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Útdráttur 

Hverjar eru aðferðir djasspunakennslu og hvernig nýtast þær aðferðir til að læra spunafærni 

í teikningu? Teikning er aldargamalt fag með ríka kennsluhefð en þótt aðferðirnar séu 

þrautreyndar og að miklu leiti meitlaðar í stein þá hefur fag af þessu tagi gott af því að 

skoða aðrar nálganir til að geta þroskast með tímunum. Nýjar nálganir geta komið úr öllum 

áttum og í þessari ritgerð er skoðaður lærdómur og aðferðir frá allt öðru fagi, djassinum, til 

að sjá hvernig það passar við teiknifagið. Ritgerðin er listrannsókn þar sem ég held uppi 

skissubók á meðan ferlinu stendur og kanna hvernig aðferðirnar nýtast mér sjálfum til að 

bæta spunafærni. Teiknispuna flokka ég sem þá teikningu óháða því sem maður hefur fyrir 

framan sig og mun ég rannsaka lærdómsferlið í heild sinni með teikningarnar sem 

rannsóknargögn. Ritgerðin skiptist í tvennt. Fyrri hluti ritgerðarinnar fjallar um fræðilegan 

bakgrunn spunafærni: Hvernig færni verður ósjálfráð og hluti af innsæinu okkar. Hvernig 

djassnám setur upp sína spunakennslu sem endar á samantekt aðferðanna í leiðarvísi. Sá 

leiðarvísir er síðan settur upp með samhengi teiknikennslu í huga. Seinni hluti 

ritgerðarinnar er listrannsóknin sjálf þar sem rýnt er í teikningarnar og árangur aðferðanna 

metinn. 

Hefðbundið teikninám kennir nemandanum mjög vel að endurskapa og túlka það 

sem hann sér en að mínu mati þá sárvantar aðferðir til að kenna nemandanum að teikna án 

fyrirmyndar. Mitt aðalframlag með þessari ritgerð er að kynna og rökstyðja þessar aðferðir 

með það að markmiði að breikka og bæta teikninám.  

Meginheimildir ritgerðarinnar eru Daniel Kahneman og tvö hraðakerfi hugsana 

okkar, Anders Ericsson og mikilvægi æfingarinnar, og síðan viðtal sem ég tók við Sigurð 

Flosason um aðferðir djasspunanáms. 
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Abstract 

What are the methods used in jazz music education and how can those methods be used to 

teach the skill of improvisation in drawing? I define improvisation in drawing to be when 

you draw something that does not appear in front of you while you are drawing, that is, 

you are not copying, you are improvising. Drawing is an old discipline with well-

established teaching methods. But even if those methods are tried and true there is always 

room for improvement and experimentation. New methods and approaches can come from 

anywhere and this thesis explores how a seemingly different discipline, jazz, can teach the 

drawing discipline some new tricks. This thesis is an Art-based-research with emphasis on 

a Practice-based approach where I documented how these methods worked in my 

sketchbook. The drawings became the research materials as well as an art piece. This thesis 

is in two parts. The first part deals with the theory of improvisation: How skill can become 

automatic and a part of your intuition. How jazz education approaches teaching 

improvisation that crystallizes in a guide to improvisation. That guide is then interpreted 

with drawing as its outcome. The latter part of this thesis concerns the research and its 

methods where the sketchbook drawings and the improvisational methods are evaluated.  

Traditional drawing education teaches the student very well how to recreate what 

he sees but, in my opinion, there is a need for methods that teach the student how to draw 

something without having it in front of him. This thesis is my contribution to make 

drawing education a more complete subject.  

My main sources are Daniel Kahnemans Thinking Fast and Slow. Anders Ericssons 

Deliberate Practice and an interview I took with Sigurður Flosason about the structure of 

jazz education. 
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1. Tildrög hugmyndarinnar 

Ég kom inn heim teiknimenntunar frekar seint, eða um 20 ára aldur. Ég kláraði 

stúdentspróf frá náttúrufræðibraut í Menntaskólanum á Akureyri og ætlaði að taka mér eins 

árs pásu til að einbeita mér að tónlistarmenntun. Ég hafði alla tíð verið í tónlistarnámi 

samhliða hefðbundnu bóklegu námi og var kominn á gott flug í því námi. Það var síðan 

faðir minn sem lagði til að ég færi í Verkmenntaskólann á Akureyri (VMA) á listnámsbraut 

samhliða tónlistarnáminu mínu. Ég hef nefnilega alla tíð verið mikill teiknari, alveg frá því 

áður en ég man eftir mér, en aldrei farið í myndlistarskóla eða á námskeið. Teikningin var 

bara eitthvað sem ég hafði unun af, naut þess að vera bestur í myndmennt í grunnskóla, en 

datt aldrei í hug að fara lengra með hana og hætti að miklu leyti að teikna á 

unglingsárunum (fyrir utan að krota helling á borðin í skólastofunni). Eitthvað var þó 

spennandi við hugmyndina að fara að læra að teikna í VMA þannig að ég sló til. Þar sem 

ég var búinn með flestalla bóklegu áfangana til stúdentsprófs þegar ég byrjaði í VMA fékk 

ég að fylla stundaskrána mína með verklegum áföngum og einn þeirra var módelteikning. 

Það var í módelteikningu sem ég kolféll fyrir teikningu og þá varð ekki aftur snúið.  

Eftir þetta örlagaríka ár í VMA fór ég bæði í inntökupróf í Tónlistarskóla FÍH og 

fyrir fornám Myndlistaskólans í Reykjavík og komst þar inn á báðum stöðum. Þegar ég 

kom í Myndlistaskólann fórum við í gegnum fjöldann af stílum og hugmyndastefnum sem 

var annað en þegar ég var í VMA þar sem ég gat valið mína áfanga sjálfur og valdi 

langmest teiknimiðaða áfanga. Fornámið er byggt þannig upp að maður kynnist öllum 

sviðum sjónlista, stiklað á stóru, svo maður sé undirbúinn fyrir frekara nám í sjónlistum. 

Það var þar sem ég sá hvað ég þekkti lítið til og tengdi takmarkað við stóran part af 

nútímalegri listastefnum þar sem hugmyndin og samtal listaverksins við menninguna skipti 

mestu máli og handverkið sjálft skiptir mun minna, og nánast engu, máli. Ég skildi alveg 

gildi þessara listastefna og fannst mörg listaverkanna mjög merkileg en ég sá mig alls ekki 

vera innan þessara stefna. Ég hafði mun meiri þörf fyrir handverkið. Ég hafði mikla þörf 

fyrir að bæta eigin færni í teikningu.  

Eftir fornámið sótti ég um og komst inn í grafíska hönnun í Listaháskólanum, 

haldandi að þar mundi ég svala teikniþorstanum sem kviknaði í VMA en þó ég hafi fundið 

mig að miklu leyti í grafísku hönnuninni þá var það ekki teiknireyslan sem ég leitaði að. Á 

meðan ég stundaði nám í Myndlistaskólanum og LHÍ var ég í Tónlistarskóla FÍH samhliða 

og útskrifaðist árið 2016, ári eftir að ég útskrifaðist sem grafískur hönnuður.  
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Ég hélt áfram að leita að frekara teikninámi og leitin leiddi mig til Danmerkur árið 

2017. Þar er skóli sem heitir The Animation Workshop sem ég las bækling um á meðan ég 

var í Myndlistaskólanum. Í þessum skóla var boðið upp á diplómunám, eina önn, í 

klassískri módelteikningu að rússnenska skólanum. Heil önn bara módelteikning allan 

daginn alla daga? Þetta var námið sem mig hafði dreymt um! Ég kláraði diplómuna og 

skráði mig á aðra önn í annarri diplómu, í þetta skiptið í myndskreytingu. Í þessum skóla 

fannst mér ég loksins fá teikniþorsta mínum svalað, ég komst á bragðið í VMA, fékk smá 

smakk í Myndlistaskólanum, var sveltur í LHÍ en síðan í veislu úti í Danmörku.  

