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Ágrip 

Markmið verkefnisins er að skoða áhrif kennslu í myndmennt þar sem áhersla er lögð á þætti 

fagmiðaðrar myndmenntakennslu eða discipline-based art education (DBAE) ásamt því að 

kynna íslenska list fyrir nemendum og í þessu tilfelli list Gerðar Helgadóttur.  

Verkefnið skiptist í tvo hluta. Í fyrri hluta verkefnisins má finna fræðilega greinargerð 

þar sem farið er í fagmiðaða myndmenntakennslu, uppruna hennar og einkenni. Skoðað er 

hvernig hægt er að ná settum hæfniviðmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla með fagmiðaða 

myndmenntakennslu að leiðarljósi. Fjallað er um listakonuna Gerði Helgadóttur, verk hennar 

og ævi en einnig um safnamenningu á Íslandi sem dregist hefur saman í grunnskólum á 

síðustu árum.  

Seinni hluti verkefnisins er verkefnasafn sem inniheldur námefni sem búið var til í 

tengslum við list Gerðar Helgadóttur. Þar er að finna fimm verkefni fyrir nemendur á miðstigi 

í grunnskóla þar sem áhersla er á fjóra þætti fagmiðaðrar myndmenntakennslu. Verkefnin 

eru unnin með markmið Aðalnámskrár grunnskóla til hliðsjónar. Í heftinu er að finna 

leiðbeiningar um hvernig hægt sé að leggja verkefnið fyrir nemendur sem og námsmat fyrir 

kennara. 

Einnig verður leitast við að skoða eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

• Hvernig má nýta fagmiðaða myndmenntakennslu í tengslum við íslenska 

listamenn, söfn og menntun?  

• Hvernig hentar að kynna og vinna með einstaka listamenn út frá fræðum 

fagmiðaðrar myndmenntakennslu? 

Til að svara rannsóknarspurningunum voru verkefni lögð fyrir nemendur á miðstigi. Athugað 

var hvernig nemendum gekk að leysa verkefnin og hversu áhugasamir þeir voru um þau. Í 

Bandaríkjunum er fagmiðuð myndmenntakennsla ríkjandi og er markmiðið með þessu 

verkefni einnig að skoða hvernig nemendur á miðstigi í okkar samfélagi gengur að leysa 

verkefni með þessari nálgun á myndmenntakennslu. 

Niðurstöður sýndu fram á að nemendur voru almennt jákvæðir í garð námsefnisins og 

tóku virkan þátt í kennslustundum. Þá voru nemendur flestir áhugasamir um listamanninn 

sem um var fjallað. Vonar höfundur að verkefnið gefi kennurum hugmyndir af verkefnum og 

sýni fram á að hægt sé að kenna nemendum myndmennt á fræðilegum grunni og um leið 

veita þeim dýpri skilning á hugtökum og hugarheimi myndlistar. 
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Abstract 

The aim of this master thesis is to review the effect of working with discipline-based art 

education (DBAE) in the art classroom. The aim is also to introduce students to Icelandic art 

and in this case Gerður Helgadóttir‘s art. 

The thesis is divided into two. The first part is a theoretical section that focuses on 

DBAE, the origin of DBAE and its quality. There we will see how you can achieve certain 

learning outcomes using DBAE teaching methods. The theoretical section also includes 

discussion about the life and works of Gerður Helgadóttir, museums in Iceland and how 

schools have reduced the number of visits to them in the last years. 

The second part of the thesis includes art lessons that were created around Gerður 

Helgadóttir. It includes five lessons for students from elementary to middle school where the 

emphasis is on the four art disciplines included in DBAE. The lessons focused also on the aim 

of the curriculum. Instructions are included on how the lesson can be used and with it an 

evaluation for teachers for consideration. 

The author was looking to answer these questions: 

• How can DBAE be used to teach students about Icelandic artists, museum culture 

and art education? 

• How can they be introduced to students to work with on academic grounds? 

To answer the questions the author used the subject in lessons with students in middle 

school. It was observed how well they grasped the subject and how motivated they were 

working with it. In the United States of America DBAE is dominant in art education and the 

goal of this research is to see how students in Iceland work with this particular teaching 

method. 

The conclusions were that the students were positive regarding the lessons and were 

active in the classroom. Most students showed interest in the artist that the lesson aimed at. 

The authors hope is that the thesis gives other teachers new lesson ideas and for the 

possibility to work with artists on an academic ground so that students can gain a deeper 

understanding of concepts and the imagination of the world of art. 
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1 Inngangur  

Höfundur þessa verkefnis hefur lengi haft áhuga á myndlist, þá sérstaklega á íslenskri 

myndlist og einkum myndlist kvenna. Þegar höfundur ásamt samnemanda sínum skrifaði 

B.Ed-ritgerð vorið 2018 kom ekki annað til greina en að skrifa um konur í íslenskri myndlist 

og útbúa námsefni tengt þeim þar sem höfundum fannst lítið framboð af námsefni í 

myndmennt og þá sér í lagi af íslensku námsefni. Þótti því liggja beinast við þegar kom að vali 

á meistarverkefni að halda áfram á þessari braut, að útbúa námsefni tengt konum í íslenskri 

myndlist. Að þessu sinni ákvað höfundur að taka eina þeirra fyrir og gera henni góð skil og 

fyrir valinu varð Gerður Helgadóttur.  

Verkefnið skiptist í tvo hluta, annars vegar fræðilega greinargerð og hins vegar 

verkefnasafn sem inniheldur námsefni. Námsefnið er útbúið í tenglum við DBAE (discipline-

based art education) og fjallar um listakonuna Gerði Helgadóttur. 

Í fræðilegum hluta verkefnisins er fjallað um fagmiðaða myndmenntakennslu en 

samkvæmt þeim hugmyndum hefur myndmennt gildi til jafns á við bókgreinar og er þar af 

leiðandi ein af undirstöðum menntunar. Með fagmiðaðri myndmenntakennslu eflum við 

þekkingu, hæfni og skilning sem gerir nemendum kleift að öðlast dýpri reynslu með listum og 

er leið til þess að nálgast myndmenntakennslu í grunnskólum. Fagmiðuð myndlistarkennsla 

lýtur að fjórum grunnfögum listgreinarinnar en þeir eru að búa til list (listsköpun), að vera 

gagnrýnin á inntak og gæði lista (rýni), að öðlast þekkingu á því framlagi sem listir veita 

menningu og samfélagi (listasaga) og skilja hvernig fólk nýtur lista (fagurfræði).  

Gerður Helgadóttir er óumdeilanlega ein af okkar merkustu listakonum. Eftir hana 

liggur fjöldinn allur af listaverkum og þrátt fyrir stutta starfsævi var Gerður afar afkastamikil. 

Í þessari greinargerð verður farið yfir ævi hennar og listferil. Í framhaldi af því verður fjallað 

um heimsóknir grunnskólanemenda á söfn á Íslandi en fram kom í samtali við Rakel 

Pétursdóttur starfsmann Listasafns Reykjavíkur að heimsóknir af slíku tagi hafi dregist saman 

á undanförum árum. 

Stuðst verður við eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

• Hvernig má nýta fagmiðaða myndmenntakennslu í tengslum við íslenska 

listamenn, söfn og menntun? 

• Hvernig hentar að kynna og vinna með einstaka listamenn út frá fræðum 

fagmiðaðrar myndmenntakennslu? 
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Til að svara rannsóknarspurningunum voru verkefni lögð fyrir nemendur á miðstigi í 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 
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2 Fagmiðuð myndmenntakennsla 

Sem lítil börn fáum við í hendurnar blýant og teiknum. Í skólanum fáum við æfingu í 

teikningu en þrátt fyrir það líta fáir fullorðnir einstaklingar á sig sem færa teiknara. Það er 

ekki nægjanlegt að hafa haft tækifæri til að teikna til að öðlast hæfileikan til að tjá okkur í 

gegnum um teikningu. Þörf er á dýpri kennslu (Martin, B. H., 2017, bls 117). 

Fagmiðuð myndmenntakennsla, eða DBAE eins og hún er kölluð, er ákveðin nálgun á 

listkennslu. Hún er einkum miðuð að börnum á grunnskólaaldri en er þó ekki takmörkuð við 

þann aldur. 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. Sem dæmi má nefna að listaverk fræða nemendur um 

heiminn sem við búum í og hjálpa okkur að skilja betur hvernig fólk í mismunandi 

samfélögum býr, hugsar og líður og hvernig það lítur á hlutverk sitt í heiminum (Dobbs, S. M., 

1998, bls. 4). 

2.1 Hvernig er almennum markmiðum menntunar náð með DBAE? 

Álit margra kennara, skólastjórnenda og foreldra hefur oft á tíðum verið það að listir leggi 

ekki til almennra markmiða sem tengjast námi og námskrám eins og að kenna nemendum 

þrautalausnir og rökhugsun. Því miður hefur álit á myndmenntakennslu oftar en ekki verið 

lítið þar sem tilhneiging hefur verið til þess að líta á myndmennt sem grein sem ekki skipti 

miklu máli i námsskránni, að hún sé ekki fræðileg námsgrein og þar af leiðandi eigi ekkert 

raunverulegt nám sér stað. Algengt var að líta til myndmenntakennslu sem fags þar sem 

hægt væri að una sér í ljúfu andrúmslofti þar sem ekki ríkti álag eða þrýstingur. Að þar væri 

unnið með tilfinningar sem talið var að væru óviðkomandi megin tilgangi skólagöngunnar. 

