælustu 

listakonum, Gerði Helgadóttur. 

 Yfirtitill verkefnaheftisins „ég er sterk“ er vísun í orð Gerðar en þegar Jón Guðmundsson tekur viðtal 

við hana árið 1974 undrast hann hvernig þessi fíngerða kona vinnur málmsmíði. Hún vinnur beint í efnið 

hvort sem það er járn, eir eða leir. Þegar hún skynjar undrun hans, hvernig hún svona grönn og smávaxin 

geti gert þessar voldugu myndir svarar hún brosandi: „Ég er sterk“. 

Frá höfundi 
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Í þessu verkefnasafni er að finna hugmyndir að verkefnum sem tengjast listsköpun myndlistarmannsins 

Gerðar Helgadóttur. Verkefnin er sniðið að heilli lotu eða um það bil 28x40 mínútna kennslustundum sem 

myndmennakennarar hafa að öllu jöfnu á hverju skólaári með nemendum og er hugmyndin sú að þau séu 

öll unnin saman. 

Ástæðan fyrir því að höfundur ákvað að búa til verkefnasafn helgað Gerði er sú að almennt er lítið um 

námsefni fyrir myndmenntakennara að styðjast við í kennslu. Hvað þá námsefni sem snýr að konum í 

íslenskri myndlist. Hefur þeim ekki verið gert hátt undir höfði og fannst höfundi mikilvægt að leggja sitt að 

mörkum til að reyna að bæta úr því.  

Markmiðið með verkefnasafninu er að kynna fyrir nemendum Gerði Helgadóttur og eru verkefnin 

unnin út frá fagmiðaðri myndmenntakennslu. Fagmiðuð myndmenntakennsla eða discipline-based art 

education (DBAE) er byggð á því að myndmenntakennsla veiti nemendum samþætta þekkingu á sviði 

myndmenntar þar sem þeir öðlast víðtækan skilning á myndlist og læri að njóta lista í tengslum við 

listsköpun. Áhersla er lögð á fjóra þætti en þeir eru listasaga, fagurfræði, myndsköpun og rýni.  

Verkefnin eru byggð þannig upp að í upphafi fá nemendur kynningu á Gerði Helgadóttur og verkum 

hennar. Við hvert verkefni má sjá þá þætti sem verið er að vinna með hverju sinni, bæði í tengslum við 

fagmiðaðrar myndmenntakennslu sem og hæfniviðmið í tengslum við lykilhæfni og sjónlistir. Í lok 

verkefnasafnsins eru tillögur að námsmati bæði fyrir kennara og sjálfsmat fyrir nemendur. Verkefnin voru 

útbúin með miðstig í huga en vel væri hægt að leggja þau fyrir nemendur á yngsta stigi grunnskólans og 

má sjá hæfniviðmið fyrir bæði stig á eftir hverju verkefni. 

Til kennara 
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Höfundur hefur tekið eftir því í sínu vettvangsnámi að áherslur myndmenntakennara eru mjög misjafnar. 

Sumir leggja meiri áherslu á form- og litafræði og minna á verk listamanna meðan aðrir einblína á einstaka 

listamenn og vinna markvisst með þá í verkefnavinnu. Þegar unnið hefur verið með listamenn er það 

reynsla höfundar að oftast séu það erlendir listamenn og í flestum tilvikum karlmenn. Þessu vill höfundur 

gjarnan breyta. Við Íslendingar eigum aragrúa að stórkostlegum listakonum sem nýta mismunandi miðla 

og efnivið í listsköpun sinni. Gerður Helgadóttir er ein af okkar merkustu listakonum og er mikilvægt að 

nemendur fái tækifæri til að kynnast henni og verkum hennar. Eins og áður hefur komið fram var Gerður 

afar afkastamikil þrátt fyrir stutta ævi svo af miklu var að taka þegar námsefnið var búið til. Það gerði 

höfundi kleift að búa til fjölbreytt verkefnasafn og sýna nemendum listaverk eftir sama listamann út í gegn 

en alltaf með nýstárlega nálgun. 

Námsefnið er í formi verkefnaheftis og er það sniðið fyrir þær 28x40 mínútna kennslustundir sem 

höfundur fékk í þessu tilfelli með hverjum hóp. Í þeim skóla þar sem þetta verkefni var prófað eru list- og 

verkgreinar kenndar í svokölluðum lotum, sem í einhverjum skólum eru kallaðar hringekjur, og stendur 

hver lota yfir í sjö vikur á hverju skólaári. Gert er ráð fyrir að fyrstu einn til tveir tímar lotunnar fari í 

möppugerð en þegar talað er um einn tíma er átt við 2x40 mínútur.  

Í þriðja til fimmta tíma er farið yfir atriði eins og umgengni og frágang í stofunni og í framhaldi af því 

hvernig námsmati verði háttað. Þar á eftir fer fram kynning á Gerði Helgadóttur, lífi hennar og verkum. Ef 

mögulegt er verður farið með nemendur á Gerðarsafn að skoða verk hennar. Ef það gefst einhverra hluta 

vegna ekki tækifæri til þess eru verk eftir Gerði að finna víða á höfuðborgarsvæðinu. Má þá nefna 

mósaíkverkið á Tollhúsinu, kirkjugluggana í Kópavogskirkju, listaverkið á húsi Bogfimisetursins (GG húsið) 

og mörg fleiri. Ef sá möguleiki er ekki fyrir hendi er hægt að búa til listasýningu inni í 

myndmenntastofunni. Þá eru hengdar upp stækkaðar myndir af steindum glerverkum Gerðar og ganga 

nemendum um stofuna og virða þau fyrir sér. Með sér hafa þeir blað og blýant en í blaðið er búið að 

klippa út ferhyrndan glugga sem notaður er til að leggja á mynd af verki Gerðar og á þann hátt velja þeir 

sér hlut úr verkinu til að endurgera. Á sama blað teikna nemendur upp hraðskissu af hluta verksins sem 

þeir vinna svo frekar með. Í þessu verkefni tengjum við við tvo af þáttum fagmenntaðrar 

myndmenntakennslu, listasögu og myndsköpun. Þetta verkefni var lagt fyrir nemendur ýmist með 

mismunandi sniði eða örlitlum breytingum hverju sinni.  

Uppbygging og notkun námsefnisins 
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Í sjötta til tíunda tíma er farið í verkefni úr vír. Í byrjun kennslustundarinnar fara fram umræður um list. 

Nemendur eru spurðir út í það hvort á heimilum eða í nánasta umhverfi þeirra séu listaverk. Ef svo er í 

hvaða formi eru þau? Eru það málverk á vegg eða styttur? Eru húsgögnin list eða lopapeysan sem amma 

prjónaði? Af hverju eða af hverju ekki? Getur list verið úr hverju sem er? Er hægt að búa til list úr sorpi? 

Við skoðum saman ýmsa listamenn sem vinna með ólíkan efnivið allt frá sorpi yfir í myndbandsspólur eða 

eldspýtur. 

Í framhaldi af umræðunni um listaverk ræðum við saman um fagurfræði. Nemendur eru spurðir spurninga 

eins og: Er öll list falleg? Erum við sammála um það hvað sé fallegt og hvað ekki? Af hverju ekki? Hver 

hefur rétt fyrir sér? Af hverju er eitthvað talið fallegt en annað ekki? Þá ræðum við um það að fegurð sé 

skilgreind á ólíkan hátt meðal annars eftir menningu og tíma. Nemendur fá að sjá listaverk frá ólíkum 

tímabilum þar sem áhersla á fagurfræðina er misjöfn. Þar tengjum við umræðuna við fagmenntaða 

myndmenntakennslu þar sem við fjöllum um fagurfræði. Nemendur fá hver 1,5 metra af föndurvír og eiga 

að búa til skúlptúr úr honum.  

Þegar nemendur hafa lokið við vírskúlptúrana sína verður því næst farið í að búa til bakgrunn fyrir 

listaverkið. Umræður í tímanum snúast að þessu sinni um listaverk og hvar þau sé að finna. Staðsetning 

listaverksins. Nemendur eru spurðir út í það hvar þeir sjá listaverk og hvar þau geta verið. Tillögur 

nemenda eru skrifaðar upp á töflu og í framhaldi af því teikna nemendur bakgrunn fyrir skúlptúrinn sinn. 

Bakgrunnurinn er búinn til með því að klippa og brjóta saman A3-blað og búa þar með til svið fyrir 

skúlptúrinn.   