Í gegnum allt teikninámið mitt hef ég komist mjög langt á því að hafa fengið mikla 

teiknifærni í vöggugjöf. Ég gat stundum gert verk án mikillar fyrirhafnar sem stóð upp úr í 

samanburði við samnemendur mína en á sama tíma vissi ég eiginlega ekki hvað ég var að 

gera. Ég náði bara að gleyma mér í ferlinu og skapa án þess að efast. Það er öfugt við 

tónlistarnámið mitt. Þar þurfti ég að hafa fyrir hlutunum og lagði mikla stund á að læra 

þeoríuna (e. theory). Í teiknináminu hafði ég lagt lítið sem enga stund á þeoríuna, enda 

kom ég svolítið skáhallt inn í það nám, og komst mjög langt án þess að pæla í undirstöðum 

og fræðum. Ég velti fyrir mér þeirri hugsun að ef til vill mundi þeorían og hugsunin bara 

halda aftur af mér fyrst ég gæti skapað góð verk án þess að þurfa að hugsa of mikið út í þau 

atriði en ég held að það sé ekki rétt. Í gegnum tónlistarnámið mitt sá ég nefnilega marga 

tónlistarnemendur sem höfðu þennan sama eiginleika og ég hafði sem teiknari. Þeir 

nemendur voru mjög færir og þurftu ekki að leggja stund á að læra þeoríuna og 

undirstoðirnar en oft sá maður hvað þeir nemendur hættu að vaxa sem listamenn á ýmsum 

sviðum því þeir nenntu/vildu ekki leggja á sig að læra. Það var óþægilegt fyrir þá að vera í 

aðstæðum þar sem þeir gerðu mikið af mistökum og voru ,,lélegir“ í smá tíma. Ég sá að ég 

var líklega á leiðinni í sömu átt með teikninámið mitt sem var líklega ein af ástæðunum 

afhverju ég sótti svona mikið í frekara teikninám. Ég var að leita að strúktúrnum og 

skipulagða námsferlinu sem ég upplifði í gegnum tónlistarnámið mitt. Ég var allan tímann 

að leitast eftir að læra að teikna eins og ég lærði að spila á hljóðfæri.  

Ég er tiltölulega nýbúinn að átta mig á þessari tengingu á milli teikningarinnar og 

tónlistarinnar og er farinn að sjá líkindin enn betur þegar ég er í frekara teikninámi upp á 

eigin spýtur. Það er þaðan sem hugmynd þessa verkefnis kom. Hugmyndin sprettur út frá 

eigin þörf að taka það sem ég lærði í tónlistar-/hljóðfæranáminu mínu, strúktúrinn og 

rökstuðninginn á bak við hann, og gá hvort ég geti ekki heimfært það yfir á teiknimenntun. 

Mér finnst auðvelt að sjá hliðstæðurnar en mig langar að rökstyðja þær, bæði fyrir mig og 
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aðra. Þegar öllu er á botninn hvolft þá eru þetta tvær tjáningaraðferðir og verandi af báðum 

stofnum þá get ég sagt að manneskjurnar sem tilheyra þessum tjáningarformum eru á 

margan hátt mjög svipaðar. Enda þykir algengt að listamenn séu með annan fótinn í fleiri 

listastefnum.  

Það er út frá þessum bakgrunni sem ég er að hugsa um spunafærni í teikningu. 

Þegar ég var yngri og þegar börn eru yngri þá teiknum við nánast eingöngu úr 

ímyndunaraflinu. Síðan þegar við þroskumst og förum að læra að teikna förum við að 

teikna eftir fyrirmyndum og margir hætta á þeim tíma að teikna upp úr ímyndunaraflinu. Í 

gegnum allt teikninámið mitt varð ég lítið sem ekkert var við kennslu í að teikna upp úr 

ímyndunaraflinu, en ég lærði fjölmargar, ítarlegar og áhrifaríkar aðferðir til að endurskapa 

raunveruleikann. Ég held að það sé hægt að kenna það markvisst að læra að spinna 

teikningar á staðnum líkt og það er hægt að kenna manni að spinna laglínur eða að semja 

lag. Ég tek hugmyndir og strúktúr úr ríkum heimi djassspunamenntunar þar sem 

höfuðmarkmiðið er að mynda með sér færni í að spinna laglínur/lög á staðnum. Mig langar 

að heimfæra þennan strúktúr yfir á teiknimenntunarheiminn til að sjá hvert það leiðir mig 

og hverskonar hugmyndafræði og rökstuðning ég mynda með það í huga. Það er ekki 

óalgengt að tónlistarfólk sé með annan fótinn í myndlistinni eða að myndlistarfólk sé virkt 

í tónlistinni. En þessi samanburður náms listgreinanna tveggja er ekki endilega augljós eða 

hefur verið lítið ræddur í minni skólagöngu. Ég geri mér ekki alveg grein fyrir af hverju á 

því stendur því fyrir mér hefur þetta alltaf verið frekar augljóst. Ein ástæða sem mér dettur 

í hug er að eftir því sem fólk kafar dýpra í annað fagið þá ver það minni og minni tíma í að 

leggja stund á hitt. Hitt fagið verður einungis að áhugamáli sem er stundað til yndisauka en 

ekki endilega með það að markmiði að verða betri. Ferli sem er oft á tíðum meira erfitt og 

streituvaldandi en skemmtilegt og streitulosandi. 

Charlie Parker, einn fremsti djasssaxafónleikari allra tíma, var spurður hvað hann 

væri að hugsa þegar hann snaraði fram stefjum eins og enginn væri morgundagurinn. 

Hvernig hann gæti eiginlega hugsað svona hratt og tekið ákvarðanir á svipstundu þrátt fyrir 

hátt erfiðleikastigs lagsins, tóntegundar þess og samhengis. Hann svaraði að þegar hann 

væri kominn upp á svið að spila þá væri hann ekki að hugsa um neitt af þessum atriðum. 

Hann væri bara að spila. Hann væri búinn að æfa svo mikið lögin, tónstigana, 

hljómagangana, að þegar hann kæmi upp á sviðið þá væri tónlistin svo rótgróin í hann að 

það eina sem hann þyrfti að gera væri að byrja að spila. Ein tilvitnun í hann tekur þetta vel 

saman: ,,You've got to learn your instrument. Then, you practice, practice, practice. And 
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then, when you finally get up there on the bandstand, forget all that and just wail.” 

(Reynolds, 2014). Þarna finnst mér koma fram kjarni þessa verkefnis. Hvað er það sem fær 

færni til að verða ósjálfráða? Hvernig hefur djasstónlistarmenntun stillt upp sinni kennslu 

til að kenna það og hvernig gæti það litið út fyrir teiknispunamenntun? Í gegn um ferlið 

prófa ég þessar hugmyndir á sjálfum mér til að rannsaka hvernig (og hvort) hugmyndirnar 

virka.  

Teikning er aldargamalt fag með ríka kennsluhefð en þótt aðferðirnar séu 

þrautreyndar og að miklu leiti meitlaðar í stein þá hefur fag af þessu tagi gott af því að 

skoða aðrar nálganir til að geta þroskast með tímunum. Nýjar nálganir geta komið úr öllum 

áttum og í þessu verkefni er skoðaður lærdómur og aðferðir frá allt öðru fagi (djassinum) 

til að sjá hvernig það passar við teiknifagið. Þar sem ég kem frekar skáhallt inn í fagið á 

fullorðinsárum með ákveðna sýn á hvernig við lærum færni eftir áralangt tónlistarnám hef 

ég öðruvísi sýn á teiknifagið en einstaklingur sem hefur ekkert annað að bera fagið við en 

fagið sjálft.  

Til að sannreyna þessar kenningar mínar um gildi spunakennslu í teikningu ákvað 

ég að fara af stað með tilraun. Þessi tilraun mín lýsti sér þannig að ég vann hugmyndirnar 

myndrænt í skissubækur þar sem ég prófaði aðferðirnar og æfingarnar. Skissubækurnar 

urðu því að myndrænum dagbókum ásamt því að ég ritaði niður reynsluna mína samhliða. 

Máltækið ,,ein mynd segir meira en þúsund orð“ á vel við í þessu tilfelli þar sem myndræn 

birting reynslunnar minnar, teikningin, lýsir því vel sem erfitt er að lýsa í orðum. Þessi 

tilraun mín er í anda listrannsókna þar sem ég nota eigið ferli til að komast að nýjum 

uppgötvunum. 

 Viðfangsefni þessarar rannsóknar verða aðferðir djassspunanáms og hversu vel þær 

aðferðir nýtast í teiknispuna til að leiðbeina manni í átt að aukinni spunafærni. 