Fram kemur í máli Dobbs að myndmenntakennsla var talin gefa nemendum tækifæri til að 

slaka á og hvíla hugann (Dobbs, S. M., 1998, bls. 8). Hann vildi meina að fagmiðuð 

myndmenntakennsla hefði tilgang eins og allar aðrar greinar í skólanámskrám en til þess að 

hún yrði metin í skólum ætti að leggja áhersla á fjóra þætti sem stuðlað gætu að betri 

þekkingu og skilningi á list. Þessir þættir eru sköpun, listasaga, rýni og fagurfræði.  

2.2 Sögulegur uppruni fagmiðaðrar myndmenntakennslu 

Hugmyndir um DBAE vöknuðu fyrst í kringum 1960 hjá hópi leiðandi listgreinakennara. Þá 

hófu menn markvisst að hugsa um listkennslu sem fagmiðaða þjálfun og vildu endurvekja 

tilgang og mikilvægi lista (Barkan, 1963; Kaufman, 1963; Logan 1963). Þar á meðal voru þeir 
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Manuel Barkan, kennari í listum í Ohio State University, og Elliot Eisner, kennari í listum í 

Stanford University. Hugmyndin var þó ekki þróuð til fulls og ekki prófuð í listkennslu fyrr en 

tæpum áratug síðar (Duke, 1988, bls 8). 

Nálgunin var mótuð enn frekar af athafnamanninum og listasafnaranum J. Paul Getty 

í byrjun sjöunda áratugarins (K12 academics, 2020). Þegar J. Paul Getty lést árið 1976 

arfleiddi hann J. Paul Getty Trust sem byggir á arfleið hans, að stærsta hluta eigna sinna 

(Delacruz og Dunn, 1996, bls 70) en sjóðurinn var stofnaður 1953. Markmið sjóðsins var að 

auka framlag til lista og menningar og að þróa nýjar leiðir til að þjóna listaheiminum (Getty, 

e.d.). Stjórnendur sjóðsins ákváðu að leggja áherslu á framlag sitt til lista og hugvísinda 

(Dobbs, 1992). Sjóðurinn stofnaði svo The Getty Center for Education in the Arts (GCEA) árið 

1982 í þeim tilgangi að bæta gæði og stöðu lista í skólum í Bandaríkjunum. Til þess að 

verulegar breytingar gætu átt sér stað þurfti viðhorfsbreytingu almennings til lista og dýpri 

skilning á því hvernig listir væru kenndar. Um miðjan níunda áratuginn höfðu kannanir sýnt 

starfsmönnum The Getty Center fram á að staða listkennslu hafði versnað til muna síðan um 

lok sjötta áratugarins. Á tólf ára skólagöngu grunnskólanemenda fengu nemendur um 12.000 

klukkustundir í kennslu í öllum fögum. Minna en eitt prósent af þeim tíma var varið í 

listkennslu og 80 prósent af útskrifuðum nemendum höfðu litla eða enga listkennslu fengið. Í 

þeirri listkennslu sem nemendur fengu var lítið sem ekkert fræðilegt námi. Það varð til þess 

að álit nemenda á listkennslu var lítið og álitið var að þar færi ekkert annað fram en hálfgert 

föndur sem nýttist þeim að engu leyti í framtíðinni. Litið var svo á að aðeins þeir efnuðu og 

þeir sem höfðu sérstaka hæfileika ættu að hafa aðgang að betri og yfirgripsmeiri listkennslu 

(Duke, 1988, bls 7). 

The Getty Center nýtti DBAE sem raunhæfa nálgun til að tryggja að listir fengju meira 

vægi líkt og lestur, skrift og reikningur. DBAE-nálgunin felur í sér fjóra þætti sem allir eru 

tengdir: sköpun, listasaga, rýni og fagurfræði. Hér var komin ný hugmyndafræði ólíkt þeirri 

kennslunálgun sem hafði verið ráðandi (Duke, 1988, bls 8). 

2.3 Hvað er fagmiðuð myndmenntakennsla? 

Fagmiðuð myndlistarkennsla er sprottin upp úr hugmyndum um að breyta viðhorfi til 

myndmenntakennslu þar sem myndmennt á ekki að vera tómstundagaman heldur ein af 

undirstöðugreinum menntunar. Höfuðmarkmið DBAE er að auka áhuga og ánægju nemenda 

á listum.  

Hugmyndin um DBAE byggir á þróun í listkennslu. Þær hugmyndir byggjast ekki 

eingöngu á að innihald og aðferð við listkennslu skuli koma frá nokkrum lykilþáttum heldur 



12 

einnig að skilningur og virðing fyrir listaverkum og það að upplifa list á fagurfræðilegan hátt 

sé eins þýðingarmikið og sjálf listsköpunin (Smith, 1987, bls 4). 

DBAE leggur áherslu á fjóra þætti innan lista: myndsköpun, listasögu, rýni og 

fagurfræði. Þessi kennslunálgun var þróuð sérstaklega fyrir K-12 bekki. K-12 er samheiti yfir 

grunnskóla- og framhaldsskólanemendur í Bandaríkjunum og Kanada sem eru á aldrinum 4-

18 ára. K stendur fyrir kindergarden og 12 fyrir tólfta bekk (K-12 academics, 2020B). Þó að 

nálgunin hafi verið þróuð með þennan aldur í huga er vissulega hægt að nýta hana á öllum 

stigum menntunar. DBAE leggur áherslu á að listkennslan sé kennd af sérmenntuðum 

listgreinakennurum og fyrir alla, ekki bara þá sem sýna hæfileika í listum (K-12 academics, 

2020A). 

DBAE veitir ekki eina ákveðna forskrift að árangri í listkennslu. Í nálguninni felast 

úrræði þróuð af sannfærandi kenningum og staðreyndum varðandi það hvernig börn læra, 

hvað sé mikilvægt að kenna og hvernig hægt sé að skipuleggja innihald kennslu (Eisner, 1987, 

bls 22). 

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 (Dobbs, S. M., 1992, bls. 18). 

Ef nemendur eiga að geta notað list til að tjá hugsanir sínar þurfa þeir að fá fullnægjandi 

kennslu í öllum fjórum þáttum DBAE. Þeir þurfa að fá tækifæri til að þróa með sér fagmiðaða 

þekkingu til að hugsa um listir á gagnrýnin og krefjandi hátt. Þannig öðlast þeir verkfæri til að 

nýta listina sem tæki til að tjá hugsanir sínar (Eisner, 2002; Gardner, 1989; Lynch, 2007). 

Fagmiðuð myndmenntakennsla er nálgun en ekki partur af námskránni og tekur hún 

á sig ýmsar myndir sem allar hafa það sameiginlegt að: 

 

• Myndmennt er kennd sem eitt af grunnfögum í skipulagðri námskrá sem 

samanstendur af hæfniviðmiðum sem draga má af þessum fjórum framangreindu 

grunnþáttum. Þessi hæfniviðmið eru samansafn af uppsafnaðri þekkingu, skilningi og 

hæfni í listum sem meta má á viðeigandi hátt. 
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• Nemendur öðlast hæfni til að skapa list (myndsköpun), greina, túlka og meta gæði 

sjónlista (rýni), þekkja og skilja hlutverk lista í samfélaginu (listasaga) og skilja einstakt 

eðli og gæði lista og hvernig fólk upplifir listir og réttlætir þá upplifun (fagurfræði) 

(Dobbs, S. M., 1992, bls. 19). 

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 (Dobbs, S. M., 1992, bls. 

21-22). 

Að vanrækja lestur, skrif og umræður sem hluta af listkennslu hefur orðið til þess að 

margir skólastjórnendur eru þeirra skoðunnar að kennsla í listum leggi lítið af mörkum þegar 

kemur að vitsmunalegum markmiðum náms (Dobbs, S. M., 1992, bls. 22). Það hefur orðið til 

þess að takmarka þroska nemenda í listum. Þeir öðlast ekki djúpa þekkingu á 

undirstöðuatriðum og hafa ekki tækifæri til þess að nýta allt það sem þeir hafa lært (Martin, 

B. H., 2017, bls 117). 

2.4 Fjórir þættir fagmiðaðrar myndmenntakennslu 

Eins og áður segir lýtur DBAE að fjórum grunnþáttum listgreinarinnar en þeir eru 

myndsköpun, listasaga, rýni og fagurfræði. Við viljum að börn upplifi þá gleði sem fylgir því 

að skapa og jafnframt að þroska þann hæfileika sem gerir þessa gleði dýpri með víðari 

þekkingu. Menntun í listum er miðuð að því að þroska hæfileika, skilning og viðhorf sem til 

þarf til að tryggja slíka ánægju (Eisner, 1987, bls 15-16). 

2.4.1 Myndsköpun 

Börn læra og hafa hæfileika til að tileinka sér það sem þau fá tækifæri til að fást við. Að skapa 

list gefur börnum tækifæri til að upplifa ánægjuna og gremjuna sem er partur af 

sköpunarferlinu en einnig til að þróa með sér vitsmunalega hæfileika (Eisner, 1987, bls 17). 

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 (Dobbs, S. M., 1992, bls. 83-

84)? 