Að lokum kynna nemendur verkin sín fyrir samnemendum sem gagnrýna þau í sameiningu á 

uppbyggilegan hátt. Nemendur gefa þeim sem kynnir verkið sitt tvær jákvæðar athugasemdir og eina 

ábendingu eða tillögu um það sem hægt hefði verið að framkvæma á annan hátt. Að gagnrýna getur verið 

viðkvæmt ferli svo að kennarinn þarf að undirbúa nemendur vel undir gagnrýnina. Þetta verkefni tengir 

við alla fjóra þætti fagmiðaðrar myndmenntakennslu. 

Í ellefta og tólfta tímanum búa nemendur til fígúru úr leir sem innblásin er af fígúratívum skúlptúrum 

Gerðar Helgadóttur. Nemendur fá frjálsar hendur varðandi útlit hennar en voru beðnir ýmist um að gera 

mannverur eða dýr. Verkefnið felst í því að búa til þessa fígúru án þess að taka leirinn í sundur og setja 

saman. Þá eru fígúrurnar brenndar, því næst málaðar með lituðum glerungum og svo að lokum brenndar 

aftur. Í tengslum við fagmiðaða myndmenntakennslu tengist þetta verkefni listasögu og myndsköpun. 
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Ef tími gefst til vinna nemendur samvinnuverkefni í þrettánda og fjórtánda tímanum. Þar eiga 

nemendur að búa saman til óróa sem hengja má upp í myndmenntastofunni. Grein eða eitthvað svipað 

yrði hengt upp og þræðir hengdir á það. Í óróanum hanga geómetrísk form sem nemendur eiga að velja, 

klippa til og skreyta með mynstri. Þá er hugmyndin sú að allir hópar fái tækifæri til að búa til form og 

hengja í óróann. Höfundur bjó til mynsturteninga, þar sem ýmis mynstur eru á hverrir hlið teningsins, til 

nota í kennslustundinni sem hugmyndir fyrir þá nemendur sem eiga erfitt með að finna upp á mynstri 

sjálfir. Tengist þetta verkefni myndsköpun í tengslum við fagmiðaða myndmenntakennslu. 

Nemendur verða metnir út frá hæfniviðmiðum og lykilhæfni í Aðalnámskrá grunnskóla og fylgir listi 

yfir þau hæfniviðmið sem tengjast hverju verkefni fyrir sig. Þar að auki er að finna kennslu- og sjálfsmat í 

lok heftisins sem hægt er að nýta með verkefnunum. Þá er hugmyndin sú að nemendur fái við lok 

lotunnar afhent sjálfsmatsblað þar sam þeir meta vinnu sína yfir þessar sjö vikur í myndmennt.  



 9 

Gerður Helgadóttir 



 10 

Í þessari samantekt er stuðst við bækurnar Gerður: meistari glers og málma, ritstjóri Guðbjörg 

Kristjánsdóttir og Gerður: ævisaga myndhöggvara, höfundur Elín Pálmadóttir. 

Gerður Helgadóttir er ein af okkar ástsælustu listakonum. Gerður fékkst við margs konar listsköpun á allt 

of stuttum ferli en hún lést langt fyrir aldur fram eða aðeins 47 ára. Hún var brautryðjandi í þrívíðri 

abstraktlist á Íslandi og helgaði líf sitt listinni. Ferill hennar var stuttur en frjór og við tók hvert stílskeiðið 

af öðru. Guðbjörg Kristjánsdóttir listfræðingur sagði í viðtali við Kolbrúnu Bergþórsdóttur (2008, bls 14) í 

tengslum við sýningu á verkum Gerðar: „Það er sama hvaða efni hún snertir, hún nær alltaf svo góðu valdi 

á því. Verkin eru örugg og fullkomin í allri sinni gerð. Þau eru tímalaus.“ 

Líklega þekkja margir nemendur verk Gerðar þó að þeir átti sig kannski ekki á því þar sem við erum oft 

ómeðvituð um list í útirými. Við göngum jafnvel framhjá listaverki á hverjum degi án þess að veita þvi 

eftirtekt. Gerður skilur eftir sig mikinn fjölda listaverka og eru þó nokkur þeirra staðsett í fjölförnum 

rýmum og byggingum. Þegar minnst er á verk eins og mósaíkverkið á Tollhúsinu við Tryggvagötu, 

gluggana í Kópavogskirkju eða húsvegginn hjá GG-húsinu við Elliðarvog þar sem nú er Bogfimisetrið átta 

nemendur sig á því að þeir kannast við þessi verk en áttuðu sig kannski ekki á því að um mikilsvirt listaverk 

væri að ræða. Þegar búið er að fræða nemendur um tilurð þessara verka og listamanninn að baki þeim 

verða þeir oft eftirtektarsamari. Þeir skoða verkin á annan hátt og muna jafnvel eftir listakonunni sem bjó 

þau til.  

Ragna Sigurðardóttir hafði þetta að segja í umsögn um yfirlitssýningu á verkum Gerðar: 

 

Hvert tímabil í list hennar býr yfir sínum töfrum, hvort sem það eru einföld form ungrar og 

saklausrar stúlku sem meitluð eru í stein, form-og litfagrar óhlutbundnar klippimyndir, fínleg 

víravirki, lifandi og kraftmiklar bronsmyndir eða hrífandi falleg glerverk hennar og mósaíkmyndir 

(Ragna Sigurðardóttir, 2003). 

 

Gerður Helgadóttir var fædd 1928 á Neskaupstað. Gerður hóf listnám í Handíða- og 

myndlistarskólanum 1945 og byrjaði snemma að fást við að höggmyndalist utan skólans. Sigurjón 

Ólafsson myndhöggvari bjó í Laugarnesi og veitti hann henni tilsögn, lánaði henni meitla og setti upp grjót 

fyrir hana í fjörunni. Íslenska fjörugrjótið heillaði Gerði og vann hún mörg verk úr því. 
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Árið 1947 þegar kennari Gerðar í Handíða- og myndlistarskólanum gefur henni meðmæli var hún enn 

óráðin hvort hún ætti að snúa sér að höggmynda- eða málaralist. Hann tekur það fram í meðmælunum að 

hæfileikar hennar á sviði plastískrar (þrívíðrar) myndlistar séu upprunalegri. Þegar þarna er komið sögu er 

Gerður orðin óþolinmóð eftir að komast í framhaldsnám erlendis. Hún sækir um í Konunglegu dönsku 

akademíunni en svo fer að fjárhagur fjölskyldunnar leyfir það ekki þar sem bræður Gerðar leggja báðir 

stund á nám erlendis og styrkur sem hún átti von á gekk ekki eftir. Gerður og faðir hennar fara nú að vinna 

að því að koma henni til Ítalíu og svo fer að yfirmenn Helga föður Gerðar og vinir koma þeim til hjálpar.  

Gerður fór til Ítalíu í nám að læra höggmyndalist og innritaðist í Accademia di Belle Arti í Flórens árið 

1947 þá aðeins 19 ára gömul. Þar lærir hún anatómíu en hún er meðal annars kennd með því að skoða 

sundurskorin lík til að skoða bein og vöðva. Þegar nemendur höggva út mynd eru þeir með lifandi 

fyrirmynd. Kennarinn vill að þeir fari eins mikið eftir fyrirmyndinni og hægt er en Gerður er ekki hrifin af 

því. Hún hlýðir kennaranum í skólanum en heima heggur hún út fígúrur af öðrum toga. Hún var svo 

afkastamikil í skólanum að hún gat verið sex daga með eina mynd á meðan samnemendur hennar voru í 

tvo mánuði að klára verk. Verkin í skólanum voru unnin með hamri og meitli. Gerður leigir sér vinnustofu 

og dröslast með marmara og grágríti upp á þriðju hæð. Hún mótar úr leir og heggur í grjót í vinnustofunni 

sinni um veturinn þangað til blæðir úr fingrum hennar og hún fær kal í tærnar. Skólafélagar hennar og 

kennarinn höfðu í fyrstu ekki mikla trú á henni, óvanir því að konur legðu stund á höggmyndalist en 

Gerður var á þessum tíma eina konan í deildinni. Hún vakti mikla athygli í Flórens en hún gekk alltaf um í 

síðbuxum sem tíðkaðist ekki að stúlkur gerðu á þessum tíma og klippti rauða hárið stutt. Nunnur signdu 

sig og Gerður fékk ekki leyfi til að fara inn í kirkjur Flórens í síðbuxunum.  