Rannsóknargögnin verða teikningar sem ég vinn í gegnum ferlið. Teikningarnar vinn ég á 

tvo vegu: annars vegar sem æfingar til að stuðla að bættum spuna og hins vegar sem tól til 

að æfa spuna. Ég mun notast við leiðarvísi búinn til út frá rannsóknum mínum á spunanámi 

til að meta eigin getu og sjá hvert ég á að leita næst. Út frá rannsóknargögnunum túlka ég 

síðan niðurstöðurnar þar sem ég met hvort tilætluðum árangri hafi verið náð og hvað náðist 

ekki. 

Rannsóknarspurningin mín er þessi: „Hverjar eru aðferðir djasspunakennslu og 

hvernig nýtast þær aðferðir til að læra spunafærni í teikningu?“  
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Auk rannsóknarspurningarinnar spyr ég mig einnig þessa spurninga í ferlinu: 

• Er þessi aðferð öðruvísi á einhvern hátt en hefðbundin teiknikennsla? 

• Hvað er öðruvísi við teiknispuna miðað við djassspuna? 

• Hvað er ferlið að kenna mér? 

• Kemur eitthvað nýtt í ljós við að æfa teiknispuna sem ég bjóst ekki við? 

• Á hvaða vegu hjálpar leiðarvísirinn mér? 

• Virkar þessi aðferð? 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Spuni 

2.1.1 Hvað er spuni? 
Spuni er athöfn sem ekki er ákveðin fyrirfram heldur verður hún til á staðnum. Spuni er 

samansafn ákvarðana sem ráðast af umhverfi, samhengi og tilfinningaástandi. Við notum 

spuna mikið í okkar daglega lífi; eiginleikann að vinna með upplýsingar, samtvinna þær og 

búa þannig til nýjar. Spuni er búinn til úr hráefnum sem saman búa til eitthvað nýtt. Það er 

ekki að við séum að búa til eitthvað alveg áður ófyrirséð heldur erum við að taka hráefni 

sem eru nú þegar til og raða þeim saman á nýjan hátt sem gefur þeim nýja merkingu, 

merkingu sem við viljum koma á framfæri.  

Eitt besta dæmið um spuna sem allir nota í daglegu lífi er tungumálið. Tungumálið 

er tól til að tjá hugsanir til annarra í rauntíma. Þar notum við sameiginlegan orðaforða sem 

við veljum úr og röðum í setningar og nýtum reglur og venjur við gerð setningarinnar, allt 

framkvæmt á staðnum með hraða hugsanarinnar. Til að geta spunnið þá verður að vera til 

staðar ákveðinn hraði því annars rofnar flæðið og þá spuninn um leið. Vísindamenn hafa 

sýnt fram á að þegar við förum að hugsa út í það sem við gerum þá missum við niður flæði 

hugsana og hættum að spinna (Limb og Braun, 2008). Ef við eyðum orku í að hugsa um 

það sem við ætlum að gera þá eigum við ekki inni orku eða skammtímaminni í að bregðast 

við því sem er að gerast og þar af leiðandi hættum við að spinna. Skilyrði fyrir spuna er þá 

að áhersla einbeitingarinnar verður að vera beint að því að bregðast við utanaðkomandi 

áreiti en ekki að leita inn á við í rökhugsun og reikning. Spuna má líkja við að halda 

boltum á lofti. Ef maður eyðir tíma í að hugsa hvernig næsta kast á að vera þá missir maður 

af tækifærinu í stað þess að bregðast bara við samstundis þegar boltinn snertir lófann. Það 

þarf að gerast ósjálfrátt. 

2.1.2 Hraði hugsana 
Af þessum skilgreiningum á spuna kemur í ljós að til staðar þarf að vera ákveðinn hraði 

hugsana til að viðhalda spunanum. Hvað er það sem veldur því að sumar hugsanir færast á 

hraða snigilsins en aðrar hugsanir eru svo hraðar að við tökum ekki eftir þeim? Er hægt að 

velja hvaða minningar/þekking/hugsanir ferðast hratt? Er tjáning ekkert annað en að muna 

samansafn upplýsinga á ógnarhraða? Ég ætla að fjalla aðeins um rannsóknir og fræðina á 

bak við hraða hugsana, hvaða skilgreiningar eru til staðar og hvernig við getum mögulega 

haft áhrif á hraða hugsana.  
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2.1.3 Að hugsa hratt og að hugsa hægt 
Svo virðist sem það séu tvö kerfi að verki þegar við hugsum. Fræðimenn skilgreina kerfin 

eftir því hvað þau vinna hratt. Kerfi 1: hraðar hugsanir og Kerfi 2: hægar hugsanir. Sú 

skilgreining byggir mikið á rannsóknum og skrifum sálfræðingsins og 

nóbelsverðlaunahafans Daniel Kahneman. Hann skilgreinir kerfin á eftirfarandi hátt: 

2.1.3.1 Kerfi 1 
Kerfi 1, það hraða, vinnur sjálfkrafa á ógnarhraða með lítilli sem engri fyrirhöfn og án 

meðvitaðrar stjórnar okkar á því. Innsæi, langtímaminni og vöðvaminni tilheyra Kerfi 1 

(Kahneman, 2011). Kerfi 1 er aðferð lífvera til að fóta sig í gegnum lífið og því mætti kalla 

það dýrslegri hluta huga okkar. Þann hluta sem hefur haldið okkur lifandi í gegnum 

þróunarsögu okkar og er það sem virðist vera forritað í okkur við fæðingu. Það fer síðan 

eftir því hvernig við förum í gegnum lífið hvaða hugsanir verða hluti af Kerfi 1 með 

mikilvægi, æfingu og endurtekningu (Kahneman, 2011). Eitt aðalhlutverk Kerfis 1 er að sjá 

til þess að við þurfum ekki að hafa neitt fyrir því að fara í gegnum okkar daglega, 

venjulega líf (Kahneman, 2011). Það er sjálfstýringin okkar. Enn er ekki vitað um efri 

mörk Kerfis 1 í að muna fjölda atriða og tengja þau saman. Það virðist vera nánast 

ótakmörkuð geta þar til að bæta inn upplýsingum (Kahneman, 2011; Ericsson og Pool, 

2016). 

Lykillinn að því hvernig Kerfi 1 vinnur callast Associative memory eða hvernig við 

myndum með okkur tengslanet minninga. Þetta er eiginleiki kerfisins til að lesa hratt úr 

þeim aðstæðum sem við erum í og veita okkur strax niðurstöðu um hvað við erum vön að 

gera í þeim aðstæðum. Tengslanetið gerir okkur kleift að tengja saman hugmyndir eins og 

„kvef og kalt“, „sítróna og gulur“ en einnig hvernig við flokkum hluti saman eins og 

„banani er ávöxtur“. Ein hugsun tengist öðrum hugsunum sem síðan tengjast enn fleiri og í 

gang fer keðjuverkandi hugsanagangur sem minnir mjög mikið á það hvernig við 

skilgreinum hliðrænan (e. analogue) hugsanahátt – sköpunargáfuna okkar (Kahneman, 

2011). 

2.1.3.2 Kerfi 2 
Kerfi 2, það hæga, krefst mikillar einbeitingar, orku og athygli vegna hinna áreynslumiklu 

hugsana sem það tekur sér fyrir hendur. Kerfi 2 er það sem við upplifum sem meðvitað val, 

sjálfsstjórn, einbeitingu og valkvæðar huglægar aðgerðir. Þegar við tölum um 

framheilastarfsemi þá erum við að vísa til Kerfis 2 og þegar við tölum um 

skammtímaminni þá eigum við við um Kerfi 2 (Kahneman, 2011). Kerfi 2 er í eðli sínu 
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mjög latt kerfi, þ.e. að það vill helst ekki hafa fyrir hlutunum heldur spara orku og láta 

Kerfi 1 sjá um eins mikið og það kemst upp með, einnig þekkt sem lögmál minnstu 

mögulegu áreynslu (e. the law of least effort)(Kahneman, 2011). Við þurfum því mjög 

meðvitað að hafa fyrir því að nota hæga hugsanaganginn. Í samanburði við nánast 

ótakmarkaða getu Kerfis 1 er geta Kerfis 2 mjög takmörkuð þar sem við getum einungis 

hugsað um 7±2 einstök atriði. Það tekur alla okkar athygli, andlegu orku og er mikill 

streituvaldur að beita Kerfi 2 (Kahneman, 2011; Ericsson og Pool, 2016). Kerfi 2 er engu 

að síður bráðnauðsynlegt fyrir okkar daglega líf og eitt helsta hlutverk þess er að stjórna 

einbeitingu og beina athygli okkar að því sem okkur þykir óvenjulegt og framandi. Það er 

kerfið sem fer í gang þegar við þurfum að læra eitthvað nýtt og þegar við tökum 

meðvitaðar ákvarðanir, þegar við beitum sjálfinu (Kahneman, 2011).  