2.4.2 Listasaga 

List birtist ekki skyndilega úr tómarúmi. Öll list er hluti af einhverri menningu. Öll menning 

leiðir af sér list, stundum með því einu að hafna því sem listamaðurinn skapaði og stundum 

með því að verðlauna hann fyrir það. Til að skilja menningu þarf að hafa skilining á 

birtingarmynd hennar í list og til að skilja list þarf að skilja hvernig menning er túlkuð í 

gegnum inntak hennar og form (Eisner, 1987, bls 18). 
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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. 

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 ákveðin listamann og gert á ákveðnum tíma 

(Dobbs, S. M., 1992, bls. 86-87). 

2.4.3 Rýni 

Rýni er mikilvægur þáttur í listkennslu þar sem hún gefur nemendum tækifæri til að læra að 

sjá og lýsa hinum sjónræna heimi á annan hátt. Með því að þjálfa nemendur í að rýna í hluti 

þróa þau bæði viðhorf og færni sem þarf til að upplifa, greina, túlka og lýsa eiginleikum 
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sjónræns forms. Þessa eiginleika er ekki aðeins að finna í listaverkum heldur einnig í hinum 

ýmsu formum sem við rekumst á í umhverfinu (Eisner, 1987, bls 17). 

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 þróun 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 (Dobbs, S. M., 1992, bls. 85). 

 

2.4.4 Fagurfræði 

Þegar við horfum á list dæmum við hana. Hluti af þessum dómum eru vegna þess að okkur 

líkar eitthvað betur en annað og við höfum ákveðna hugmynd um hvað okkur líkar og hvað 

okkur líkar ekki. Hins vegar er munur á því sem við kunnum að meta og því sem okkur 

mislíkar og hvað við teljum vera framúrskarandi list. En á hvaða grundvelli dæmum við gæði 

listaverka? Eru ákveðnir eiginleikar sem öll listaverk þurfa að uppfylla? (Eisner, 1987, bls 19). 

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: 

 

• 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? 
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• 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 (Dobbs, S. M., 1992, bls. 87-88). 

2.5  Elliot Eisner 

Elliot Eisner var prófessor við Stanford-háskóla og einn fræðimannanna á bak við fagmiðaða 

myndmenntakennslu. Hann birti fyrstu hugmyndir um DBAE sem byggði á rannsóknum hans 

á stöðu myndmennta í bandarískum skólum árið 1960. Hann sagði að tilgangur skóla væri 

ekki að gera nemendur að betri námsmönnum heldur ætti skólinn að snúast um að hjálpa 

nemendum að vegna almennt betur í lífinu (Eisner, 2001, bls, 369). 

Í bókinni The Arts and Creations of mind (2002) segir Eisner að DBAE sé ætlað að 

hjálpa nemendum að öðlast þá færni og þróa það ímyndunarafl sem þarf fyrir góða 

frammistöðu í listum. Slík frammistaða krefst þróaðrar hugsunar og ættu 

myndmenntakennarar að þróa námskrána með þessa hluti í huga. Til að öðlast þá færni 

þurfa nemendur að læra að hugsa eins og listamenn. Með því er átt við að nemendur þrói 

skynjun, stuðli að vexti ímyndunaraflsins og öðlist þá tæknilegu færni sem þarf til að vinna á 

farsælan hátt með efni. 

DBAE hjálpar nemendum að læra að sjá og að tjá sig um gæði þeirrar listar sem fyrir 

augu þeirra ber. Að sjá er hluti af vitsmunaþroska sem ekki má taka sem sjálfsögðum hlut. 

Ekki er hægt að gera ráð fyrir að sú reynsla sem nemendur öðlast með því að búa til list muni 

ein og sér vera nóg til að þróa þá fagurfræðilegu færni sem þarf til að sjá og meta gæði 

listaverka. Að sjá út frá fagurfræðilegu sjónarhorni er ákveðin sérþekking og með 

fagmiðaðari myndmenntakennslu er reynt að stuðla að þeirri þekkingu. Það gerir kröfu um 

að rýnt sé í inntak verksins frekar en að áherslan sé eingöngu á fagurfræðilega eiginleika. Til 

þess að ná því fram þarf að hægja á skynjun svo að hægt sé að skoða og njóta sjónrænna 

eiginleika. Leita þarf að eigindlegum tengingum og vera meðvitaður um hvaða reynsla það 

var sem kallaði fram þessar tilfinningar. Með kennslu er hægt að ýta undir slíka upplifun. 

(Eisner, 2002, bls 26). 

Þar að auki hefur fagmiðuð myndmenntakennsla tvö önnur markmið. Eitt er að hjálpa 

nemendum að skilja sögulegt og menningarlegt samhengi sem varðar list, hitt að spyrja 
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spurninga í samhengi við myndsköpun. Það fyrra er nátengt listasögu og það seinna 

fagurfræði. Talið er að sögulegur og menningarlegur skilningur hjálpi nemendum að ná utan 

um tengslin á milli félagslegs samhengis þar sem list er sköpuð, inntak og tilurð verksins. 

Skilningur á þessu samhengi getur haft mikil áhrif á þá merkingu sem nemendur öðlast út frá 

listaverkinu. Að takast á við spurningar tengdar fagurfræði hjálpar nemendum að verða hluti 

af djúpu og viðvarandi heimspekilegu samtali. Er til hlutlaus grundvöllur þar sem hægt er að 

réttlæta dóma á gæðum í listaverka? Veitir list okkur þekkingu? Geta listaverk logið? Getur 

allt talist list eða bara sumt? Hversu mikilvæg er fegurð í list? Getur list verið ljót? (Eisner, 

2002, bls 26-27). 

Talsmenn fagmiðaðrar myndmenntakennslu halda því fram að hún veiti yfirgripsmeiri 

nálgun á myndmenntakennslu en aðrar nálganir. Að fagmiðuð myndmenntakennsla takist á 

við þá fjóra þætti sem fólk gerir við list: það býr hana til, það kann að meta eiginleika hennar, 

það staðsetur hana í menningu og tíma og það ræðir og réttlætir sína eigin dóma um eðli 

lista, verðleika hennar og mikilvægi.  

Fræðilegur grunnur fagmiðaðrar myndmenntakennslu var fyrst þróaður af Jerome 

Bruner með þær hugmyndir hans að leiðarljósi að samband sé á milli námskráa og ákveðins 

ramma utan um kennsluna. Bruner taldi að nemendur lærðu mest þegar þeir fengju kennslu 

byggða á aðferðum almennra kennslufræðinga og höfðaði sú hugmynd til áhyggjufullra 

myndmenntakennara sem leituðu að nýrri nálgun í myndmenntakennslu sem byggði á 

fræðilegri og skýrari sýn (Eisner, 2002, bls 27). 

Fljótlega var farið í endurbætur á námskrá í raungreinum. Engin sambærileg 

fjármögnun fékkst fyrir listir en myndmenntakennurum þóttu hugmyndir Bruners góðar. 

Niðurstaðan var þróun á námskrá í listum sem skoðaði þær í samhengi við ákveðna eiginleika 

og fundu myndmenntakennarar þessa eiginleika í myndsköpun, listasögu, listagagnrýni og 

fagurfræði. Það var þessi endurnýjun á námskránni sem myndmenntakennarar höfðu trú á 

að myndi endurbyggja og styðja við nýja sýn á myndmenntakennslu og leiðrétta þann 

misskilning að um „mjúka“ námsgrein væri að ræða. Frá 1990 hefur DBAE verið ráðandi 

fyrirmynd í námskrárgerð í sjónlistum í Bandaríkjunum (Eisner, 2002, bls 28). 

2.6 Anne Bamford 

Viðhorf Bamford til listfræðslu svipar mikið til fagmiðaðarar myndmenntakennslu. Anne 

Bamford er prófessor og forstjóri mennta og menningar í The City of London Corporation en 

var áður ráðuneytisstjóri Menntamálaráðuneytisins í Englandi. Bamford gegndi áður starfi 

prófessors við The University of the Arts í London. Hún gerði umfangsmikla rannsókn á list- 

og menningarfræðslu á Íslandi 2008-2009. Listfræðsla barna hafði ekki verið könnuð áður en 
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þeir þættir eru afar mikilvægir í mótun og menntun einstaklinga og skiptir sköpum að 

aðgengi að slíkri menntun og gæði hennar séu tryggð fyrir alla óháð búsetu og fjárhag 

(Gunnhildur Una Jónsdóttir, 2012, bls 131).  

Bamford segir að meginmarkmið listfræðslu séu miðlun menningar eða 

menningarskilnings, miðlun listrænnar færni og sköpun einstaklingsbundinna, félagslegra og 

menningarlegra verðmæta (Anne Bamford, 2011, bls 63). Vönduð kennsla í listum hefur mikil 

og djúp áhrif á börn, á umhverfi náms og kennslu og á samfélagið (Anne Bamford, 2011, bls 

10). Listir eru öflugt samskiptaform og fá nemendur þjálfun í að tjá sig frá unga aldri meðal 

annars í gegnum liti og teikningu. Tungumálið skiptir miklu máli því það gefur nemendum 

tækifæri til að tjá sig um eigin verk, listflutning eða um verk listamanna almennt. Börn þroska 

þetta orðfæri með hvetjandi spurningum frá kennaranum og með því að ræða við aðra 

nemendur um listræna upplifun. Þegar nemendur tjá sig listrænt og tala og skrifa um listir og 

menningu veitir það þeim aukið svið tilfinningalegrar tjáningar. Með þessum hætti eru listir 

öflugt samskiptaform. Bamford tók eftir því þegar hún skoðaði listkennslu á Íslandi að 

nemendur höfðu almennt góð tök á að tjá sig listrænt og gátu notið lista en þeir áttu hins 

vegar erfitt með að ræða á gagnrýnin hátt um listir. Með listum gefst nemendum tækifæri til 

að skapa eigið listrænt tungumál og auka þannig tilfinningarlegan og vitrænan þroska en 

með þeim hætti gefst þeim færi á að leggja eitthvað til og þróa menninguna (Anne Bamford, 

2011, bls 93). 