Þegar Gerður hafði náð góðum tökum á klassískri höggmyndalist eftir tveggja ára nám lá leið hennar til 

Parísar. Hún taldi Flórens of bundna við hefðbundið listform og ætti lítið erindi við nútímann. Gerður 

kemur til Parísar árið 1949 og lærir þar í Academie de la Grande Chaumiére. Þar hefur hún frjálsar hendur 

en kennarinn hennar þar kennir henni að móta eigi í leirinn áhrifin af því sem hún sér en ekki að vinna eftir 

lifandi fyrirmyndum og endurgera það sem fyrir augu ber. Honum finnst hún fara allt of nákvæmlega eftir 

anatomíunni og kennir henni að abstrakt eigi ekki að byggjast á einhverju hlutbundnu heldur eigi það ekki 

að líkjast neinu. Þá leggur hann einnig áherslu á að virkja tómarúmið, þ.e.a.s. vinna með rýmið sem er 

innan í verkinu og umhverfis það. Gerður vann af miklum áhuga og helgaði sig náminu enda vissi hún 

aldrei hversu langan tíma hún hafði í náminu þar sem erfitt reyndist að fjármagna skólagöngu hennar svo 

að hún nýtti hverja einustu mínútu sem henni gafst. 
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Árið 1950 eignast Gerður sína eigin vinnustofu í París en þá er námi hennar lokið. Á sýningu hjá 

spænska listamanninum Julio Gonzales uppgötvar hún járnið. Hún sá að járnið hentaði vel þeim fíngerðu 

formum sem hún sóttist eftir en þar að auki var auðvelt að fanga tómarúmið með sveigjanleika þess. Hún 

fjárfestir í logsuðutæki og fer að vinna með járnið af fullum krafti en einn kostur þess er að járnið var ódýr 

efniviður. Hún klippir járnþynnur sem hún sýður saman við vír og lakkar að lokum í svörtum möttum lit.  

Árið 1955 reynist Gerði erfitt en hún getur lítið unnið vegna doða í fingrum og tám sem hefur hrjáð 

hana síðan hún vann í óupphituðu vinnustofunni sinni í Flórens.  

Árið 1958 verður slys á vinnustofu Gerðar en saltsýruflaska brotnar sem verður til þess að einhver verk 

skemmast og málmbirgðir hennar eyðileggjast. Það verður til þess að hún ákveður að vinna meira úr 

bronsi. Þarna verða miklar breytingar á verkum Gerðar og hún bræðir og skeytir saman fínum 

bronsbútum. 

Eitt af því sem ávallt vakti áhuga hjá Gerði var kirkjulist, steindir gluggar þeirra, kirkjumunir og form 

bygginganna. Vinkona Gerðar, Iria Bernardini, hafði numið glerlist hjá gömlum meistara og varð hún 

heilluð af viðfangsefninu. Gerður lærir gerð steindra glugga hjá Jean Barillet í París.  

Árið 1959 tók Gerður þátt í samkeppni um steinda glugga í Skálholtskirkju og vann fyrstu verðlaun. 

Gerður vann sleitulaust að gluggunum en verkinu lauk í ágúst 1959. Gerður var fyrst íslenskra listamanna 

sem gerði steinda glugga sem alfarið voru unnir af Íslendingi en þess má geta að Finnur Jónnson og 

Guðmundur frá Miðdal gerðu fyrstir Íslendinga steinda glugga í íslenska kirkju en þeir gluggar voru 

framleiddir í Bretlandi. Sá siður að hafa steint gler í kirkjum tíðkaðist ekki hér á landi fyrr en reistar voru 

nútímakirkjur um miðja síðustu öld.  

Upp úr 1960 fer Gerður að vinna með steinsteypu og formin verða einfaldari og þykkari. Árið 1966 fer 

hún í ferð til Egyptalands og má sjá áhrif ferðarinnar í mörgum verkum hennar eftir það. „Augað alsjáandi“ 

notar hún á ýmsan hátt meðal annars í lágmyndum sínum og í þrívíðum höggmyndum. Gerður vinnur nú 

nánast eingöngu að höggmyndum en þær sátu á hakanum vegna vinnu hennar við steinda glugga. Gerður 

var ótrúlega fjölhæfur listamaður sem einblíndi ekki bara á eitt listform heldur skaraði fram úr á mörgum 

ólíkum sviðum myndlistar. 

Árið 1961 fékk Gerður beiðni frá bæjarstjóra Kópavogs, Huldu Jakobsdóttur, að hanna gler í glugga í 

Kópavogskirkju sem þá var verið að reisa. Gerður hóf vinnu við glerverkið 1962. 

Gerður flytur til Hollands árið 1970 en þar vinnur hún meðal annars að helgiskríni fyrir kirkju heilagrar 

Úrsúlu í Düborslar í Þýskalandi en einnig að steindum gluggum fyrir mótmælendakirkju í Kempen í 

Þýskalandi. 



 13 

Íslensk verkefni voru í forgangi hjá Gerði á þeim stutta tíma sem hún átti eftir. Drög voru lögð að 

mósaíkmyndinni á Tollstöðinni í Reykjavík, bronsskúlptúr í Menntaskólanum í Hamrahlíð og 

veggmyndunum á húsi GG við Elliðarvog. Árið 1974 var Gerður svo sæmd riddarakrossi hinnar íslensku 

fálkaorðu. 

Gerður lést 17. maí árið 1975 úr krabbameini aðeins 47 ára gömul. Systkini Gerðar færðu Lista- og 

menningarsjóði Kópavogs öll verk í eigu dánarbúsins gegn því skilyrði að reist yrði safn í Kópavogi sem 

myndi hýsa verk hennar en væri um leið hefðbundið listasafn. Gerðarsafn var opnað þann 17. apríl 1994. 

 Þeir sem sáu Gerði vinna horfðu furðu lostnir á þessa smágerðu konu bogra með losguðutæki yfir 

málmum eða flytja stórar styttur á milli staða. Sýningargestir sem sáu þessa hlédrægu stúlku á stjákli í 

sýningarsölum áttu líka erfitt með að trúa því hve hún var sjálfstæð og sterk í list sinni. Í viðtalið sem Jón 

Guðmundsson tók við Gerði árið 1974 og birtist í bók Guðbjargar Kristjánsdóttur undrast hann hvernig 

þessi fíngerða kona vinnur málmsmíði. Hún vinnur beint í efnið hvort sem það er járn, eir eða leir. Þegar 

hún skynjar undrun hans, hvernig hún svona grönn og smávaxin geti gert þessar voldugu myndir svarar 

hún brosandi: „Ég er sterk“.  
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Fagmiðuð myndmenntakennsla 

Í þessari samantekt er stuðst við bækurnar The DBAE handbook: An overview of discipline-based art 

education og Learning in and through art: A guide to discipline-based art education og er Stephen Dobbs 

höfundur beggja bókanna. 

Fagmiðuð myndmenntarkennsla er nálgun í kennslu og námi í listum sem sækir innihald til fjögurra 

grunnþátta sem stuðla að sköpun, skilningi og virðingu fyrir listum. Með fagmiðaðari myndmenntakennslu 

eflist þekking, hæfni og skilningur sem gerir nemendum kleift að öðlast víðtæka reynslu: 

 

• Með því að búa til list. 

• Með því að bregðast við og ræða inntak og gæði lista. 

• Með að öðlast þekkingu á því framlagi sem listamenn og listir veita menningu og samfélagi. 

• Með því að skilja betur eigin afstöðu gagnvart myndlist. 

 

Aðaláhersla í myndmennt hefur verið að kenna nemendum að vinna með ólíkar aðferðir og efni þar sem 

tilgangurinn er tjáning og sköpun. Margt í þessari nálgun er gott og gilt en þá takmarkast kynni nemenda 

við þær aðferðir og þekking á öðrum þáttum, svo sem rýni og listasögu, er oft vanrækt. Sem dæmi má 

nefna að nemendur sem aðeins læra myndsköpun öðlast ef til vill ekki skilning á þeirri menningu sem var 

listamanninum innblástur. Einnig má segja að listkennsla sem hafi það að markmiði að tjá og skapa verji 

ekki nægum tíma og athygli í að greina og ræða álitamál sem tengjast eðli listar. Nemendur eru forvitnir 

og hafa almennt áhuga á að skilja betur úr hvaða samhengi listin er sprottin. 

Eins og áður segir er innhald DBAE byggt á fjórum þáttum sem tengjast listaverkum og mikilvægt að 

nemendur temji sér ákveðinn aga í vinnubrögðum DBAE þar sem allir fjórir þættir námsins eru jafn 

mikilvægir. 