2.1.3.3 Samstarf kerfanna 
Kerfin tvö eru í sífelldri notkun alla daga og í stöðugri samvinnu. Í gegnum daginn okkar 

er Kerfi 1 að senda tillögur byggðar á fyrri reynslu og sýn okkar á heiminn til Kerfis 2 þar 

sem Kerfi 2 velur yfirleitt fyrsta möguleikann því það er auðveldast (Kahneman, 2011). 

Kerfin geta haft áhrif á hvort annað. Kerfi 1 beinir athygli okkar (Kerfi 2) að atriðum sem 

því finnst varða öryggi okkar og lífsviðurværi (Kahneman, 2011) eins og þegar við heyrum 

skyndilega hávært hljóð þegar við búumst ekki við slíku hljóði. Okkur bregður jafnvel og 

öll okkar athygli fer í að greina hljóðið. 

 Samband kerfanna virkar einnig í báðar áttir. Gott dæmi um það hvernig Kerfi 2 

notar Kerfi 1 er það sem við köllum bútun (e. chunking). Það er eiginleiki okkar til að 

skipuleggja upplýsingar í eina heild (bút) sem er búin til úr mörgum minni bútum þannig 

að við setjum þær í minni búta og skynja þær þannig sem eina heild (Ericsson og Pool, 

2016). Þannig er eins og við séum bara að hugsa um eitt atriði þegar við erum í rauninni að 

muna stórt safn upplýsinga. Þetta er það sem gerir okkur kleift að muna símanúmer, ártöl, 

orð, stöðu skákmanna á skákborði o.s.frv. (Ericsson og Pool, 2016) og bútun á ekki bara 

við um staðreyndir heldur einnig um ómeðvitaðar aðgerðir í vöðvaminni eins og að reima 

skóna sína, spila tónstiga, ganga o.s.frv. (Ericsson og Pool, 2016). Bútun er leið okkar til 

að komast fram hjá skammtímaminninu og takmörkun þess að geta einungis hugsað um 

7±2 einstök atriði í einu (Kahneman, 2011; Ericsson og Pool, 2016). Þannig notum við 

Kerfi 2 til að einbeita okkur að einhverju atriði og virkjum gagnamagnsgetu og hraða 

Kerfis 1 til að við frjósum ekki hreinlega við að reyna að vinna úr upplýsingunum sem 

tilheyra því  sem við leggjum athygli okkar á.  
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 Samvinna kerfanna tveggja virkar mjög vel í langflestum tilvikum en er alls ekki 

fullkomin. Það er þaðan sem alls konar staðreyndavillur og lélegar ákvarðanir koma, 

iðulega byggðar á innsæinu (Kahneman, 2011) og fyrir þessa uppgötvun hlaut Kahneman 

Nóbelsverðlaunin í hagfræði árið 2002 (Kahneman, 2011). 

2.1.3.4 Innsæið 
Þótt Kahneman tali ekki beint um spuna í sínum skrifum þá talar hann mikið um innsæi og 

hvernig við getum haft áhrif á það og þær ákvarðanir sem við tökum með því að hlusta á 

innsæið. Þegar við spinnum þá treystum við að mestu leiti á innsæi okkar og innsæið er er 

hægt að æfa og þjálfa. Innsæi er samkvæmt Kahneman ekkert annað en það að bera kennsl 

á (e. recognition) það sem við höfum nú þegar hugsað um eða reynt, í huganum eða 

alvörunni. Þetta hjálpar okkur að bregðast við aðstæðum eftir því sem við á hverju sinni. 

Þetta ferli kallar hann Mental Simulations og segir að því betra og ítarlegra sem það er því 

sterkara og áreiðanlegra verður innsæið. Innsæi af þessu tagi er færni sem fæst einungis 

með mikilli endurtekningu og æfingu. Til þess að færni verði að innsæi þarf að vera til 

staðar umhverfi sem er fyrirsjáanlegt og staðlað og tækifæri til að endurtaka ferlið (æfa) 

yfir langan tíma. Við getum einungis treyst innsæinu okkar samkvæmt Kahneman ef við 

erum að vinna innan staðlaða og fyrirsjáanlega umhverfisins sem við öðluðumst innsæi í 

(Kahneman, 2011). Þetta styður það sem Anders Ericsson, sálfræðingur sem hefur sérhæft 

sig í því að rannsaka það sem býr til einstaklinga í fremstu röð á sínu sviði, hefur komist 

að: færni er að mestu leiti einangruð við þá athöfn sem hún verður til í (Ericsson og Pool, 

2016).  

Kahneman minnist á mikilvægi endurgjafar í þegar við erum í leit að aukinni færni. 

Því minni tími sem líður á milli athafnar og endurgjafar og því augljósari sem endurgjöfin 

er því betur kemur hún að gagni við nám. Reynslan ein og sér er ekki nægjanleg til að 

tryggja færni því hún felur ekki sjálfkrafa í sér góða endurgjöf og því stuðlar hún ekki 

endilega að traustu innsæi (Kahneman, 2011). 

 Þegar við æfum okkur, þegar við einbeitum okkur að einhverju sem við kunnum 

ekki, þá beitum við hæga hugsanahættinum; þegar ósjálfráða kerfið okkar rekst á eitthvað 

sem það kann ekki þá virkjast hæga kerfið ósjálfrátt (Kahneman, 2011). Á hinn bóginn, ef 

við endurtökum það nógu oft yfir nógu langan tíma þá færist aðgerðin úr Kerfi 2 yfir í 

Kerfi 1; frá hæga hugsanaganginum yfir í hann hraða. Færnin verður þannig ósjálfráð. 
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2.1.4 Æfingin 
Æfingar eiga að vera til þess að vinna í veikleikum með það að markmiði að styrkja þá. 

Æfingar eru leið til að einangra það sem á að bæta og vinna þannig markvisst að því 

(Ericsson og Pool, 2016). Það hafa verið gerðar ótalmargar rannsóknir á því hvað sé besta 

aðferðin við að æfa sig og hvað það er sem gerir æfinguna svona mikilvæga til að öðlast 

færni. Ein besta útskýringin sem ég hef rekist á er eftir fyrrnefndan Anders Ericsson. Þar 

lýsir hann náttúrufræðilegu líffræðilegu fyrirbæri sem nefnt er samvægi (e. homeostasis). 

Homeo = það sem er líkt og Stasis = kyrrstaða. Samvægi er skilgreint sem tilhneiging 

kerfa, oftast í samhengi lífvera, til að viðhalda einhvers konar innra jafnvægi eða 

streitulausu ástandi (Ericsson og Pool, 2016). Það er þessi eiginleiki líkama okkar sem 

gerir okkur kleift að breytast í samræmi við kröfur umhverfisins. Ef kerfi líkamans geta séð 

um hann án fyrirhafnar í okkar daglega lífi þá er engin ástæða fyrir líkamann að breyta sér. 