Bamford taldi listræna færni og þekkingu mikla hjá íslenskum nemendum en að það 

vantaði aukna meðvitund um listir sem tungumál. Í samtímanum sé nauðsynlegt að 

nemendur öðlist læsi og færni í tungumáli lista. Nauðsynlegt sé að auka áherslu á sjónlæsi, 

fagurlæsi ofl. Bamford telur að upp á vanti að þjálfa nemendur í samræðu og rökræðum um 

sköpun (Anne Bamford, 2011, bls 93).  

Góð listfræðsla hvetur fólk til að taka áhættu og leyfir nemendum að gera mistök. Þó 

að mistök eigi sér stað eru hömluleysi og sjálfsöryggi mikilvæg einkenni þegar skapandi ferli á 

sér stað. Þá einkennist góð liststarfsemi einnig af tiltekinni óvissu sem er æskileg (Anne 

Bamford, 2011, bls 99). 

Eins og fram hefur komið telur Bamford að mikilvægt sé að nemendur þekki til félags- 

og menningarlegra verðmæta, að þeir öðlist færni í fagurlæsi, að lögð sé áhersla á skapandi 

skólastarf og að nemendur læri að ræða á gagnrýnin hátt um listir en allt eru þetta þættir 

sem fagmiðu myndmenntakennsla byggir á. Fram kom í rannsókninni að skólar á Íslandi væru 

almennt mjög skapandi en sköpun er einn af grunnþáttum menntunar og kennsla í 

listfræðum góð þó að enn vantaði þessa þætti til að gera kennsluna dýpri.  
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2.7 Sköpun – grunnþáttur menntunar 

Sú menntastefna sem birtist í Aðalnámskrá grunnskólanna (2013) er reist á sex grunnþáttum 

og er sköpun einn þeirra. Í sköpun skiptir sköpunarferlið ekki minna máli en sjálfur 

afraksturinn. Að skapa er að fara út fyrir það þekkta og auka þekkingu sína og leikni. Sköpun 

skal stuðla að ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði. Sköpun byggist á gagnrýnni 

hugsun og aðferðum þar sem sílfellt eru verið að kanna nýja möguleika (Aðalnámskrá, 2013, 

bls 24). 

Ritið Sköpun var gefið út sem eitt af sex heftum í ritröð um grunnþætti menntunar 

sem mennta- og menningarmálaráðuneytið og Menntamálastofnun gáfu út sameiginlega. 

Fjallar það um skapandi skólastarf og hvernig sköpun fléttast við og styður allar námsgreinar. 

Skapandi hugsun er oft fyrst og fremst tengd við listir en reyndin er að skapandi 

hugsun er nauðsynleg á sviði flestra greina sem fólk starfar við eða nemur. Án skapandi 

hugsunar hefði maðurinn ekki komist af. Allar starfstéttir sem þurfa að treysta á hugann  við 

úlausn verkefna eru til að mynda skapandi. Þetta fólk tekst á við viðfangefni þar sem hægt er 

að beita innsæi og ímyndun og taka skref þar sem viðteknar venjur og hugmyndir eiga ekki 

lengur við.  

Flestir eru sammála því að sköpun snýst um að búa til eitthvað frumlegt. Það geta 

verið athafnir sem byggjast jafnt á hugaflugi eða ígrundun og því sem við gerum í verki; að 

semja lagstúf eða að blanda saman nýjum bragðtegundum. Bakstur og matargerð fela meðal 

annars í sér sköpun þegar unnið er af áhuga og útsjónarsemi og fundnar eru nýjar leiðir til að 

bæta það sem verið er að búa til (Ingibjörg Jóhannsdóttir ofl, 2012, bls 12). Verkið þarf að 

hafa gildi fyrir okkur, fyrir okkar nánasta umhverfi líkt og fjölskyldu, skóla eða samfélagið 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir ofl, 2012, bls 20).  

Litið er svo á að sköpunarferlið sé samsett úr tveimur þáttum. Annar felur í sér að 

skoða eðli hluta og rannsaka tengsl, kalla fram ýmsa möguleika, nota ímyndunaraflið til að 

finna nýjar og fumlegar leiðir og tengja saman óvænta hluti en einnig að sýna forvitni og leita 

eftir eftirtektarverðum möguleikum af athygli. Seinni þátturinn felur í sér að stíga tilbaka og 

virða fyrir sér verkið, sjá gildi þess, setja það í samhengi og velja úr það sem er áhugavert, 

nytsamlegt, fumlegt og skemmtilegt en einnig að halda áfram og horfa gagnrýnum augum á 

hugmyndina (Ingibjörg Jóhannsdóttir ofl, 2012, bls 21). 

Skapandi hugsun tengist hugmyndafræði DBAE en einnig hæfileikanum að geta 

skoðað hugmyndir með gagnrýnum augum, að sjá það sem betur má fara og greina það sem 

hefur heppnast vel. Þá styður þetta einnig við hugmyndafræði Anna Craft en það að beita 

innsæi og ímyndun við hversdaglegar athafnir kallaði hún Little c creativity. 
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2.8 Anna Craft 

Anna Craft var prófessor í menntun í University of Exeter í Englandi. Þar stofnaði hún og var 

leiðtogi hópsins Creativity Research in Education at Exeter (CREATE). Hún var einnig 

prófessor í menntun við The Open University á Englandi og stofnandi og stjórnandi The Open 

Creativity Centre. Craft var höfundur möguleikahugsunar eða possability thinking. Líkt og 

Eisner og Anne Bamford rannsakaði Anna Craft listir og listkennslu í skólum og voru þau á 

einu máli um það að rækta þyrfti fagurfræðilega færni með öðru en einungis að láta 

nemendur búa til list (Paul Hamlin Foundation, 2020).  

Craft telur hugtakið „little c creativity“ eða LCC gagnlegt, þegar verið er að skoða 

menntun ungra barna. LCC einblýnir á útsjónarsemi og gjörðir venjulegs fólks. Það hefur með 

„ég get“ viðhorf til lífsins að gera. Með því er átt við litlar hugmyndir sem kvikna í okkar 

hversdagslega lífi eins og að búa til máltíð úr fáum hráefnum sem eru til í ísskápnum eða að 

setja upp skreytingar fyrir ákveðin tilefni. Það sem tengir það við sköpun öfugt við bjargráð 

er að með LCC er hugtak búið til til að lýsa þátttöku í áskorunum hversdagslífsins. LCC lýsir 

nálgun á lífið sem örvar einstaklinga til að leita leiða og lausna í gegnum mismunandi 

aðstæður öfugt við að vera „fastur“ þegar við blasir óvissa eða hindrun. 

LCC felur í sér virkni, vilja og getu til aðgerða í heiminum. Það er leið til að lifa með 

hversdagslegum áskorunum sem má vera að feli í sér innsæi byggt á þekkingu jafnt og „skref 

fyrir skref“ hugsun. Í LCC felst einnig að „halda áfram“ þó að á móti blási og að koma auga á 

möguleg vandamál sem og að leysa þau þegar þau skjóta upp kollinum (Anna Craft, 2001, bls 

53). 

Út frá hugtakinu Little c creativity myndaði Anna Craft hugtakið „possibility thinking“ 

eða möguleikahugsun. Hún taldi möguleikahugsun vera kjarna sköpunar hjá ungum börnum 

hvort sem þau væru að vinna ein eða í samvinnu við aðra. 

Möguleikar koma í ljós hjá börnum á öllum sviðum lærdóms, hvort sem um er að 

ræða ímyndaðan leik, að prófa sig áfram með tónlist, að elda, að skrifa, að leika sér úti, í 

þróun á stærðfræði eða með snemmtækri rannsókn á vísindum. Möguleikahugsun snýst um 

að mynda margar mögulegar leiðir til að svara spurningunni „hvað ef?“ (Anna Craft, e.d.). 

Við getum upplifað „hvað ef?“ alveg ómeðvitað eins og t.d. þegar tveggja ára barn 

áttar sig á því að þegar það labbar í blautum sandi myndast spor, þegar átta ára gamalt barn 

áttar sig á munstrinu í níu sinnum töflunni eða þegar fjögurra ára barnið býr til súpu úr 

regnvatni og blómum. Í meginatriðum felur möguleikahugsun í sér ákveðin umskipti í 

skilningi þ.e.a.s breytingu úr „hvað er þetta?“ yfir í „hvað get ég gert við þetta?“ Það gerir 

börnum kleift að finna og fínpússa vandamál jafnframt því að leysa þau. (Anna Craft, e.d.). 
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Að stuðla að möguleikahugsun hjá börnum má líta á eins og verið sé að byggja upp 

þrautseigju og sjálfsöryggi hjá þeim og um leið styrkja getu þeirra til að taka ákvarðanir, skilja 

merkingu og að rannsaka hluti á öruggan hátt (Anna Craft, e.d.). 