 

Myndsköpun 

Í listsköpun er reynt að vinna úr hugmyndum, tilfinningum eða reynslu á úthugsaðan hátt í gegnum 

margvíslega listmiðla og það eru margar leiðir að myndsköpun sem áhugavert er að kanna, læra og upplifa 

sem nemandi. Til að mynda: 
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• Að kynnast fjölbreyttri tækni og efnum sem nota má við listsköpun, tólum og tækjum. 

• Að læra um hefðir handverks og að bera virðingu fyrir efnum og mismunandi tækni til listköpunar. 

• Þróa persónulega eiginleika sem þarf til að vera farsæll listamaður eins og þrautseigju, þolinmæði og 

sjálfsrýni. 

• Læra að tjá hugmyndir og tilfinningar í sjónrænu formi. 

• Skilja hvatningu listamanna, læra um líf þeirra og framlag til samfélagsins. 

• Að kunna að meta ýmis listaverk sem byggð eru á þekkingu og reynslu listamannsins. Þar á meðal 

þeirri menningarlegu sögu þaðan sem listamaðurinn fær innblástur og hugmyndir. 

Í skólastofunni eða á vinnustofum listamanna er viðeigandi fyrir kennarann að spyrja nemendur spurninga 

um listamanninn og verk hans á meðan nemendur æfa hæfni í myndsköpun og búa til sín eigin listaverk. 

Það eru spurningar eins og: 

 

• Hver eru skrefin í að útfæra efnið sem þeir eru með í höndunum og að beita tækni til að búa til 

áhugavert heildstætt verk? 

• Hver gæti uppruni sjónrænna hugmynda listamannsins verið og hvernig virkar það með þessari 

útfærslu ?  

• Er verkið vel unnið og uppfyllir lokaafurðin þær tæknilegar kröfur sem teljast til góðs handverks? 

• Er hugmyndin ný, blanda af gamalli eða rótgróinni hugmynd eða endurtekning á verkum annarra? 

• Hvaða breytingar væri hægt að gera til að styrkja verkið? 

 

Listasaga 

Það er takmarkað hvað nemendur læra um listasögu í grunnskólanum þar sem kennsla og áherslan á 

listasögu er oft af skornum skammti. Það er því oft ekki fyrr en nemandi fer í framhaldsskóla að hann fær 

tækifæri til að sitja tíma í listasögu. Listasaga sem einn grunnþáttur hefur margar hliðar. Þar á meðal: 

 

• Nám um listtímabil og listhreyfingar þar sem einstök listræn verk brjóta upp tímabil og hreyfingar. 

• Greining verka ýmissa listamanna sem eru þekkt og metin af samfélaginu og varðveitt fyrir komandi 

kynslóðir til að upplifa. 

• Skoðun á listaverkum til að meta uppruna, sögu, áhrif á list og listamenn og túlkun á merkingu. 

• Mat og skilningur á listum í ljósi félagslegra, pólitískra og menningarlega viðfangsefna sem 

undirstrika list sem spennandi og mikilvægt form mannlegrar virkni og afreka. 
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Þegar nemendur læra um listasögu læra þeir um hugtök og aðferðir sem hjálpa til við að staðsetja 

listaverk í sögulegu samhengi. Í því felst: 

 

• Eiginleikar: Hvar, hvenær, hvers vegna og af hverjum var verkið unnið? 

• Stíll: Greinileg einkenni eða eiginleikar sem auðkenna verkið og tengja það við önnur listaverk. 

• Fagþekking: að geta sagt til um hvaða listamaður vann verkið, hvenær það var gert og hvernig. 

• Táknmynd: Hvað merkja táknin í listaverkinu? 

• Uppruni: Hver er eigendasaga verksins? 

• Virkni: Hver var upprunalegi tilgangur verksins og hvers vegna var það búið til? 

• Viðhald: Hvað hefur verið gert til að viðhalda verkinu í sinni upprunalegu mynd? 

• Sérkenni: staðfesting á að verkið sé eftir ákveðinn listamann og gert á ákveðnum tíma. 

 

Rýni 

Rýni felur í sér vandlega athugun á listaverkum, að bera verk saman og skilja úr hvers konar samfélagi 

verkin spretta og hvernig það samhengi hefur áhrif á útlit og framsetningu verksins. Spurningar sem hægt 

væri að spyrja gætu falið í sér: 

 

• Hvert er viðfangefnið í verkinu? Um hvað fjallar það? 

• Hvaða sérstöku merkingu hefur það hlutlæga, huglæga og sjónræna í verkinu? 

• Hefur inntak verksins einhverja þýðingu? 

• Hvað segja gagnrýnendur að verkið þýði og hvernig er almennt litið á það í tengslum við þróunn 

listamannsins og annarra listamanna? 

• Hvernig mætti gagnrýna viðkomandi verk í samhengi við önnur verk listamannsins? 

Rýni er oft ruglað saman við fagurfræðilegt mat sem er tækni notuð til að meta listaverk með því að 

einblýna á sjónrænt gildi þeirra. Rýni krefst dýpri greiningar og útskýringar sem tengja merkingu verksins 

við önnur verk eftir sama listamann eða aðra og skoðar list í menningarlegu samhengi en það er eitthvað 

sem ekki er nauðsynlegt þegar kemur að fagurfræðilegu mati. 

 

Fagurfræði 

Nemendur þurfa að öðlast þjálfun til að spyrja spurninga sem varða listaverk og listamenn til að skilja eðli 

listarinnar. Nám tengt fagurfræði hjálpar til við að upplifa, skynja og spyrja eins og: 



 17 

• Hvað er list? 

• Hvað er átt við þegar einhver segir að eitthvað sé fallegt eða ljótt? 

• Hvað er einstakt varðandi fagurfræðilega upplifun? 

• Af hverju er einn hlutur kallaður list og staðsettur á listasafni en ekki annar? 

• Hvernig getum við og annað fólk stutt eða réttlætt mat okkar varðandi gildi og merkingu listar? 

Hægt er að ræða við börn um fagurfræði. Í gegnum slíkt samtal læra nemendur að meta merkingu 

listaverka, hvers konar hlutir eru list í fjölbreyttu menningarlegu samhengi og að greina gildi verkanna. 

Þeir læra jafnframt tækni sem bíður upp á betri upplifun af listaverkum. Það hjálpar til við að koma af stað 

umræðu um list sem gæti orðið til þess að nemendur fari að kanna eðli ýmissa ólíkra listforma og 

rannsaka þýðingu þeirra og þær áskoranir sem þær bjóða upp á. 



 18 

Tillögur af kennsluaðferðum 

Þessar kennsluaðferðir eru teknar úr bókinni Litróf kennsluaðferðanna, höfundur Ingvar Sigurgeirsson 

Útlistunarkennsla 

Sú kennsluaðferð byggist meðal annars á því að kennarar miðla þekkingu og vekja til umhugsunar. 

Algengasta form útlistunarkennslu eru fyrirlestrar en einnig sýnikennsla, sýningar og skoðunarferðir en 

þar er markmiðið að miðla þekkingu og útskýra ferli.  

Fyrirlestrar eru sjaldgæfir á grunnskólastigi en algengari eru það sem kallað er smá- eða 

stuttfyrirlestrar. Í smáfyrirlestrunum sem notaðir eru við notkun námsefnisins eru nemendur hvattir til að 

spyrja spurninga eða gera athugasemdir. Mikilvægt er að ná góðu sambandi við nemendur og setja efnið 

upp á þann hátt að það kveiki áhuga nemendanna og haldi þeim við efnið. Erindið þarf að vera stutt og 

kennarinn þarf að sýna nemendum og efninu áhuga. Mikilvægt er að virkja nemendur með því meðal 

annars að spyrja þá spurninga. Gott er að nota myndefni af ýmsu tagi. 

Þegar um sýnikennslu er að ræða sýnir kennarinn nemendum tiltekna aðferð eða vinnubrögð. Ekki er 

æskilegt að byrja sýnikennsluna fyrr en kennarinn hefur náð athygli allra. Kennarinn útksýrir það sem er 

að gerast á meðan hann framkvæmir. Ganga þarf úr skugga um að nemendur skilji það sem verið er að 

sýna þeim til að fyrirbyggja misskilning og til að passa að verkefnið sé unnið á réttan hátt. Útskýringarnar 

eru hægar og skýrar. Ef verkefnið er stórt í sniðum er betra að brjóta það niður í þætti og útskýra einn þátt 

í einu. Ef nemendum mistekst er gott að kennarinn sýni hvernig rétt er að standa að verki og nemandinn 

endurtekur sjálfur. 