Ef hins vegar við upplifum eitthvað utan getu þ.e. að kerfi líkamans geti ekki viðhaldið 

samvæginu þá kvarta þær frumur sem áttu undir högg að sækja. Þessa endurgjöf nýtir 

líkaminn til að styrkja sig svo hann geti viðhaldið samvæginu næst þegar þessar aðstæður 

eiga sér stað (Ericsson og Pool, 2016). Þetta er einfölduð útskýring á flóknu kerfi en engu 

að síður er þetta grunnhugmyndin. Samvægi er aðilinn á bak við tjöldin sem gerir okkur 

kleift að bæta okkur í ræktinni og íþróttinni okkar, hvers vegna vöðvar stækka til að mæta 

auknum kröfum og hvernig við öðlumst nýja færni og þekkingu með nýjum og 

endurskipulögðum taugatengingum (Ericsson og Pool, 2016). Samvægi á sér hins vegar 

efri mörk. Ef of langt er gengið á kerfi líkamans, þ.e. það er farið of langt yfir getu 

samvægiskerfisins, veldur það mikilli streitu sem getur tekið tíma til að jafna sig á og 

jafnvel verulega haldið aftur að frekari framförum (Ericsson og Pool, 2016). Þetta er ein 

ástæða þess að það er talað um að æfa sig rétt fyrir ofan eigin getu. Ef markið er sett of hátt 

of snemma þá gefst líkaminn upp. Að sama skapi ef markmiðið er að bæta sig þá er 

tilgangslaust að æfa það sem manni þykir þægilegt og auðskiljanlegt því þá situr maður 

bara á sama stað og staðnar. Það skiptir máli að finna hinn gullna meðalveg. Kahneman 

ýjar að svipuðu orsakasamhengi þegar hann segir að hlutverk Kerfis 1 sé myndað af 

þróunarsögunni til að meta og taka ákvarðanir sem lífvera þarf að gera til að lifa af. Það er 

ástæða þess að það sem við æfum reglulega verður partur af innsæi okkar. Æfingin birtist 

sem áreiti sem setur lífveruna úr jafnvægi og þar sem hlutverk Kerfis 1 er að forðast streitu 

og því sem ,,ógnar“ tilvist okkar verður til færni innan Kerfis 1 til að takast á við þessar 

ógnandi og streituvaldandi aðstæður. Þar af leiðandi verður það sem við æfum partur af 

okkar innsæi og okkar ósjálfráðu færni.  
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Æfingin er því eitt helsta tólið okkar til að gera færni ósjálfráða en hversu mikið 

þarf maður að æfa sig? Æfingin er margumtalað fyrirbæri og eitt það algengasta sem 

kemur upp þegar æfingin er rædd er fjöldi tíma sem í hana þarf að verja til að ná afburða 

færni, nánar til tekið er það hin fræga tala 10.000 klukkutímar. Anders Ericsson segir 

regluna um 10.000 klukkutímana, sem byggir á hans eigin rannsóknum, hafa verið tekna úr 

samhengi. Vissulega taki þetta ferli gríðarlega langan tíma sem sé gott að gera sér grein 

fyrir ef maður ætlar sér að verða bestur í heiminum í sínu fagi. Í sumum tilfellum segir 

hann t.d. að 10.000 klukkustundir geri þig einungis samkeppnishæfan og það sé nær 

20.000 klukkustundum sem setji þig í frestu röð í heiminum eins og hann hefur séð með 

fiðluleinleikara og hjá skákmeisturum (Ericsson og Pool, 2016). Rannsóknir Anders 

Ericsson hafa sýnt fram á að eftir að einstaklingur nær ósjálfráðri færni í sínu fagi þá staðni 

hann og í sumum tilvikum minnkar færnin hans ef hann leitast aldrei út fyrir 

þægindarammann. Þannig skiptir ekki máli hversu lengi maður er búinn að ,,æfa“ sitt fag 

heldur er það hvernig maður ver tímanum sem maður er að æfa sig (Ericsson og Pool, 

2016).  

2.1.5 Vaxandi hugarfar 
Allt þetta bendir til þess að hvaða einstaklingur sem er getur bætt sig og breytt sér ef það er 

hans vilji. Það tekur hins vegar vinnu og er að mörgu leiti óþægilegt og erfitt en með réttu 

hugarfari eru óþægindin ekki óþægindi heldur bara partur af ferlinu. Það hugarfar sem ég á 

við er það sem er kallað vaxandi hugarfar. Vaxandi hugarfar er hugtak sem sálfræðingurinn 

Carol Dweck kom með eftir að hafa rannsakað hvað það er sem lætur einstaklinga 

annaðhvort vilja bæta sig eða gefast upp þegar staðið er fyrir framan vandamál fyrir ofan 

getu. Hún flokkaði einstaklinga í tvo hópa; þá sem hafa vaxandi og þá sem hafa fast 

hugarfar (Dweck, 2017). Þeir sem hafa vaxandi hugarfar upplifa að þó þeir geti ekki leyst 

vandamálið í augnablikinu þá geti þeir það einhvern tímann, þeir þurfi bara að bæta sig. 

Þeir sem búa yfir föstu hugarfari upplifa að ef þeir geti ekki leyst vandamálið núna þá hafi 

þeir einfaldlega ekki getuna til að leysa það og munu aldrei hafa þá getu (Dweck, 2017). 

Til þess að ná því fram sem maður vill með æfingunni og til að ná að æfa sig yfir jafn 

langan tíma og færnin krefst þá er mikilvægt að temja sér vaxandi hugarfar því annars er 

líklegt að maður gefist hreinlega upp. Segja: ,,ég kann þetta ekki ennþá“ en ekki ,,ég hef 

hreinlega ekki hæfileikana til að geta þetta…“. Carol Dweck segir þetta vera muninn á því 

að upplifa mistök sem endurgjöf um að maður sé á réttri leið eða að upplifa þau sem 

staðfestingu á eigin vanmætti. Þetta er munurinn á þeim sem trúa því að hæfileikar séu 
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eitthvað sem maður ræktar með sér eða að sumir fæðist með hæfileika en aðrir ekki og það 

sé ekkert hægt að gera í því (Dweck, 2017).  

2.1.6 Flæði 
Það er margt sameiginlegt með spuna og hugtakinu flæði. Flæði er hugtak sem sem 

sálfræðingurinn Mihály Csíkszentmihályi uppgötvaði og rannsakaði. Flæði er lýst sem 

hugarástandi sem einstaklingur kemst í þegar hann er djúpt sokkinn í það sem hann er að 

gera. Einbeitingin er í hámarki og allar ákvarðanir eru einfaldar og gerast samstundis, ein 

ákvörðun flæðir inn í aðra (Csikszentmihalyi, 2009). Það er líkt og einstaklingurinn verði 

einn með athöfninni. Flæði viðhelst á meðan einstaklingurinn nýtur sín í athöfninni og rétt 

eins og vísindamenn hafa sýnt fram á að ef við förum að beita Kerfi 2 dettum við úr spuna 

þá hafa þeir sýnt að um leið og við förum að hugsa út í hvað við gerum (Kerfi 2) þá dettum 

við úr flæðisástandi (Csikszentmihalyi, 2009). Það er því erfitt að komast í flæðisástand 

áður en maður nær það góðri færni í sínu fagi að maður er hættur að þurfa að hugsa um það 

sem maður gerir og lætur innsæið ráða för. Flæði er ástand sem tilheyrir Kerfi 1, þegar við 

náum alveg að gleyma okkur í athöfninni án þess að skoða hana með gagnrýnum augum. 

Þeir sem komast í ástandið lýsa því sem mjög eftirsóknarverðu og ánægjulegu ástandi 

(Csikszentmihalyi, 2009). Flæði er einn kostur þess að ná mikilli færni í því sem maður 

gerir.  

2.1.7 Skemu 
Kahneman minnist á hæfileika hugans til að líkja eftir raunveruleikanum, það sem hann 

kallar Mental Simulations. Ásamt tengslaminni segir hann það vera eina helstu ástæðu þess 

að Kerfi 1 vinni jafn hratt og nái að túlka jafn mikið magn upplýsinga eins og það gerir 

(Kahneman, 2011). Anders Ericsson er með svipaða skilgreiningu á því sem hann segir 

vera Mental Representations eða Skemu. Skemu eru aðferðir hugans við að skipuleggja og 

sameina táknmyndir fyrir raunverulega hluti, atburði, hugmyndir og allt hlut- og óhlutstætt 

sem hugurinn er búinn að læra (Ericsson og Pool, 2016). Skemu eru uppskriftir hugans til 

að skilja og upplifa heiminn. Skemu verða ítarlegri eftir því sem við lærum meira um 

viðfangsefni og þar sem við notum tengslaminnið til að muna allt sem við vitum um 

viðfangsefni á sama tíma (Kahneman, 2011) þá getum við sótt meiri og meiri upplýsingar 

samstundis eftir því sem við vitum meira um viðfangsefnið. Anders Ericsson segir skemu 

vera það sem við ræktum þegar við erum að læra nýja hluti og æfa okkur, hvort sem það er 

líkamlegt eða huglægt. Hann segir skemu vera til þess að stíga fram hjá takmörkunum 

skammtímaminnisins og samnýta langtíma og skammtímaminnið. Kerfi 1 og Kerfi 2 vinna 
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saman á sama tíma (Ericsson og Pool, 2016). Æfingin styrkir skemað okkar í því 

viðfangsefni sem við tökum okkur fyrir og ítarlegt og háþróað skema gerir okkur kleift að 

vinna úr ótrúlegu magni upplýsinga á ógnarhraða (Ericsson og Pool, 2016). 