 

2.6 Samantekt 

Í gegnum fjóra þætti náms og könnunar öðlast nemendur innsýn og þekkingu í myndlist sem 

gerir myndmenntakennslu fræðilega og árangursríka. Þegar nemendur þekkja þessa þætti 

gerir það þeim kleift að tengjast listum á annan og dýpri hátt en ella. DBAE nefnir þessa þætti 

myndsköpun, listasögu, rýni og fagurfræði en það væri vel hægt að íhuga myndsköpun sem 

„listræna tjáningu“, listasögu sem „menningarlegan arf“, rýni sem „skynjun og svar“ og 

fagurfæði sem „umræða um listir“. Tilgangurinn er ekki að flokka heldur að viðurkenna það 

að öll þessi sérsvið eru nauðsynleg fyrir heildræna og yfirgripsmikla upplifun á 

myndmenntakennslu (Dobbs, S. M., 1992, bls. 31). 

Þá er einnig mikilvægt að íhuga víðari skilgreiningu á list. DBAE viðurkennir ekki 

aðeins málverk, teikningar, skúlptúra og arkitektúr sem listaverk, né er ætlast til að listaverk 

geti verið valin út frá einni ákveðinni menningu, stíl eða sögulegu tímabili. Það sem einnig á 

við fjóra meginþætti DBAE geta verið hlutir eins og keramík, vefnaður og önnur textílhönnun, 

fatahönnun og ljósmyndun. Markmiðið er að bjóða nemendum úrval af sjónrænum 

ímyndum og hlutum sem bera einstaka þýðingu fyrir mannkynið (Dobbs, S. M., 1992, bls. 31). 

Eisner, Bamford og Craft skoðuðu öll áhrif lista og listkennslu í skólum og voru á sama 

máli um það að góð listkennsla þyrfti að huga að sköpun en sköpun er einn af grunnþáttum 

menntunar. Hins vegar til að öðlast dýpri skilining á listum þyrfti að þjálfa nemendur til að 

öðlast þann hæfileika að horfa gagnrýnum augum á list og að skilja ferlið og hugsunina á bak 

við listina og horfa á hana út frá fagurfræðilegu sjónarhorni.  
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3 Rannsóknir á DBAE 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á gagnsemi fagmiðaðrar myndmenntakennslu. Rannsókn 

var gerð á kennsluháttum DBAE í Íran en þar hefur kennsla í listum orðið undir í 

menntakerfinu. Tilgangur rannsóknarinnar var að prófa aðferðir DBAE við kennslu í málun í 

Tehan University eina önn árið 2012. Niðurstöðurnar sýndu að kennsluaðferðir DBAE hafa 

jákvæð áhrif á kennsluna. Fram kom að fjórir þættir DBAE höfðu áhrif á hugsunarhæfni, 

þrautalausnir og menningarskilning nemenda (Hedayat, Kahn, Honarvar, Bakar og 

Samsuddin, 2013) 

Í greininni False Echoes of the Past (2016) er DBAE skoðað í tengslum við kennslu í 

mannkynssögu en DBAE hvetur nemendur til að rannsaka sögulega atburði en með því 

endurskoða nemendur skilning sinn á því hvernig fortíðin mótaði félagslegt umhverfi í 

nútímanum. Með DBAE eru nemendur hvattir til að fara dýpra ofan í það sem þeir eru að 

skoða (Lucey og Laney, 2016). 

Skólabækur sýna oft og styrkja ákveðnar hugmyndir varðandi mannkynssöguna í 

gegnum myndir af málverkum eða öðrum listformum en í einhverjum tilfellum sýnir verkið 

ekki raunsæja mynd af atburðinum. Þegar skólar nota endurtekið slíkar myndir á ógagnrýnin 

hátt, í samhengi þar sem upphafleg merking þeirra raskast, fá nemendur ekki rétta mynd af 

sögulegum atburðum (Lucey og Laney, 2016). 

DBAE stendur fyrir það ferli að stuðla að gagnrýnni hugsun hjá nemendum varðandi 

fólk og atburði í mannkynssögunni. Listaverkið þjónar þeim tilgangi að vera skipulagður 

kjarni kennslunnar og á listaverkið að vera skoðað í gegnum fjóra þætti – listasögu, rýni, 

fagurfræði og myndsköpun. Í tenglsum við listasögu og DBAE er gert ráð fyrir að kennarinn 

finni viðeigandi listaverk, stýri rannsókn á sögulegu tímabili persóna eða atburða sem komi 

fram í verkunum og skoði bakgrunn listamannsins og listaverksins í þeirri von að finna 

undirliggjandi skilaboð og tilgang listamannsins með verkinu. Nemendur öðlast innsýn inn í 

tilgang listamannsins í gegnum leiðsögn kennarans varðandi notkun listamannsins á 

mismunandi efnum, þ.e.a.s. áferð, litum og línum, og fagurfræðilegu gildi verksins. Eftir að 

hafa skoðað verkið út frá listasögu, rýni og fagurfræði taka nemendur þátt í að búa til sín 

eigin listaverk út frá því sem þeir hafa lært (Lucey og Laney, 2016). 

Þrátt fyrir gagnsemi og marga kosti DBAE hafa fræðimenn velt fyrir sér vandkvæðum 

tengdum aðferðinni. Sem dæmi má nefna er deilt um það hvort fagurfræði eigi að vera hluti 

af náminu hjá nemendum og eru nokkrar ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi er spurning hvort 

hægt sé að einfalda þá fræðilegu og heimspekilegu ígrundun sem á sér stað þegar fagurfræði 

er útskýrð fyrir grunnskólanemendum (Lanier, 1985). Einnig þarf að skilgreina hvað átt sé við 
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með fagurfræði. Er átt við að skoða fagurfræði frá heimspekilegu sjónarhorni, sálfræðilegu 

sjónarhorni, fagurfræðilegri skynjun eða öllum þessum þáttum. Þá er einnig hægt að velta 

því fyrir sér hvers konar list eigi að sýna nemendum í myndmennt? Hver á að velja hvaða 

listamenn og listaverk nemendur skoða og hver getur dæmt hvaða list á best við hverju sinni 

(Hamblen, 1987, bls. 71-72). 

Einn af fjórum þáttum DBAE er rýni. Nemendur skoða dæmi um list til að læra að 

meta þau og rýna í þau. Þessi verk sem þeir skoða eru fyrirfram valin af kennurum sem þýðir 

að búið er að gefa þessum verkum gildi. Að nemendur einblíni á verk sem kennarinn hefur 

valið sem dæmi um listaverk sem hefur mikið fagurfræðilegt og menningarlegt gildi gæti 

gefið nemendum brenglaða sýn á list og um leið sjónarhorn sem á lítið sameiginlegt með 

heiminum sem þeir lifa og hrærast  í. Að gefa nemendum ákveðin dæmi um það sem 

kennarinn telur vera það allra besta gæti raunverulega haft áhrif á hæfni þeirra til að kunna 

að meta margs konar tegundir lista (Hamblen, 1987, bls. 72). 

Kennarar hafa ýmist sýnt DBAE stuðning eða gagnrýnt aðferðina og allt þar á milli. 

Fjöldi kennara nýtir sér aðferðir DBAE á meðan aðrir hafa þróað sýna eigin útgáfu til að 

mæta ólíkum þörfum nemenda, foreldra, skólastjórnenda og íbúa þeirra borga eða bæja þar 

sem þeir kenndu með því að breyta hugmyndafræðinni að einhverju leyti. Þá voru aðferðir 

DBAE sumsstaðar sameinaðar öðrum og einnig hafa nýjar áherslur á myndmenntakennslu 

orðið til (Parsons, 2004). 
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4 Gerður Helgadóttir 

4.1 Æviágrip 

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 (Elín Pálmadóttir, 1985, bls 12). 
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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 (Elín Pálmadóttir, 1985, bls 17). 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 (Elín Pálmadóttir, 1985, bls 18). 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 (Elín 

Pálmadóttir, 1985, bls 20).  

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 (Elín Pálmadóttir, 1985, bls 23).  

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 (Guðbjörg Kristjánsdóttir, 1995, bls 7). 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 



 

27 

náminu þar sem erfitt reyndist að fjármagna skólagöngu hennar svo að hún nýtti hverja 

einustu mínútu sem henni gafst (Elín Pálmadóttir, 1985, bls 22). 

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 (Guðbjörg Kristjánsdóttir, 1995, bls 10). 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 (Elín Pálmadóttir, 1985, bls 62).  

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 (Guðbjörg Kristjánsdóttir, 2010, bls 18). 

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 (Elín Pálmadóttir, 1985, bls 94-95).  

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 

(Guðbjörg Kristjánsdóttir, 2010, bls 74-75). 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 (dr. Gunnar Kristjánsson, 1988).  

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 (Guðbjörg Kristjánsdóttir, 2010, bls 19). 
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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 

(Guðbjörg Kristjánsdóttir, 2010, bls 77). 

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 (Elín Pálmadóttir, 1985, bls 188). 