Þegar talað er um sýningar er átt við uppstillingar á hlutum og myndum. Litlar sýningar t.d. í 

skólastofum geta verið notaðar til að vekja áhuga nemenda á ákveðnu viðfangefni. 

 

Verklegar æfingar 

Verkleg kennsla byggist upp á því blanda saman mismunandi kennsluaðferðum og beita þeim með 

markvissum og áhugavekjandi hætti. Sem dæmi má nefna smáfyrirlestra, sýnikennslu, sýningar og 

vettvangsferðir, auk verklegra æfinga. Hluti af verklegri kennslu er alltaf fræðilegur. Líkt og í bóknámi er 

stefnt að því að efla skilning, innsæi, hugmyndaflug og leikni í að takast á við ýmist krefjandi verkefni. Í 

myndmennt er ekki aðeins verið að kenna ákveðin vinnubrögð heldur þarf einnig að kenna nemendum að 

hafa skilning á efninu sem unnið er með auk þess að þeir þekki mismunandi vinnubrögð og sögu þeirra.  
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Einnig miðar kennslan að því að efla skapandi hugsun, sjálfstæð vinnubrögð og að móta jákvæð viðhorf. Þá 

þurfa nemendur einnig að öðlast skilning á því hversu mikilvægt er að fara vel með efni og áhöld og ganga 

vel um kennslustofuna. 

Í verklegri kennslu þarf kennarinn að vera fyrirmynd. Hann þarf að vera fyrirmynd þegar kemur að 

vinnubrögðum, aðferðum og umgengni en einnig varðandi viðhorf til viðfangsefnanna og greinarinnar sem 

hann kennir.  

Skipulag í stofunni skiptir máli þegar um verklega kennslu er að ræða. Þar má nefna uppröðun 

kennslustofunnar, aðgengi og uppsetningu efnis og áhalda og jafnvel skýringarmyndir og leiðbeiningar. 

Einnig þarf að vera staður fyrir handbækur, tímarit og annað efni sem tengist greininni. 

Eins og áður kom fram þarf kennarinn að sýna efninu áhuga sem og nemendum og þeim 

úrlausnarefnum sem þeir eru að glíma við. Kennarinn þarf að sýna þolinmæði og vera tilbúin til að 

aðstoða. Kennarinn þarf að geta sett sig í spor nemenda sinna og horft á viðfangefnin með þeirra augum. 

Undir engum kringumstæðum má gera lítið úr kunnáttuleysi nemenda. Þá þarf kennarinn að sýna virkan 

áhuga á því sem nemendur eru að gera og sýna frumkvæði að samskiptum meðal annars með hrósi, 

hvatningu, endurgjöf og með því að leiðbeina þeim. 

Verkefni í list- og verkgreinum þurfa að vekja áhuga hjá nemendum, vera fjölbreytt og hafa þarf í huga að 

nemendur þurfi ekki að bíða of lengi til að sjá árangur af starfi sínu. Kennarar í list- og verkgreinum hafa 

oft svigrúm til að leyfa nemendum að taka þátt í verkefnavali en gera þarf nemendum skilmerkilega grein 

fyrir tilgangi verkefnanna  
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Steindir gluggar 

Mynd 1 
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Tími sem fer í verkefnið: 

Tvær til fjórar 40 mínútna kennslustundir 

Fagmiðuð myndmenntakennsla 

Listasaga - myndsköpun 

Kveikjan 

Nemendur fá kynningu á glerverkum Gerðar. Verkefni nemenda eiga að vera innblásin af verkum Gerðar 

og gera nemendur eigin útfærslu unna út frá steindum gluggum Gerðar. Ef sá möguleiki er fyrir hendi er 

gott að fara með nemendur í vettvangsferð á Gerðarsafn en almennt eru fá verk Gerðar til sýnis í 

Gerðarsafni nema að þar standi yfir sýning á verkum hennar. Þá er alltaf mögulegt að sjá einhver verk 

hennar í opinberum byggingum Reykjavíkur og nágrennis eins og t.d. mósaíkverk hennar á 

Tollstjórahúsinu, steindir gluggar Neskirkju og Kópavogskirkju eða jafnvel Skálholtskirkju. Þá er einnig 

veggmynd eftir hana á byggingu við Dugguvog í Reykjavík. Ef kennari hefur einhverra hluta vegna ekki tök 

á að fara með nemendur úr skólanum er hægt að búa til listasýningu í myndmenntastofunni. Þá eru 

prentaðar út stórar myndir af verkum Gerðar í stærð A3 eða A2, í þessu tilviki myndir af steindum 

gluggum, og þær hengdar upp í stofunni. 

Kennsluaðferðir 

Útlistunarkennsla 

Verklegar æfingar 

Verkefnið 

Nemendur klippa út lítinn glugga (4 x 6 cm) í hvítt A5-blað. Blaðið nota nemendur til að velja sér bút úr 

verki Gerðar til að líkja eftir. Nemendur geta notað restina af blaðinu til að gera hraðskissu af hluta 

verksins sem þeir ætla að endurgera en einnig er hægt að útbúa fyrir nemendur skissubækur til að afnota.  

Útfærsla 1 

Nemendur búa til mósaíkverk á svart A3 karton. Þeir nota skissuna og svo blýant og reglustiku til að teikna 

upp fletina á blaðið. Því næst klippa nemendur lituð karton og líma á svarta kartonið. 

Efni og áhöld: 

Svart A3-karton, hvítt blað í stærð A5, blýantur, yddari, strokleður, reglustika, litaður pappír í mismunandi 

litum, skæri og lím. 
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Útfærsla 2 

Nemendur búa til mósaíkverk á svart A3-karton. Þeir nota skissuna og svo blýant og reglustiku til að teikna 

upp fletina á blaðið. Því næst eru fletirnir sem teiknaðir voru á svarta kartonið klipptir út og litaður 

silkipappír er límdur í fletina. 

Efni og áhöld: 

Svart A3-karton, hvítt blað í stærð A5, blýantur, yddari, strokleður, reglustika, silkipappír í mismunandi 

litum, skæri og lím. 

Útfærsla 3 

Nemendur búa til mósaíkverk á svart A3-karton. Þeir nota skissuna og svo blýant og reglustiku til að teikna 

upp fletina á blaðið. Því næst lita nemendur fletina með t.d. neocolor-litum og skyggja með öðrum tón af 

sama lit eða jafnvel með hvítum og svörtum lit.  

Efni og áhöld: 

Svart A3-karton, hvítt blað í stærð A5, blýantur, yddari, strokleður, reglustika og neocolor-litir. 

Útfærsla 4 

Nemendur búa til mósaíkverk á MDF-plötu (20x20 cm). Þeir nota skissuna og svo blýant og reglustiku til að 

teikna upp fletina á plötuna. Því næst klippa nemendur niður búta af lituðu gleri og festa á plötuna. Að 

lokum er fyllt í með fúgu. 

Efni og áhöld: 

Hvítt blað í stærð A5, blýantur, yddari, strokleður, reglustika, MDF-plata, glerskeri, glertöng, litað gler, 

fúga, fúguspaði, svampur, vatn og trélím. 
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Útfærsla 1 

Útfærsla 2 



 24 

Hæfniviðmið – lykilhæfni 

Við lok 4. bekkjar 

• skipulagt efnistök og aðferðir við úrlausn 

verkefna 

• unnið eftir fyrirmælum og borið ábyrgð á eigin 

verkefnum og vinnubrögðum þegar við á 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum 

• tekið jákvæðan þátt í leik og starfi í 

skólasamfélagi sínu 

• tekið leiðsögn á jákvæðan hátt 

Við lok 7. bekkjar 

• tjáð hugsanir sínar og tilfinningar skipulega og 

á viðeigandi hátt með ýmsum miðlum 

• spurt spurninga og sett fram áætlun um 

efnistök og úrlausn verkefna 

• lært af mistökum og nýtt sér óvæntar 

niðurstöður við lausn verkefna á skapandi hátt 

• vegið og metið hvort aðferð við verkefnavinnu 

hafi borið árangur og tekið þátt í mótun og 

miðlun viðfangsefna á skapandi hátt 

• gert sér grein fyrir til hvers er ætlast í námi og 

skólastarfi og hagað námi sínu og störfum í 

samræmi við það 

• tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á 

jákvæðan hátt 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og 

hvernig hann getur nýtt sér það í námi 

 

 

 

 