2.1.8 Spuni er eðlileg mannleg færni sem allir geta lært með réttri aðferð 
Spuni krefst mikillar færni í því sem maður tekur sér fyrir, mun meira en bara að leggja 

hluti á minnið. Spunanám ristir því dýpra en hefðbundið bóknám þar sem staðreyndir og 

minnið skipta mestu máli. Spunanám fer lengra og gerir þá kröfu að þekkingin verði hluti 

af innsæinu og það fæst meðal annars með því að æfa þá færni sem maður vill tileinka sér 

þangað til hún verður ósjálfráð.  

Það er ein listgrein sem er svo nátengd spuna að án hans væri hún ekki til. Sú listgrein 

er djasstónlist og þótt fagið sjálft sé tiltölulega ungt þá hefur það sýnt fram á áhrifaríkar 

leiðir til að kenna og læra spuna. Í næsta kafla rýni ég í djassspunanám með það að 

markmiði að sjá hvaða aðferðir þar eru notaðar til að kenna spuna.  

 

2.2 Djassspuni 
Þessi kafli fjallar um djassspuna og aðferðir við að kenna hann. Markmið þessa kafla er að 

finna reglur og aðferðir til að læra spuna. Þann strúktúr ætla ég síðan að heimfæra yfir á 

módel eða leiðarvísi sem hægt væri að nota til að kenna spuna í teikningu (og í rauninni í 

hvaða fagi sem er). 

Ég byggi skrifin mín á viðtali sem ég tók við saxófóneikarann og kennarann Sigurð 

Flosason. Sigurður kenndi mér djasssögu og spunafærni í Tónlistarskóla FÍH á meðan ég 

sótti þar nám. Sigurður hefur lengi vel verið einn fremsti djasstónlistamaður okkar þjóðar 

ásamt því að hafa kennt flestum ef ekki öllum okkar djasstónlistarmönnum á einn eða 

annan hátt seinustu ár. Til stuðnings við það viðtal reiði ég mig á bókina The Jazz Bass 

Book: Technique and Tradition eftir kontrabassaleikarann John Goldsby sem og upptökur 

og skrif annarra djasstónlistarmanna og -kennara. Það þykir mjög algengt að kenna 

meðfram tónlistarflutningi innan djassheimsins og því er greiður aðgangur í flestum 

tilfellum að kennslu færustu djasstónlistarmanna heims. Ásamt Sigurði vitna ég í 

djasspíanóleikarana Chick Corea, Hal Galper, Mulgrew Miller, Charles Cornell og Dave 

Frank ásamt því að minnast á orð trompetleikarans Eric O‘Donnell. 
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2.2.1 Hvernig er djassspuni skilgreindur? 
Spuni í djassi er það kallað þegar einstaklingur getur á staðnum snarað fram nýjum 

laglínum í hvert sinn sem hann er að spila, yfir ákveðin lög, ákveðna hljómaganga eða í 

öðru samhengi þar sem ekki á við neina ákveðna hljóma (Sigurður Flosason, 2021).  

Spuni hefur verið til í tónlist líklega frá því að við byrjuðum að búa hana til. Í 

gegnum tónlistarsöguna eru mörg dæmi sem benda til ríkrar hefðar spuna bæði í klassík og 

dægurlagatónlist (Sound Field, 2019) en hvergi er spuninn jafn samofinn tónlistarstefnunni 

eins og í djassi. Án spunans væri djass ekki djass (Sigurður Flosason, 2021).  

Djasstónlistarmenn líkja djassspuna sífellt við tungumálið. Þeir segja margt líkt 

með því hvernig við tjáum okkur innan tungumálsins þar sem við spinnum eftir samhengi 

og reglum samtalsins (Goldsby, 2002). Það kemur því ekki á óvart að vísindamenn hafa 

komist að því að djasstónlistarmenn nota svipaðar og sömu heilastöðvar í sínum spuna og 

við notum til að tala. Það virðast helst vera þær heilastöðvar sem sjá um að skilja og túlka 

setningar og setningafræði (e. syntax)(Donnay o.fl., 2014). Samlíking djasstónlistarmanna 

að laglínubútar séu líkt og orð og nótum sem stafir á því að einhverju leiti við 

taugafræðileg rök að styðjast. Djasstónlistarmenn tala um að maður þurfi að búa yfir 

ákveðnum orðaforða. Þeir séu að læra alþjóðlegt tungumál sem gerir þeim kleift að hitta 

hvaða djasstónlistarmann sem er í heiminum og byrjað að spila saman án nokkurra 

orðaskipta, upphitunar eða samspils fyrirfram (Sigurður Flosason, 2021, Goldsby, 2002).  

Til þess að þær aðstæður geti gerst þurfa báðir aðilar að hafa tök á ákveðnum 

grundvallaratriðum; hljómrænum og línulegum tengdum hljómum því spuni er langoftast 

tengdur hljómum. Það þarf að hafa ákveðið rytmískt öryggi og fjölbreytileika í 

rytmatjáningu og einnig þarf að vera til staðar ákveðinn stílskilningur sem er á margan hátt 

aðeins víðara en að vera með ákveðinn orðaforða á hreinu. Þann skilning tileinkar maður 

sér aðallega í gegnum hlustun á djasstónlist. Það er mjög margt sem tengist fraseringu (e. 

phrasing), hendingamótun, stíl, tímasetningu og blæbrigðum sem erfitt er að kenna nema í 

gegnum einhvers konar herminám. Það fæst í gegnum meðvitaða hlustun, með því að kafa 

ofan í upptökurnar, skrifa sólóin niður og læra utan að með það að markmiði að stúdera 

innihaldið frá mörgum ólíkum hliðum. (Sigurður Flosason, 2021; Goldsby, 2002). 

Lærdómsferlið er því eins og sést flókið og metnaðarfullt og flestir sem komast 

langt á þessu sviði eyða gífurlegum tíma af ævi sinni til að komast á þann stað (Sigurður 

Flosason, 2021). Einn frægasti djasstrompetleikari og kennari djasstónlistarsögunnar, Clark 
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Terry, skilgreindi ferlið að læra spuna á einfaldan hátt: Imitate – Assimilate – Innovate 

(O’Donnell, 2011, Goldsby, 2002) Sem gæti verið þýtt sem:  

• Hermdu eftir  
• Innleiddu það inn í þína eigin spilamennsku  
• Hvernig getur þú notað þetta á nýjan hátt, á þinn eigin hátt? 

2.2.2 Djasskennsla er ungt fag 
Djassnám og -kennsla byggir ekki á jafn langri kennslusögu og klassíkin gerir. Formleg 

djasskennsla byrjaði fyrst í litlum mæli í Bandaríkjunum upp úr 1950 og er núna komið í 

flesta tónlistarháskóla og er útbreitt út um allan heim (Sigurður Flosason, 2021). 70 ára 

menntasaga er mjög stuttur tími til að þrautreyna aðferðir og finna ,,bestu“ leiðina til að 

læra fagið og vegna þess hversu opið hugtak spuni er þá er hann kenndur eins marga vegu 

og það eru til kennarar (Jazz Video Guy, 2015). Eins og er er talað um tvær algengustu 

aðferðir við að kenna djassspuna (O’Donnell, 2011):  

2.2.2.1 Að læra þeoríu fyrst 
Nemandinn fær allar upplýsingarnar í hendurnar og hugsunin er að þar sem nemandinn 

hefur öll hráefnin þá er lítið annað en að byrja að spinna. Þetta er ríkjandi aðferðin sem 

hefur verið kennd á Íslandi í langan tíma (Sigurður Flosason, 2021). Aðferð sem er mjög 

lík því hvernig við lærum annað og þriðja tungumál í skólakerfinu og aðferðin sem ég 

lærði í minni tónlistarskólagöngu.  

2.2.2.2 Að læra að spinna fyrst 
Hér er hugsunin að nemandinn fái rétt svo nægar upplýsingar til að geta byrjað að spinna. 