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 (Elín Pálmadóttir, 1985, bls 193). 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 (Elín Pálmadóttir, 1985, bls 220-221). 

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 (Guðbjörg Kristjánsdóttir, 1995, bls 7). 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“ (Guðbjörg Kristjánsdóttir, 1995, bls 35). 

Listakonan Barbara Árnason hafði þetta að segja eftir fráfall Gerðar: 

 

Ég efast um að þjóðin muni nokkurn tímann gera sér grein fyrir hve mikið hún hefur 

misst. Sjálf hefi ég alltaf sett hana ofar öðrum íslenzkum myndhöggvurum – jafnvel 

miklu ofar. En hún þurfti meiri tíma til að opna augu fólks fyrir þeirri staðreynd (Elín 

Pálmadóttir, 1980). 
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5 Safnamenning – siður sem er að deyja út? 

5.1 Safnamenning á Íslandi 

Heimsóknir grunnskólanemenda á söfn hafa tilhneigingu til að örva og vekja forvitni þeirra 

um leið og þeir öðlast nýja innsýn og reynslu af listum og menningu. Því miður eru þó 

safnaheimsóknir barna í grunnskólum í dag af skornum skammti og er það miður. Heimsóknir 

skóla á söfn hafa dregist verulega saman síðustu 20 ár. Fyrir 20 árum fóru nær allir 

grunnskólanemar einhvern tímann á grunnskólagöngu sinni og skoðuðu öll helstu söfnin í 

Reykjavík. Þjóðminjasafn, Árbæjarsafn og Ásmundarsafn voru söfn sem heimsótt voru á 

hverju ári (Rakel Pétursdóttir, munnleg heimild, 1. september 2016). 

5.1.1 Upplýsingaflæði og  Aðalnámskrá grunnskóla 

Ekki vantar upplýsingaflæði á milli safna og skóla. Vel menntaðir einstaklingar í listum eru í 

forsvari fyrir söfnin og svara fyrirspurnum frá skólum og öðrum utanaðkomandi aðilum. 

Einnig eru almennt góðar upplýsingar á vefsíðum safnanna og einfalt að hafa samband. Þá 

bjóða sum söfn á höfuðborgarsvæðinu upp á ókeypis rútuferðir fyrir skólahópa á ákveðnar 

sýningar. 

Ef litið er á Aðalnámskrá grunnskóla þá stendur þar að nemendur eigi að þroska með 

sér sjálfstætt gildismat þar sem áhersla er lögð á að kynnast og njóta list- og verkmenningar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls 140). Hvernig læra nemendur að kynnast list- og 

verkmenningu okkar öðruvísi en að komast í beina snertingu við hana? Hvernig átta börn sig 

á því hversu mikil vinna, tími og hversu mikil nákvæmni fer í eina höggmynd eftir Einar 

Jónsson eða Ásmund Sveinsson? Hvernig skoða þau öll litlu smáatriðin nema komast í beina 

snertingu við verkin? Ef við skoðum aftur Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram í 

hæfniviðmiðum að strax við lok 4. bekkjar á nemandi að geta 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. Einnig kemur fram að nemandi eigi að geta 

greint að einhverju leyti á milli mismunandi aðferða við gerð listaverka (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls 149). Betra verður að teljast að leyfa nemendum að komast í beina 

snertingu við listaverkin til að fá tilfinningu fyrir því hvernig þau eru unnin, með hvaða tólum 

og úr hvaða efni. Að nemendur sjá þau í sínu náttúrulega umhverfi en ekki á skjávarpa uppi á 

töflu. 
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5.1.2 Upplifun nemenda á söfnum og undirbúningur kennara 

Kennarar ættu að nota listasöfn meira þar sem nemendur fá einstakt tækifæri til að upplifa 

auðlegðina og fegurðina í upprunalegum listaverkum frekar en að horfa á þau á skjá inni í 

skólastofunni. Bein upplifun er mikilvæg. Á langri ferð um landið er börnum oft réttur farsími 

eða spjaldtölva til að drepa tímann. Börnin líta sum varla út um gluggan á fegurðina sem er 

beint fyrir framan þau. Þau eyða miklum tíma í tölvuleiki og á sjónvarpsáhorf og litlum tíma í 

að upplifa það sem er raunverulegt. Að standa fyrir framan listaverkin hefur kraft til þess að 

vekja upp undrun og forvitni (Bowers, 2012). 

Ef farið er með börn á söfn þarf að huga að undirbúninginum. Það verður að vera 

tilgangur með ferðinni. Það þýðir ekki að farið sé á staðinn og svo ákveði kennarinn fyrst á 

safninu hvað verði gert. Til þess að nemendur fái sem mest út úr heimsókninni þarf að hafa 

ákveðin atriði í huga. Nemendur verða að vita fyrirfram hver tilgangurinn sé með 

heimsókninni, af hverju það sé verið að fara á safnið og hvernig þær upplýsingar sem þeir fá 

á safninu eiga að nýtast. Ekki má þó stjórna þeim of mikið og segja þeim hvað eigi að nýta 

tímann í að skoða. Ekki er heldur ráðlagt að vera með of mikið af verkefnum þar sem 

nemendur þurfa að svara spurningum eða punkta niður meðan á heimsókninni stendur. Það 

skemmir ánægjuna fyrir þeim og þeir upplifa verkin í gegnum augun og út um pennann. 

Nemendur ættu að fá frelsi. Þeir fá mest út úr því að fá að skoða sjálf og ganga um söfnin þó 

með eitthvað atriði eða markmið sem nemandinn getur haft bak við eyrað.  Rannsóknir sýna 

að 80% af tímanum eru börnin að tala saman á meðan þau ganga um sýningarnar. Þau tengja 

saman hvað þau eru að skoða, bera saman verk og ræða það sem er sameiginlegt með þeim 

og það sem er öðruvísi (Falk, 2007). Börnin vilja vera örvuð tilfinningalega en ekki vera 

tilfinningalega ögrað (Ballantyne og Packer, 2002). Ef börn fá tækifæri til að komast í návígi 

við listaverkin sjálf og á sínum forsendum upplifa þau verkið og þær tilfinningar sem tengjast 

því á ósvikinn hátt og þá öðruvísi heldur en ef kennari eða leiðsögumaður safnsins útskýrir 

nákvæmlega hvað listamaðurinn sé að túlka og hvaða tilfinningum hann sé að reyna að ná 

fram með verkinu. 

Fyrir yngri nemendur væri gott að fá þá til að taka virkan þátt í umræðum eftir 

heimsóknina. Hvað sáu þeir? Hvað líkaði þeim? Hvað líkaði þeim ekki? Af hverju líkaði þeim 

betur þessi hlutur heldur en annar? Það er mikilvægt að nemendur skilji að ekki vekja öll 

listaverk gleði og ánægju. Það er líka í lagi ef þau kalla fram aðrar tilfinningar en jákvæðar 

eins og leiða, reiði eða ótta. Listaverk, eins og lífið, geta kallað fram alls konar tilfinningar. 

Stundum er það tilgangur listamannsins að vekja neikvæðar tilfinningar og það er líka í lagi. 

Í rannsókn sinni á listfræðslu í skólastarfi á Íslandi talar Anne Bamford (2011) um að 

hér starfi sterk og gróskumikil félög kennara og listamanna og að miklir möguleikar stæðu til 

boða að koma þar á nánara sambandi. Það myndi hvetja til árangursríkra samvinnuverkefna 
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og er því sorglegt að sjá hversu lítið það er nýtt. Í rannsókn Bamford kom fram að 

skólastjórnendur töldu kostnað standa fyrst og fremst í vegi fyrir þessu samstarfi. Það þarf þó 

að ítreka að rannsókn Bamford er orðin áratuga gömul og eitthvað getur hafa breyst á 

þessum tíma.  
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6 Námsefnið 

6.1 Uppbygging og notkun 

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.  
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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. 

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 
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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.  

6.2 Kennsluaðferðir 

Til eru ótal margar kennsluaðferðir sem hægt er að notast við og er mikilvægt að kennarar 

þekki til þeirra helstu og geti beitt þeim með markvissum hætti. Þegar kennsluaðferðir eru 

valdar er gott að hafa í huga að ákveðnar kennsluaðferðir geta skilað góðum árangri en 

nemendur þurfa tilbreytingu svo mikilvægt er að breyta jafnan um kennsluaðferðir. Þá er 

einnig misjafnt hvaða kennsluaðferðir henta hverjum kennara fyrir sig. Á meðan ákveðin 

aðferð hentar þessum kennara í ákveðnu fagi hentar hún illa öðrum í sama faginu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls 12-13). Kennsluaðferðirnar sem notast var við í verkefnunum voru í 

flokki Útlistunarkennslu og Verklegra æfinga en taka skal fram að það eru einungis tillögur að 

kennsluaðferðum. 

6.2.1 Útlistunaraðferð 

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 (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls 66).  

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 (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 

bls 66-67). 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 meðal 

annars með því að spyrja þá spurninga. Gott er að nota myndefni af ýmsu tagi (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls 76). 
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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 útskýrir 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 (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls 77-78). 

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 (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls 78-79). 

6.2.2 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. 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 (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls 108-109). 

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 
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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 (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls 110-111).  

6.3 Námsmat 

Námsmat er mikilvægur þáttur af öllu námi og er reglubundinn þáttur í skólastarfinu. 