Hæfniviðmið – sjónlistir 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

• skapað myndverk í ýmsum tilgangi með 

margvíslegum aðferðum 

• tjáð tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim 

sinn í myndverki á einfaldan hátt 

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun 

frá hugmynd að myndverki 

• unnið út frá kveikju við myndsköpun 

• þekkt og notað hugtök og heiti sem tengjast 

lögmálum og aðferðum verkefna hverju sinni 

• þekkt og gert grein fyrir völdum verkum 

listamanna. Lýst þeim og greint á einfaldan 

hátt yrkisefnið og lýst þeim aðferðum sem 

beitt var við sköpun verksins 

• greint að einhverju leiti á milli mismunandi 

aðferða við gerð listaverka 

• skilið mismunandi tilgang myndlistar og 

hönnunar 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 

• notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á 

skipulagðan hátt í eigin sköpun 

• nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun 

• unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði 

fyrir tví- og þrívíð verk, 

• beitt hugtökum og heitum sem tengjast 

aðferðum verkefna hverju sinni 

• greint, borið saman og metið aðferðir við gerð 

margskonar listaverka 

• gert grein fyrir margvíslegum tilgangi 

myndlistar og hönnunar 
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Víraverkefni 
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Tími sem fer í verkefnið: 

Fjórar 40 mínútna kennslustundir 

Fagmiðuð myndmenntakennsla 

Listasaga – myndsköpun – fagurfræði – rýni 

Efni og áhöld: 

Mótunarvír (1,5 meter á mann), vírklippur, hænsavír, hvítur A3-teiknipappír, blýantur, blómavír, 

strokleður, skæri og litir eða málning að eigin vali. 

Kveikjan 

Fyrri tími 

Kennari rifjar upp kynningu á Gerði Helgadóttur og verkum hennar. Við skoðum saman víra-, járn- og 

bronsskúlptúra hennar. Rætt er um það hvernig verkin eru búin til og hvaða tæki og tól Gerður notaði til 

þess. Þá er minnst á það hvernig Gerður í verkum sínum er ekki aðeins að hugsa um hvaða form verkin 

hennar mynda heldur einnig hvaða form tómarúmið í verkum hennar myndar. Kennarinn skoðar með 

nemendum alls konar listaverk þar sem miðill listamannsins eru hversdagslegir hlutir. Til eru listamenn 

sem vinna aðeins með óhefðbundin eða jafnvel endurvinnanleg efni s.s. hár, eldspýtur, kasettur, 

hjólakeðjur og margt fleira. Hægt er að tjá list sína á svo marga vegu með hverju sem er.  

Dæmi um listamenn sem nota ólík efni í verkin sín 

• Shoplifter (Hrafnhildur Arnardóttir) - hár 

• Anastassia Elias - klósettrúllur 

• Erika Iris Simmons - kasettur 

• Stanislav Aristov - eldspýtur 

• Guy Laremee - bækur 

• Kumi Yamashita – ljós og skuggar 

• Riusuke Fukahori – epoxýresín 

• Scott Wade – skítugar bílrúður 

• Seo Young Deok – stálkeðjur 
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Seinni tími 

Umræður. Kennarinn spyr spurninga eins og hvað sé list? Er list eitthvað sem búið er til úr ákveðnum 

efnum? Er list bara málverk eða skúlptúrar? Eru málverk aðeins listaverk ef um upprunalega eintakið er að 

ræða eða eru eftirprentanir og fjöldaframleidd verk einnig list? Hvenær hættir list að vera list? Þá snúum 

við umræðunni að því hvar listaverk eigi heima. Eru til listaverk heima hjá nemendunum? Hvar eru þau og 

hvernig list er um að ræða? Hvar annarsstaðar getum við fundið list? Kennari fær nemendur til að gefa 

dæmi um staði þar sem list er að finna og skrifar upp á töflu. Meðal þess sem fram gæti komið er: 

á listasafni 

í náttúrunni 

í borgum og bæjum 

neðansjávar 

í geimnum 

í kirkjum 

á byggingum 

á hillu í stofunni 

Í framhaldi af umræðunni um listaverk ræðum við saman um fagurfæði. Nemendur eru spurðir spurninga 

eins og er öll list falleg? Erum við sammála um hvað sé fallegt og hvað ekki? Af hverju ekki? Hver hefur rétt 

fyrir sér? Af hverju er eitthvað talið fallegt en annað ekki? Þá ræðum við um það að fegurð sé skilgreind á 

ólíkan hátt meðal annars eftir menningu og tíma. Nemendur fá að sjá listaverk frá ólíkum tímabilum þar 

sem áhersla á fagurfræðina er misjöfn. Í því samhengi skoðum við meðal annars Venus of Willendorf , 

Kossinn eftir Constatin Brancusi, Einn (númer 31, 1950) eftir Jackson Pollock, Herbergi listamannsins eftir 

Vincent Van Gogh, Black Square eftir Kazimir Malevich, Fountain eftir Marcel Duchamp, The Gleaners eftir 

Jean-Francois Millet, Trúlofun Arnolfinis eftir Jan van Eyck og Lobster Telephone eftir Salvador Dali. 

Kennsluaðferðir 

Útlistunarkennsla 

Verklegar æfingar 

Verkefnið 

Fyrri kennslustundir 

Verkefni nemenda er að búa til skúlptúr úr vír og hafa þeir alveg frjálsar hendur um það hvað þeir móta úr 

vírnum. 
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Seinni kennslustundir 

Nemendur búa til bakgrunn eða stað þar sem listaverkið á heima. Þá er A3-blað brotið saman og klippt 

svo að úr verður svið eða umhverfi fyrir víraverk nemendanna. Nemendur teikna bakgrunn eftir eigin 

hugmynd þar sem þeir geta staðsett verkið sitt. Að lokum lita nemendur eða mála bakgrunninn. 

Útfærsla 2 

Nemendur búa til einfaldan vírskúlptúr af einhverju fyrirfram ákveðnu eins og dýri eða manneskju. 

Álpappír er vafið í kringum vírinn til að þykkja skúlptúrinn. Þá er dagblöðum, sem búið er að rífa niður, 

dýft í lím og látið þekja skúlptúrinn. Þá er skúlptúrinn látinn bíða í 24-48 klukkustundir og að lokum er 

hann málaður. 
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Hæfniviðmið – lykilhæfni 

Við lok 4. bekkjar 

• skipulagt efnistök og aðferðir við úrlausn 

verkefna 

• unnið eftir fyrirmælum og borið ábyrgð á eigin 

verkefnum og vinnubrögðum þegar við á 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum 

• tekið jákvæðan þátt í leik og starfi í 

skólasamfélagi sínu 

• tekið leiðsögn á jákvæðan hátt 

Við lok 7. bekkjar 

• tjáð hugsanir sínar og tilfinningar skipulega og 

á viðeigandi hátt með ýmsum miðlum 

• spurt spurninga og sett fram áætlun um 

efnistök og úrlausn verkefna 

• lært af mistökum og nýtt sér óvæntar 

niðurstöður við lausn verkefna á skapandi hátt 

• vegið og metið hvort aðferð við verkefnavinnu 

hafi borið árangur og tekið þátt í mótun og 

miðlun viðfangsefna á skapandi hátt 

• gert sér grein fyrir til hvers er ætlast í námi og 

skólastarfi og hagað námi sínu og störfum í 

samræmi við það 

• tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á 

jákvæðan hátt 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og 

hvernig hann getur nýtt sér það í námi 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið – sjónlistir 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

• skapað myndverk í ýmsum tilgangi með 

margvíslegum aðferðum 

• tjáð tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim 

sinn í myndverki á einfaldan hátt 

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun 

frá hugmynd að myndverki 

• unnið út frá kveikju við myndsköpun 

• þekkt og notað hugtök og heiti sem tengjast 

lögmálum og aðferðum verkefna hverju sinni 

• þekkt og gert grein fyrir völdum verkum 

listamanna. Lýst þeim og greint á einfaldan 

hátt yrkisefnið og lýst þeim aðferðum sem 

beitt var við sköpun verksins 

• greint að einhverju leiti á milli mismunandi 

aðferða við gerð listaverka 

• skilið mismunandi tilgang myndlistar og 

hönnunar 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 

• notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á 

skipulagðan hátt í eigin sköpun 

• nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun 

• unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði 

fyrir tví- og þrívíð verk, 

• beitt hugtökum og heitum sem tengjast 

aðferðum verkefna hverju sinni 

• greint, borið saman og metið aðferðir við gerð 

margskonar listaverka 

• gert grein fyrir margvíslegum tilgangi 

myndlistar og hönnunar 
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Gagnrýni 

Í framhaldi af víraverkefninu eiga nemendur að gagnrýna verkefni hver annars. Áður en haldið er í það 

þarf að ræða og kenna nemendum að gagnrýna.  