Þá er hann strax farinn að mynda einhverja færni í spuna og grunnstoðirnar koma síðan 

samhliða frekari námsframvindu. Þessa aðferð líkir Sigurður Flosason við 

leyninjósnaraaðferðina, þú færð að vita upplýsingarnar einungis þegar þú þarft á þeim að 

halda (Sigurður Flosason, 2021) sem mér fannst skemmtileg og áhrifarík lýsing.  

2.2.2.3 Sami endapunktur? 
Á endanum komast báðar aðferðirnar á sama endastað og ferli hvers og eins er líklega 

einhvers konar blanda af þessum andstæðu pólum. Sigurður Flosason er hlynntari 

aðferðinni að læra að spinna fyrst þar sem hann hefur ítrekað séð hvað fyrri aðferðin, 

þeorían fyrst, veldur nemendum óþarfa erfiðleikum og streitu og komi jafnvel í veg fyrir að 

nemendur leggi á sig vinnuna sem þarf í að koma allri þeirri þekkingu sem þeir kunni inn í 

eigin spunafærni. Þeir vita svo miklu meira en þeir geta og halda að þeir geti ekki neitt, 
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þori ekki að gera neitt og á endanum geti ekki gert neitt (Sigurður Flosason, 2021). Þrátt 

fyrir að báðar aðferðir hafi möguleikann að kenna manni spuna þá er óþarfi að gera ferlið 

enn erfiðara að það þarf að vera. Ef kennari og nemandi sjá að þeorían er farin að vefjast 

fyrir spunanum þá er gott að setja pásu á þeoríulærdóminn og einbeita sér að því að gera þá 

þekkingu sem er komin að ósjálfræðri færni. Koma þeoríunni inn í spunann. Það sem 

leyninjósnaraaðferðin gerir vel er að láta spunafærnina stjórna förinni. Píanóleikarinn Hal 

Galper vill meina að það sé í rauninni eina leiðin til að læra spuna. Ferlið kennir sig sjálft 

og maður lærir ferlið með því að fara í gegnum það, framkvæma það. Ekki með því að 

hugsa um það. Það eina sem þarf til að geta byrjað á ferlinu þarf er að hafa eitthvað til að 

spinna með, nemandinn þarf að tileinka sér einhvers konar orðaforða. Eftir því sem 

orðaforðinn eykst því auðveldara verður að spinna og þá opnast meiri möguleikar til að 

læra flóknari hluti, þeoríu, tækni o.s.frv. Nemandinn, einn eða í samtali við kennarann sinn, 

getur þannig notað ferlið til að kenna sér á spuna. Djass er tónlistarstefna sem kennir sig 

sjálf með því að spila hana og þar af leiðandi, alveg sama hvað maður les og lærir, ef 

maður býr ekki yfir orðaforða og byrjar aldrei að spinna þá getur maður ekki lært hana 

(Jazz Video Guy, 2010b).  

Af fenginni reynslu er aðferðin að læra þeoríuna fyrst óþarflega erfið. Það er eins 

og að gefa nemendum öll hráefnin til að baka köku en enga uppskrift. Áherslan er fyrst og 

fremst á þekkingunni um fagið og tónlistin mætir afgangi. Þessi aðferð er þveröfug við það 

hvernig sem við lærum tungumál sem börn. Við byrjum ekki á að læra að mynda hvert 

einasta hljóð með raddböndum og tungu, læra málfræði og uppbyggingu samtals. Við 

byrjum á að hlusta og herma og tala við aðra. Með tímanum lærum við af öðrum og höfum 

öðlast reiprennandi færni í tungunni áður en við byrjum nokkurn tímann að læra þeoríuna á 

bak við það sem við erum að gera. 

2.2.3 3 stig spunafærni 
Ég hef lengi hugsað um spunafærni í djasstónlist í þremur stigum. Sú skilgreining byggir á 

tónlistarskólagöngu minni þar sem eru hin hefðbundnu þrjú stig tónlistarskólanna; 

grunnstig – miðstig – framhaldsstig. Skilgreiningar aðalnámskrár byggja á mjög 

nákvæmum hæfniviðmiðum og tékklistum þar sem maður þarf að sýna fram á mjög 

ákveðna hæfni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010). Þessi þrjú stig mín hafa 

opnari skilgreiningar og byggja meira á því hvort nemandinn sé byrjaður að spinna eða 

ekki. Af fenginni reynslu er hægt að komast mjög langt í tónlistarskólakerfinu með því að 

fylla inn í tékklistana og sýna fram á ákveðna getu en á sama tíma ekki ræktað 
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spunafærnina. Það kemur ef til vill vegna þess að það er auðveldara að prófa og meta 

tæknileg atriði og grunnstoðir á meðan opið hugtak eins og spuni er flóknara að meta. Í 

minni skilgreiningu notast ég við nánast sömu nögn stiganna fyrir utan miðstig sem ég 

kalla millistig.  

2.2.3.1 Grunnstig 
Grunnstigið er allt frá byrjandanum sem er að byrja að læra yfir í einstaklinginn sem hefur 

grunnstoðirnar fyllilega á valdi sínu en er ekki byrjaður að spinna. Þegar nemendur á þessu 

stigi ætla að spinna þá er gripið í tómt því laglínurnar sem koma við spunann hljóma eins 

og æfingar á grunnstoðunum; skalar, leiðsögutónar, brotnir hljómar o.s.frv. því það er það 

eina sem orðaforðinn býður upp á á þeim tímapunkti. Þetta er stigið sem nemandinn dvelur 

í áður en hann nær að byrja að tjá sig með þeirri þekkingu sem hann býr yfir. Líkt og 

ungabarn áður en það lærir fyrstu orðin sín. 

2.2.3.2 Millistig 
Á þessu stigi er nemandinn farinn að taka sín fyrstu skref í spuna. Algengt er að 

nemandinn hafi á valdi sér örfá svokölluð lick. Stuttar laglínuhugmyndir sem virka vel yfir 

ákveðna hljóma og hljómnótur. Nemandinn lærir þær laglínuhugmyndir frá kennara, 

samnemanda eða frá lagi sem hann er að læra. Nemandinn leitar til þessara laglínbúta í 

sínum spuna og notar hann sem tól til að hljóma eins og fyrirmyndirnar sínar. 

Laglínubúturinn verður akkeri nemandans, trausti félaginn sem hann getur alltaf leitað til 

og hljómað eins og hann viti hvað hann er að gera. Það er öryggistilfinning fólgin í því að 

læra laglínubúta af þessu tagi og ef enginn kennari er til að leiðbeina eða nemandinn hefur 

ekki skýra sýn á hvað spuni er þá er hægt að festast á þessu stigi. ,,Spuni“ verður 

samansafn laglínubúta úr minni sem getur hljómað mjög vel en kemur ekki frá hjartanu. Ef 

nemandinn er hreinskilinn við sjálfan sig þá er hann ekki orðinn frjáls til að gera hvað sem 

hann vill ef hann getur bara leitað í fyrirfram lærða laglínubúta. Sigurður Flosason er ekki 

mikið fyrir að kenna laglínubúta af þessu tagi fyrr en nemendur eru komnir lengra og 

komnir með þann skilning að bútarnir eru tól. Þeir eru tæki sem eflir fingur, haus og eyra 

og eigi ekki að vera notaðir alltaf í sinni upprunalegu mynd heldur eigi þeir að kenna 

manni að mynda sínar eigin útgáfur af laglínubútum (Sigurður Flosason, 2021).  

 Ein spurning sem nemandi verður að spurja sig á þessu stigi er hvort hann er farinn 

að spinna eða hvort hann sé að reiða sig á minnið við spilamennskuna. Svarið liggur ekki 

endilega í augum uppi. Chick Corea segir muninn liggja í hvort nemandinn þekki eða muni 

tónlistina (e. memorizing vs. knowing) og notar nótnalestur til að útskýra muninn. Þegar 



 

 21 

við lesum af blaði erum við að nota nóturnar sem leiðbeiningu að því hvað við eigum að 

spila, tónlistin kemur utan frá. Ef við mundum síðan leggja þessar nótur á minnið og spila 

þær þá erum við samt ekki að spila tónlistina frá hjartanu. Að spila nótur eftir minni er eins 

og að mæta í próf með svindlblað, út kemur rétt niðurstaða en hún kom ekki frá okkur. Það 

þarf að læra innihald nótnablaðsins það vel að það komi frá okkur sjálfum en ekki annars 

staðar að (Corea, 2020b).  