Tilgangurinn er að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geta náð settum 

markmiðum. Með námsmati er fylgst með hvernig nemendum tekst að ná settum 

hæfniviðmiðum, það stuðlar að hvatningu til náms og framfara og með námsmati er metið 

hvaða aðstoð þeir þurfa ( Aðalnámskrá grunnskóla. 2013, bls 27). 

Tillaga að námsmati fylgir með verkefnaheftinu og er með tvennum hætti, annars 

vegar kennaramat og hins vegar sjálfsmat. Kennaramatið var hugsað fyrir kennarann að 

styðjast við þegar nemendur eru metnir eftir lotuna. Kennaramatið byggist á vinnuferli 

verkefnisins, þekkingu nemandans, framkomu og vinnusemi. Sjálfsmatið er lagt fyrir 

nemendur í lok lotunnar og nemendur meta vinnu sína, samvinnu og hvort þeir hafi lagt sig 

fram. 

6.4 Tenging við  Aðalnámskrá grunnskóla 

Í kafla 21.6 í  Aðalnámskrá grunnskóla (2013) um hæfniviðmið fyrir sjónlistir kemur fram að 

nemendur öðlist tækifæri til að tjá sig án orða í myndmennt og um leið að vinna með 

ímyndunaraflið. Myndmennt sem skapandi námsferli þar sem nemendur finna sína innri 

rödd, mynda tengingar og þróa með sér leikni m.a. með málun, teikningu, mótun o.fl. Þegar 

nemendur taka þátt í að skapa, greina og njóta listar þjálfast þeir á sama tíma i að upplifa list 

og þróa með sér samkennd, umburðarlyndi og gagnrýninn skilning á heiminum. Þessum 

hæfileika þarf að viðhalda í gegnum allt nám og þurfa kennarar að gefa nemendum tækifæri 

til að stuðla að þróun skapandi hugsunar og ímyndunarafls. Í myndmennt er unnið markvisst 

með skynjun, greiningu og túlkun en það þjálfar nemendur í að sjá það sem þeir horfa á, 

heyra það sem þeir hlusta á, finna það sem þeir snerta og skapa út frá reynslunni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls 147-148). 

Með verkefnunum sem búin voru til út frá Gerði Helgadóttur og með tengingu þeirra 

við fagmiðaða myndmenntakennslu var auðvelt að tengja við hæfiviðmið, bæði í lykilhæfni 
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og í hæfniviðmiðum fyrir sjónlistir. Hér má sjá þau hæfniviðmið sem hægt er að tengja við 

verkefnin: 

Lykilhæfni 

Við lok 4. bekkjar: Nemendur skulu geta 

• tjáð hugsanir og skoðanir sínar og sett þær fram á viðeigandi hátt 

• hlustað eftir upplýsingum og rökum í samræðum 

• lagað 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 

• skipulagt efnistök og aðferðir við úrlausn verkefna 

• gert sér grein fyrir að iðulega er hægt að komast að fleiri en einni niðurstöðu við 

úrlausn verkefna og læra má af mistökum og nýta það á skapandi hátt 

• greint milli staðreynda og skoðana 

• endurskoðað úrlausn viðfangsefna út frá mismunandi sjónarhornum á skapandi hátt 

• 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 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvar hann getur gert betur í námi 

Við lok 7. bekkjar: Nemendur skulu geta 

• tjáð hugsanir sínar og tilfinningar skipulega og á viðeigandi hátt með ýmsum miðlum 

• hlustað eftir rökum og upplýsingum í samræðum og byggt upp röksemdafærslu í máli 

sínu og tekið tillit til ólíkra sjónarmiða 

• 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 

• spurt spurninga og sett fram áætlun um efnistök og úrlausn verkefna 

• skilgreint viðmið um árangur 
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• lært af mistökum og nýtt sér óvæntar niðurstöður við lausn verkefna á skapandi hátt 

• áttað sig á mismunandi túlkunum og greint á 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 

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

störfum í samræmi við það 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum með það að markmiði að efla og byggja upp 

sjálfmynd sína 

• 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 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls 87-90) 

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 

• fjallað um eigin verk og annarra 

• 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 

• greint á einfaldan hátt áhrif myndmáls í nærumhverfi hans 

• skilið mismunandi tilgang myndlistar og hönnunar 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 
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• 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 

• fjallað um eigin verk og verk annarra í virku samtali við aðra nemendur 

• greint, borið saman og metið aðferðir við gerð margskonar listaverka 

• gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls 148-149) 
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7 Umræða og niðurstöður 

Gerður Helgadóttir er ein af okkar merkustu listakonum en því miður er það upplifun 

höfundar að almenn vitneskja um tilvist hennar og verka hennar sé ekki mikil. Það sem þó 

kom í ljós og gladdi við framkvæmd þessa verkefnis er að flestir nemendur þekkja verk 

hennar og sumir ganga framhjá þeim reglulega þótt þeir geri sér ekki grein fyrir því að þeir 

séu að horfa á listaverk eftir eina af okkar fremstu listakonum. Þegar rætt var við nemendur 

um Gerði vissi enginn hver hún var. Þegar minnst var á Gerðarsafn voru kannski tveir eða þrír 

sem töldu sig vita hvar það væri staðsett. Þegar loks var minnst á verk á byggingu þar sem 

Bogfimisetrið er til húsa voru nokkrir sem kveiktu á því en tóku þó ekki eftir verkinu á 

veggjunum og aftur voru nokkrir sem vöknuðu til lífsins þegar minnst var á kirkjuglugga í 

Nes- og Kópavogskirkju. Flestir þekktu þó verk Gerðar á Tollhúsinu. Það sem er einn 

ávinningur þess að tengja myndmenntakennslu við listamenn og þá sérstaklega íslenska 

listamenn er að næst þegar nemendur fara í miðbæ Reykjavíkur, í skírn í Kópavogskirkju eða í 

Bogfimisetrið þá taka þeir frekar eftir verkunum sem Gerður skapaði og jafnvel opnast augu 

þeirra og meðvitund um tilvist listaverka á opinberum vettvangi. Mögulega hnippa þeir í aðra 

og benda á verkin. Þegar við tengjum svo þessa kennslunálgun við fagmiðaða 

myndmenntakennslu þá sjáum við að nemendur öðlast dýpri skilning á list og mynda 

tengingar sem eru á allt öðru plani. Þá læra nemendur einnig að gagnrýna verk hver annars á 

uppbyggilegan hátt og velta orðinu list fyrir sér. Af hverju þetta er list en ekki hitt, af hverju 

finnst okkur eitt fallegra en annað og af hverju eru skoðanir okkar misjafnar? 

Höfundur var svo heppin að fá tækifæri til þess í sínu vettvangsnámi að leggja 

verkefnin fyrir nemendur. Verkefnin voru lögð fyrir nemendur á miðstigi, fjóra hópa alls, sem 

reyndust mjög krefjandi en um leið varð ferlið verulega lærdómsríkt. Þetta er 

raunveruleikinn. Myndmenntakennarar fá til sín fjölbreytta nemendahópa og hafa þeir oft 

aðeins sjö vikur á ári með þeim svo að lítill tími gefst til að kynnast hverjum og einum vel. 

Kosturinn við það er þó að myndmenntakennarinn fær tækifæri til að kynnast öllum börnum 

skólans. Fjölbreytileikinn er þar í fyrirrúmi og börnin eins ólík og þau eru mörg. Kennarinn er 

því oft að takast á við ýmsa erfiðleika sem fylgja ólíkum nemendahóp.  

Verkefnin voru lögð fyrir frá hausti 2019 fram á vor 2020. Fyrst var mósaíkverkefnið 

lagt fyrir nemendur og völdu þeir sér ákveðin hluta af steindum gluggum Gerðar eða 

mósaíkverki hennar á Tollhúsinu til að endurgera. Þar sem ekki gafst möguleiki á að fara í 

vettvangsferð og skoða verk Gerðar bjó höfundur til hálfgerða listsýningu inni í 

myndmenntastofunni. Hengdar voru upp stækkaðar myndir af völdum steindum verkum 

Gerðar og nemendur röltu um stofuna og skoðuðu þau. Þá var það verkefni nemenda að 

klippa út form í lituð blöð og líma á svart karton og passa að hafa bil á milli búta eins og í 
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steindum verkum Gerðar. Einn nemandi valdi sér hluta af mósaíkverkinu á Tollstöðinni þar 

sem aðeins voru fjórir litir og á þessum hluta verksins var ekkert sjáanlegt bil á milli lita. Þetta 

varð til þess að með næsta hóp var prófað að taka verkið á Tollhúsinu til hliðar í tengslum við 

þetta verkefni þó að vissulega yrði það áfram með í kynningum á verkum Gerðar. 

Þetta verkefni var lagt fyrir aftur en með breytingum. Nú áttu nemendur að teikna 

munstur á svart karton með neocolor-litum og skyggja með öðrum lit í svipuðum tón eða 

með svörtum eða hvítum lit. Í þessu tilfelli urði mörg verkanna unnin mjög hratt og ekki nógu 

vel og í hreinskilni sagt urði sum hálfgert krass. Það varð til þess að höfundur var með 

sýnikennslu með næsta hóp sem vann sama verkefni en þar gekk vinnan strax mun betur. 

Í víraverkefninu fengu nemendur 1,5 metra af föndurvír og áttu að búa til skúlptúr. 