Lögð er áhersla á uppbyggileg gagnrýni sem hefur þann tilgang að gefa jákvæðar ábendingar settar fram til 

að byggja upp en ekki draga úr.  

Verkefni nemendanna er að rýna í og gagnrýna víraverkefni hvors annars. Í handbók Stephen Dobbs um 

fagmiðaða myndmenntakennslu kemur fram að þegar fólk horfi á listaverk upplifi það áhrif sjónrænna 

eiginleika og gæða í verkinu. Þeir sem rækta þann eiginleika að horfa á list, greina form, gefa fjölþættar 

túlkanir á merkingu verksins, gefa gagnrýna dóma og tjá sig um það sem þeir sjá, hugsa og upplifa eru að 

rýna í listaverk. 

Nemendur koma sér vel fyrir og skiptast á að standa fyrir framan samnemendur og kynna verkin sín. 

Nemendur gefa þeim sem kynnir verkið sitt tvær jákvæðar athugasemdir og eina ábendingu um það sem 

hægt hefði verið að gera öðruvísi eða framkvæma á annan hátt. 

Að gagnrýna getur verið viðkvæmt ferli svo að kennarinn þarf að búa nemendur undir gagnrýnina vel. Ef 

það er ekki gert getur kennslustundin endað með því að einhverjir verða særðir og ósáttir. 
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Hæfniviðmið – lykilhæfni 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

• tjáð hugsanir og skoðanir sínar og sett þær 

fram á viðeigandi hátt 

• hlustað eftir upplýsingum og rökum í 

samræðum 

• lagðað tjáningu sína að viðmælendum og 

notað algengan orðaforða sem tengist 

umfjöllunarefni hverju sinni 

• gert grein fyrir hugsunum sínum, skoðunum 

og þekkingu á þann hátt sem við á hverju sinni 

• gert sér grein fyrir að iðulega er hægt að 

komast að fleiri en einni niðurstöðu við 

úrlausn verkefna og að læra má af mistökum 

og nýta það á skapandi hátt 

• greint á milli staðreynda og skoðana 

• endurskoðað úrlausn viðfangsefna út frá 

mismunandi sjónarhornum á skapandi hátt 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 

• hlustað eftir rökum  og upplýsingum í 

samræðum og byggt upp röksemdarfærslu í 

máli sínu og tekið tillit til ólíkra sjónarhorna 

• tekið mið af og lagað framsetningu að kröfum 

eða þörfum viðmælenda og notað viðeigandi 

hugtök og orðaforða sem tengist 

umfjöllunarefni hverju sinni 

• gert grein fyrir og miðlað af þekkingu sinni og 

leikni, skoðunum, hugsunum og tilfinningum á 

þann hátt sem við á hverju sinni. 

• áttað sig á mismunandi túlkunum og greint 

milli staðreynda og skoðana með rökum 

• vegið og metið hvort aðferð við verkefnavinnu 

hafi borið árangur og tekið þátt í mótun og 

miðlun viðfangsefna á skapandi hátt 

• tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á 

jákvæðan hátt 

Hæfniviðmið – sjónlistir 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun 

frá hugmynd að myndverki 

• þekkt og notað hugtök og heiti sem tengjast 

lögmálum og aðferðum verkefna hverju sinni 

• fjallað um eigin verk og annarra 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 

• beitt hugtökum og heitum sem tengjast 

aðferðum verkefna hverju sinni 

• fjallað um eigin verk og verk annarra í virku 

samtali við aðra nemendur 

• greint, borið saman og metið aðferðir við gerð 

margskonar listaverka 
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Leirverkefni 
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Tími sem fer í verkefnið: 

Tvær til þrjár 40 mínútna kennslustundir 

Fagmiðuð myndmenntakennsla 

Listasaga – myndsköpun  

Efni og áhöld 

K-109-leir, leiráhöld, tréplata til að leira á, plastpokar, glerungar, penslar og brennsluofn.  

Kveikjan 

Kennari rifjar upp höggmyndalist Gerðar Helgadóttur. Skoðaðir eru skúlptúrar eftir hana og þá sérstaklega 

fígúratíf verk hennar. Kennari rifjar það upp frá fyrsta tímanum hvernig Gerður bjó til fígúratífa skúlptúra 

og hvernig hún hjó þá úr stórum steinum eða marmara með hamri og meitli. Þá ræðir kennarinn um 

muninn á fjöldaframleiddum hlut eins og þær styttur sem búnar eru til úr ákveðnum mótum og hægt er 

að kaupa í verslunum og hlutum sem eru einstakir og einungis búnir til í einu eintaki.  

Verkefnið 

Fyrstu tveir tímarnir 

Nemendur leira mannveru og fá þeir frjálsar hendur varðandi útlit hennar. Eins og Gerður bjó til sína 

skúlptúra leira nemendur fíguruna úr einum klumpi. Verkefni þeirra er að búa til fíguru án þess að taka 

leirinn í sundur og setja saman. Ef nemendur ná ekki að klára fígúruna í tímanum er hún bleytt og sett í 

plaspoka fyrir næsta tíma. Þegar allar fígúrurnar eru tilbúnar eru þær brenndar á 950°. 

Síðasti tíminn 

Nemendur mála fígúrurnar sínar með lituðum glerungum. Fígúran er brennd í annað skipti á 950°. 
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Hæfniviðmið – lykilhæfni 

Við lok 4. bekkjar 

• skipulagt efnistök og aðferðir við úrlausn 

verkefna 

• unnið eftir fyrirmælum og borið ábyrgð á eigin 

verkefnum og vinnubrögðum þegar við á 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum 

• tekið jákvæðan þátt í leik og starfi í 

skólasamfélagi sínu 

• tekið leiðsögn á jákvæðan hátt 

Við lok 7. bekkjar 

• tjáð hugsanir sínar og tilfinningar skipulega og 

á viðeigandi hátt með ýmsum miðlum 

• spurt spurninga og sett fram áætlun um 

efnistök og úrlausn verkefna 

• lært af mistökum og nýtt sér óvæntar 

niðurstöður við lausn verkefna á skapandi hátt 

• vegið og metið hvort aðferð við verkefnavinnu 

hafi borið árangur og tekið þátt í mótun og 

miðlun viðfangsefna á skapandi hátt 

• gert sér grein fyrir til hvers er ætlast í námi og 

skólastarfi og hagað námi sínu og störfum í 

samræmi við það 

• tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á 

jákvæðan hátt 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og 

hvernig hann getur nýtt sér það í námi 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið – sjónlistir 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

• skapað myndverk í ýmsum tilgangi með 

margvíslegum aðferðum 

• tjáð tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim 

sinn í myndverki á einfaldan hátt 

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun 

frá hugmynd að myndverki 

• unnið út frá kveikju við myndsköpun 

• þekkt og notað hugtök og heiti sem tengjast 

lögmálum og aðferðum verkefna hverju sinni 

• þekkt og gert grein fyrir völdum verkum 

listamanna. Lýst þeim og greint á einfaldan 

hátt yrkisefnið og lýst þeim aðferðum sem 

beitt var við sköpun verksins 

• greint að einhverju leiti á milli mismunandi 

aðferða við gerð listaverka 

• skilið mismunandi tilgang myndlistar og 

hönnunar 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 

• notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á 

skipulagðan hátt í eigin sköpun 

• nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun 

• unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði 

fyrir tví- og þrívíð verk, 

• beitt hugtökum og heitum sem tengjast 

aðferðum verkefna hverju sinni 

• greint, borið saman og metið aðferðir við gerð 

margskonar listaverka 

• gert grein fyrir margvíslegum tilgangi 

myndlistar og hönnunar 
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Tími sem fer í verkefnið: 

Ein til tvær 40 mínútna kennslustundir 

Fagmiðuð myndmenntakennsla 

Myndsköpun  

Efni og áhöld 

Blýantur, þykkt karton, skæri, reglustika, svartir pennar, strokleður, gatari, snæri, stór trjágrein eða annað 

til að hengja formin á. 

Kveikjan 

Við skoðum aftur verk Gerðar og þá sérstaklega víraverk hennar. Við skoðum hvernig og hvaða geómetrísk 

form birtast í þeim. Sjáum við þau í verkinu sjálfu, sjáum við þau myndast í samliggjandi vírum eða sjáum 

við formin myndast þegar við skoðum tómarúmið í verkunum? Eru geómetrísk form ráðandi í öðrum 

verkum Gerðar? Í höggmyndum hennar? Steindum gluggum? Brons- eða koparverkum hennar? 