Þeir áttu heldur erfitt með það og í örfáum tilfellum voru búnir til krókar sem notaðir voru til 

að krækja í hluti í stofunni og í samnemendur. Það þurfti að fylgjast vel með nemendunum 

þegar þeir voru að vinna með vírinn og halda þeim við efnið. Ákveðið var þá að seinni 

hóparnir fengju skjásýningu á töflunni þar sem þeim voru sýnd listaverk búin til úr vír, önnur 

en verk Gerðar. Fyrstu tveir hóparnir fengu að nota límbyssu til að búa til skúlptúrana sína 

sem kom fallega út en límbyssan skapaði þó vandamál. Nemendur fóru sumir ósparlega með 

límið og lokaafurðin í einstaka tilfellum var meira límskúlptúr en vírskúlptúr. Þá upplifði 

höfundur það oft í tengslum við þetta verkefni að nemendur ættu sumir erfitt með verkefni 

sem tengjast abstraktlist og finnst erfitt að hafa það ekki á hreinu hver lokaafurðin eigi að 

vera. Þetta á af sjálfsögðu ekki við um alla því margir voru mjög áhugasamir og gerðu 

skemmtilega og skapandi skúlptúra. Seinni hluti verkefnisins sem var að teikna bakgrunn eða 

staðsetningu á skúlptúrnum gekk afar vel. 

Leirverkefnið gekk út á það að nemendur bjuggu til styttu. Fyrsti hópurinn fékk það 

verkefni að leira mannveru úr leirklumpi og voru sumir ósáttir við það að mega bara gera 

mannverur en ekki eitthvað annað. Næstu hópar fengu aðeins frjálsari hendur og fengu þeir 

leyfi til að leira fígúrur, þ.e.a.s. bæði manneskjur og dýr. Var það þó mat höfundar að 

mannverurnar kæmu betur út en hinar fígúrurnar. 

Þegar kom að því að gagnrýna ætti verk hvers annars undirbjó höfundur sig vel. 

Ræddi höfundur við nemendur um það hvað gagnrýni væri, hvað fælist í orðinu gagnrýni eða 

að „rýna sér til gagns“ og út á hvað uppbygginleg gagnrýni gengi . Höfundur byrjaði á því að 

gagnrýna verk frá sér með því að segja tvo jákvæða hluti um verkið og einn um það sem 

betur mætti fara. Nemendur skiptust svo á að standa fyrir framan samnemendur og kennara 

og sögðu frá verkefninu sínu. Þá var það verkefni samnemenda að koma með tvær 

uppbyggilegar athugasemdir og eina athugasemd um það sem betur mætti fara. Sumir áttu 

erfitt með að taka þessu alvarlega og voru með fíflagang en þegar á leið voru hóparnir komir 

upp á lag með að gagnrýna hvert annað.  



42 

Með verkefnaheftinu fylgja tillögur að námsmati fyrir kennara sem og sjálfsmat fyrir 

nemendur. Sjálfsmatið var aðallega hugsað til þess að nemendur fengju þjálfum í að meta 

vinnu sína yfir lotuna og að þeir væru meðvitaðir um það að í lok lotunnar yrði framlag þeirra 

metið og að lokum gefin einkunn. 

Því miður gafst ekki í neinu tilviki tími til að leggja fyrir samvinnuverkefnið og oft 

þurfti verkefnið þar sem nemendur gagnrýndu verk hver annars að lúta í lægra haldi fyrir 

tímatakmörkunum. Í þeim tilvikum þurfti að velja og hafna og taldi höfundur að þar sem 

mikill tími fór í kynningar og umræður að betra væri að nemendur fengju meiri tíma til að 

sinna verkefnunum sínum. Þrátt fyrir það að í einhverjum tilvikum væri ekki hægt að 

gagnrýna verk var umræðan um gagnrýni þó alltaf tekin. 

Það að geta lagt verkefnið fyrir aftur og aftur er dýrmæt reynsla og gerði höfundi 

kleift að betrum bæta verkefnin og slípa þau til. Á endanum var höfundur orðin nokkuð 

öruggur með hvernig best væri að leggja verkefnin fyrir, sjá fyrir útkomuna sem og að tækla 

alls kyns uppákomur.  

 

7.1 Rannsóknarspurningum svarað 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með voru: 

• Hvernig má nýta fagmiðaða myndmenntakennslu í tengslum við íslenska listamenn, 

söfn og menntun?  

• Hvernig hentar að kynna og vinna með einstaka listamenn út frá fræðum fagmiðaðrar 

myndmenntakennslu? 

Niðurstöður voru þær að nemendur voru áhugasamir um verkefnin og unnu þau að flestu 

leyti vel og af áhuga. Í fyrstu hafði höfundur miklar áhyggjur af því að vera með of mikla 

fræðilega kennslu í kennslustundunum. Er það upplifun höfundar að í myndmenntakennslu 

sé almennt ekki mikið um fyrirlestra og skjásýningar heldur byggjast kennslustundirnar oftast 

á samræðum og sýnikennslu. Með þessu óttaðist höfundur að nemendum þætti kennslan of 

formleg og lík öðrum bóknámsgreinum. Til að halda nemendum við efnið var reynt að vera 

með mikið af myndrænu efni og ekki of þungan fræðilegan texta. Áhersla var lögð á það að 

persónugera Gerði svo að nemendur kynntust henni á eins lifandi hátt og unnt væri og 

fengju áhuga á listakonunni Gerði Helgadóttur. Óttinn var ekki á rökum reistur því nemendur 

tóku virkan þátt í umræðum og fylgdust vel með. Eftir því sem á leið varð höfundur líka 

afslappaðri, var síður hræddur um að efnið væri ekki nógu skemmtilegt eða að gera mistök. 

Þrátt fyrir að Gerður og hennar verk væru aðaláherslan í þessar sjö vikur sem þeir voru í 
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myndmennt misstu þeir ekki áhugann og fengu ekki leiða á að heyra um hana. Telur 

höfundur að það sé að miklu leyti vegna þess hve fjölbreytt verkin hennar eru. Þá skemmir 

ekki fyrir hversu áhugaverður karakter Gerður var og hversu mikill brautryðjandi hún var, 

ekki bara í listsköpun sinni heldur einnig sem persóna og fyrirmynd.  

Telur höfundur að nemendur hafi ekki verið meðvitaðir um það að unnið hafi verið 

með verkefnasafnið á fræðilegum grunni. Þá er ljóst að vel er hægt að útfæra 

myndmenntakennslu og kenna með áherslum DBAE. Höfundur telur að nemendur hafi  betri 

tækifæri til að sjá það fallega í hlutum og velta fyrir sér á rökrænan  hátt af hverju þeim þyki 

eitthvað fallegt en annað ekki . Þá er upplifunin sú að nemendur hafi þjálfað með sér færni í 

að rýna í verk sín og annarra og að tjá sig um það sem fyrir augu ber. Nemendur hafa öðlast 

dýpri þekkingu og skilning á listsköpun og ferlinu á bak við verkin.  
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8 Lokaorð 

Eftir að hafa unnið að þessu verkefni og verkefnasafni í myndmenntakennslu með aðferðir 

DBAE að leiðarljósi hefur höfundur komist að því að saman mynda þessir þættir góðan grunn 

fyrir nemendur að byggja á. Vill höfundur meina að nemendur hafa á þessum tíma öðlast 

dýpri þjálfun og skilning á þeim fjórum þáttum sem DBAE leggur megináherslu á. Sér 

höfundur fyrir sér að auðvelt væri að vinna með fleiri íslenska listamenn á þennan hátt á því 

sjö vikna tímabili sem myndmennt er oftast kennd á. Vonast höfundur til þess að fleiri 

myndmenntakennarar taki upp á því að kynna fyrir nemendum arfleið þeirra í íslenskri 

listasögu og geri þar sérstaklega konum hátt undir höfði þar sem þær hafa síður verið 

sýnilegar í listkennslu. Gaman og fróðlegt væri að fá tækifæri til að endurtaka leikinn með 

svipuðu sniði en þá að vinna með aðra listakonu. Er það upplifun höfundar að margir 

myndmenntakennarar hafi tilhneigingu til að kenna fagið með svipuðu sniði hvert ár og því 

væri bæði gagnlegt og gaman fyrir þá að prófa aðrar nálgun í kennslunni og styðja þannig við 

starfsþróun sína. Þá veit höfundur ekki til þess að unnið hafi verið áður með sama 

listamanninn út alla lotuna og hvað þá með fagmiðaða myndmenntakennslu að leiðarljósi.  

Þegar verkefnið var lagt fyrir kom á óvart hversu móttækilegir nemendur voru fyrir 

tilrauninni og hversu vel verkefnið gekk. Það getur gefið kennaranum óneitanlega mikið 

þegar nemandi mætir í kennslustund og segir frá því í óspurðu máli að hann hafi séð verk 

eftir Gerði á leiðinni í afmæli eða mósaíkmyndina á Tollhúsinu í miðbæ Reykjavíkur. Það 

bendir til þess að kennslan hafi skilað settum árangri og að nemendur séu meðvitaðri um að í 

umhverfi þeirra leynist víða listaverk. Listaverk sem bíða þess eins að verða uppgötvuð og 

metin af ungum og áhugasömum listunnendum.  
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