Verkefnið 

Nemendur velja sér geómetrískt form til að skreyta með tvívíðu mynstri. Ef nemendur eiga erfitt með að 

búa til eigið mynstur getur kennarinn útbúið mynsturteninga til að aðstoða nemendur. Á teningunum má 

sjá ýmis munstur á hverri hlið teningsins til að gefa nemendum hugmyndir. Nemendur klippa út formið og 

skreyta með mynstri. Þegar því er lokið eru formin hengd upp í þykka trjágrein með snæri. Allir nemendur 

í árganginum taka þátt og úr verður eitt stórt sameiginlegt verkefni. 

Samvinnuverkefni 



 38 

Hæfniviðmið – lykilhæfni 

Við lok 4. bekkjar 

• skipulagt efnistök og aðferðir við úrlausn 

verkefna 

• unnið eftir fyrirmælum og borið ábyrgð á eigin 

verkefnum og vinnubrögðum þegar við á 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum 

• tekið jákvæðan þátt í leik og starfi í 

skólasamfélagi sínu 

• tekið leiðsögn á jákvæðan hátt 

Við lok 7. bekkjar 

• tjáð hugsanir sínar og tilfinningar skipulega og 

á viðeigandi hátt með ýmsum miðlum 

• spurt spurninga og sett fram áætlun um 

efnistök og úrlausn verkefna 

• lært af mistökum og nýtt sér óvæntar 

niðurstöður við lausn verkefna á skapandi hátt 

• vegið og metið hvort aðferð við verkefnavinnu 

hafi borið árangur og tekið þátt í mótun og 

miðlun viðfangsefna á skapandi hátt 

• gert sér grein fyrir til hvers er ætlast í námi og 

skólastarfi og hagað námi sínu og störfum í 

samræmi við það 

• unnið með öðrum og lagt sitt af mörkum í 

samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi 

innan skólans 

• gert sér grein fyrir eigin hlutverki í samstarfi og 

tekið þátt í að útfæra leiðir að sameiginlegum 

markmiðum 

• tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á 

jákvæðan hátt 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og 

hvernig hann getur nýtt sér það í námi 

Hæfniviðmið – sjónlistir 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

• skapað myndverk í ýmsum tilgangi með 

margvíslegum aðferðum 

• tjáð tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim 

sinn í myndverki á einfaldan hátt 

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun 

frá hugmynd að myndverki 

• unnið út frá kveikju við myndsköpun 

• þekkt og notað hugtök og heiti sem tengjast 

lögmálum og aðferðum verkefna hverju sinni 

• þekkt og gert grein fyrir völdum verkum 

listamanna. Lýst þeim og greint á einfaldan 

hátt yrkisefnið og lýst þeim aðferðum sem 

beitt var við sköpun verksins 

• greint að einhverju leiti á milli mismunandi 

aðferða við gerð listaverka 

• skilið mismunandi tilgang myndlistar og 

hönnunar 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 

• notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á 

skipulagðan hátt í eigin sköpun 

• nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun 

• beitt hugtökum og heitum sem tengjast 

aðferðum verkefna hverju sinni 

• greint, borið saman og metið aðferðir við gerð 

margskonar listaverka 

• gert grein fyrir margvíslegum tilgangi 

myndlistar og hönnunar 
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Frammistöðumat á nemendum og sjálfsmat nemenda 

Í aðalnámskrá grunnskólanna kemur fram að námsmat er órjúfanlegur þáttur í skólastarfi og dýrmætur 

vegavísir fyrir kennara. Það veitir upplýsingar um árangur nemenda og hvernig til tókst að uppfylla 

markmið námsins. Námsmatið hvetur nemendur áfram í námi og nýtist starfsfólki skóla við að stuðla að 

framförum í námi. Aðferðir við námsmat eiga að vera fjölbreyttar, vera í samræmi við hæfniviðmið og um 

leið endurspegla áherslur sem eru í kennslu og taka mið af fjölbreyttum hópi nemenda.  

 Hér á eftir koma tillögur að námsmati. Annað er kennaramat en þar er um að ræða lista yfir hluti 

sem nemandi á að geta tileinkað sér við lok lotunnar. Einkunni eru gefnar frá „framúrskarandi“, „hæfni 

náð“, „þarfnast þjálfunar“ og yfir í „hæfni ekki náð“. Þar á eftir er að finna sjálfsmatblað sem kennari 

afhendir nemendum við lok lotunnar en þar meta nemendur eigin hæfni. 
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 Framúrskarandi Hæfni náð Þarfnast 

þjálfunar 

Hæfni ekki náð 

Nemandi vandar til 

verka 

    

Nemandi getur 

útskýrt hvers vegna 

tiltekin vinnuaðferð 

varð fyrir valinu 

    

Nemandi getur sýnt 

verk sín og útskýrt 

þau 

    

Nemandi getur 

útskýrt áhrif 

myndlistar á 

samfélagið 

    

Nemandi getur 

útskýrt mun á skissu 

og myndverki 

    

Nemandi getur valið 

efni og áhöld sem 

henta við vinnu sína 

    

Kennaramat 

Nafn nemenda: 

Bekkur: 
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 Framúrskarandi Hæfni náð Þarfnast 

þjálfunar 

Hæfni ekki náð 

Nemandi getur metið 

verk annarra og 

gagnrýnt á 

uppbyggilegan hátt 

    

Nemandi getur 

skissað hugmyndir 

sínar og útskýrt ferli 

verks fyrir öðrum 

    

Nemandi er 

sjálfstæður í 

vinnubrögðum 

    

Nemandi beitir sér 

rétt við vinnu sína og 

velur viðeigandi 

verkfæri 

    

Nemandi getur tekist 

á við mistök og 

vandmál  á jákvæðan 

hátt 

    

Nemandi getur beitt 

ímyndunarafli  við 

hugmyndavinnu og 

lausnir á verkefnum 

    

Kennaramat—framhald 

Nafn nemanda: 

Bekkur: 
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 Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei 

Ég fylgist vel 

með í 

kennslustundum 

     

Ég legg mig fram 

í 

kennslustundum 

     

Ég öðlast nýja 

þekkingu í 

kennslustundum 

     

Ég vanda til 

verka við 

verkefnavinnu 

     

Ég tek virkan 

þátt í umræðum 

um verkefnin 

     

Ég tek tillit til 

annarra 

nemenda 

     

Ég vinn vel með 

öðrum 

     

Sjálfsmat 

Nafn nemanda:  

Bekkur: 
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Lokaorð 

Hafa þarf í huga að lotur list- og verkgreina eru mislangar eftir skólum og eru þetta aðeins tillögur að 

verkefnum. Er það i höndum þeirra kennara sem leggja fyrir verkefnið hvort farið verði dýpra í efnið eða 

efni þess einfaldað. Þá er sá möguleiki fyrir hendi að sleppa einhverjum verkefnum eða stytta þau og gerir 

höfundur sér grein fyrir að ekki er alltaf nægur tími til að fara yfir allt efnið. Í skólastarfi koma reglulega 

uppbrotsdagar, skipulagsdagar, hátíðsdagar og vetrarfrí. Hver kennari leggur verkefnin fyrir eftir sínu höfði 

og á sínum hraða. 

Vonar höfundur að þessi handbók nýtist kennurum og að nemendur sem vinna verkefnin öðlist 

dýpri þekkingu á list og hvað felist í henni. Þá telur höfundur mikilvægt að nemendur kynnist einni af 

okkar ástsælustu listakonum, Gerði Helgadóttur. Gerður var fjölhæf listakona og frumkvöðull í list sinni og 

mikilvægt er að nemendur kynnist henni ekki aðeins vegna verka hennar heldur einnig á persónulegri 

nótum þar sem hún er að mati höfundar ákaflega sterk kvenfyrirmynd. Það er því óskandi að fleiri 

myndmenntakennarar taki upp á því að kynna nemendur fyrir arfleið sinni í íslenskri list og að gera konum 

í myndlist sérstaklega hátt undir höfði þar sem þær hafa síður verið sýnilegar í listkennslu. Þá er það 

einlæg ósk höfundar að nemendur verði meðvitaðri um að í umhverfi þeirra leynist listaverk sem bíða 

þess eins að verða uppgötvuð og metin af ungum og áhugasömum listaunnendum. 
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