Langflestir nota þessa aðferð laglínubúta til að koma sér af stað og ná sumir 

laglínubútar menningarlegu mikilvægi. Einn frægasti laglínubúturinn er kallaður The Lick 

eða hreinlega Likkið (Heitlinger, 2011) og er orðið að klisju eða menningarlegu mynstri 

eða hegðunarmynstri (einnig þekkt sem Meme) sem berst á milli manna innan 

menningarsvæðis (Þorbergsdóttir, 2020.). Það er algengt að djasstónlistarfólk og -

nemendur nýti þekkingu sína á laglínubútum af þessu tagi sem einhvers konar 

einkabrandara á djammsessjónum og giggum.  

2.2.3.3 Framhaldsstig 
Framhaldsstigið er það stig sem spunanemandinn kemst á þegar hann er hættur að reiða sig 

á laglínubúta úr minni og farinn að spinna sínar eigin laglínur. Það er á framhaldsstiginu 

sem nemandinn tekur ferlið í sínar eigin hendur og fer að innleiða sífellt fleiri og fleiri 

laglínubúta, sundurgreina þá, hvað lætur þá virka, setja þá í annað samhengi, í allar 12 

tóntegundirnar o.s.frv. Nemandinn er farinn að geta tjáð sig á fjölbreyttari og flóknari hátt 

og áður en hann veit af eru laglínurnar farnar að flæða frjálst í hans spilamennsku.  

Þessi þrjú stig eru alls ekkert náttúrulögmál en þau gefa manni mynd af því hvernig 

hvernig ferill spunanemandans getur litið út. Nemendur geta farið margar mismunandi 

leiðir í átt sinni að reiprennandi spunafærni. Sumir nemendur byrja strax að spinna frá 

hjartanu án þess að kunna fyrirfram gefna laglínubúta eða jafnvel hvernig það sem þeir eru 

að gera er skilgreint með grunnstoðunum. Enn aðrir nemendur halda sig alla tíð á 

millistiginu þar sem þeir reiða sig alltaf á fyrirfram gefna laglínubúta og bregða sjaldan eða 

aldrei út af þeim, spuninn verður að einkonar púsluspili laglínubúta. Góður kennari með 

þekkingu á ferlinu getur komið nemandanum strax í að spinna og þannig sameinað 

grunnstigið og millistigið þar sem nemandinn lærir grunnstoðirnar samhliða því að læra að 

spinna. Sigurður Flosason minnist einnig á að það sé ekkert að því að láta nemandann byrja 

að prófa að spinna bara eitthvað til að hann byrji að læra spuna. Það þurfi ekki endilega að 

mata alla, sumir séu ótrúelga hæfileikaríkir og hafa mjög háþróað eyra til að byrja með. 

Kennarinn verði að passa sig að drekkja ekki nemendum í upplýsingum og sjá hvað komi 
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frá þeim náttúrulega til að sjá hvernig hægt sé að vinna ofan á það (Sigurður Flosason, 

2021).  

2.2.4 Að herma eftir – Uppritið 
Eitt dýrmætasta tólið sem djasstónlistarmenn nota til að verða betri í spuna er að herma 

eftir hvor öðrum. Þetta er aðferð sem að fólk beitti af því það hafði engar aðrar þegar 

djassinn var ennþá glænýtt fyrirbæri. En þessi hermiaðferð reyndist verða það góð að það 

er ennþá verið að nota hana (Sigurður Flosason, 2021). Þannig barst djassspunaþekking á 

milli manna áður en djassinn var kenndur í tónlistarskólum. Charlie Parker hermdi eftir 

Lester Young og allir hermdu síðan eftir Charlie Parker. Michael Brecker hermdi eftir John 

Coltrane og allir hermdu síðan eftir Michael Brecker. Þannig er hægt að rekja áhrif frá 

manni til manns í djasssögunni (Sigurður Flosason, 2021). Djasstónlistarmenn kalla þessa 

eftirhermuaðferð sína upprit. Upprit er sú athöfn að skrifa niður flutning annars 

tónlistarmanns með það að markmiði að læra af því. Við gerð upprits skrifar maður niður 

sóló, línur, hendingar, hljómaganga o.s.frv. eftir aðra tónlistarmenn nótu fyrir nótu. Næst er 

flutningurinn lærður utan að með það að markmiði að hljóma alveg eins. Öll blæbrigði 

nótna, hvar nóturnar liggja í púlsinum og hvaða tilfinning liggur á bak við þær. Markmiðið 

með uppritinu er hins vegar ekki að verða fullkomið afrit af þeim sem hermt er eftir heldur 

að láta flutninginn kenna manni hvernig hægt er að gera hlutina. Þegar uppritið er tilbúið 

og orðið fullæft tekur við að melta innihaldið/upplýsingarnar, sundurgreina og færa þær 

aðferðir sem lærðust yfir á annað lag, aðra hljómaganga, í annað samhengi og endurtaka 

þar til það verður partur af manns eigin spilamennsku. Með öðrum orðum: Hermdu – 

Innleiddu – Notaðu á nýjan hátt. Það fer síðan eftir áhuga einstaklingsins hvaða flutningar 

höfða til hans og hvaða djasstónlistarmenn verða fyrir valinu. Þar skiptir máli að vera með 

breitt áhugasvið og „stela“ frá fjölbreyttum hópi spilara því þannig kemst maður hjá því að 

hljóma eins og eftirherma annars.  (Sigurður Flosason, 2021). Fjölbreytt mataræði skiptir 

máli. 

2.2.5 Að æfa djassspuna 
Það er eitt að skilja hvernig spuni virkar og annað að geta spunnið á staðnum. Það krefst 

æfingar en hvernig getum við æft það sem á að gerast á staðnum? Hvernig æfum við það 

sem virðist óundirbúið? Þótt spuni virðist vera óundirbúinn þá byggir alltaf á því sem 

maður kann og veit því það er ekki hægt að framkvæma það sem maður kann ekki. 

Spuninn er í einfaldaðri mynd endurnýting á upplýsingum í nýju samhengi. Til þess að 

geta spunnið þá þarf maður að geta nýtt/að geta notað þær upplýsingar og þá þekkingu sem 
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maður byr yfir. Þá færni fær maður með því að setja sér það markmið í æfingunni að nota 

þá þekkingu sem maður býr yfir og endurtaka hana þangað til hún verður ósjálfráð. Færa 

skilninginn frá meðvitaða minninu sem sér um staðreyndir í ómeðvitaða minnið þar sem 

vöðvaminnið og langtímaminnið liggur. Koma skilningnum inn í innsæið eða inn í Kerfi 1. 

Þegar færnin er orðin ósjálfráð tekur við að æfa það að framkalla hana í spuna. Ef/þegar 

spuninn fellur um sjálfan sig þá þýðir það að þekkingin er ekki alveg orðin ósjálfráð og 

Kerfi 2 tók yfir til að reyna að vinna úr upplýsingunum. Eins og áður hefur verið talað um 

þá fellur spuninn um sig sjálfan sig ef við förum að beita rökhugsun og útreikningi, 

skammtímaminninu, Kerfi 2. Þannig er hægt að nota ferlið sem endurgjöf á því sem orðið 

er ósjálfrátt. Því meira sem við æfum spuna á þennan hátt, því meiri spunafærni öðlumst 

við. Með öðrum orðum: Spunafærni fæst með því að æfa spuna, með því að spinna. Það er 

hins vegar auðvelt að missa móðinn ef of geyst er farið af stað. Þá verður endurgjöfin við 

spunann yfirþyrmandi þar sem of mikið þarf að laga í einu og erfitt verður að nýta 

upplysingarnar til að bæta sig. Til þess að komast hjá því borgar sig að vinna rétt fyrir ofan 

eigin getu, á svokölluðum kjöraðstæðum vaxtar (Ericsson og Pool, 2016). Djassrisinn og 

píanistinn Chick Corea nefndi þetta ferli að vinna eftir gráðum (e. gradients), einnig þekkt 

sem baby-steps, og hann segir þetta vera réttu leiðina til að æfa spuna og réttu leiðina til að 

æfa yfir höfuð (Corea, 2020a).  

2.2.6 Djassspunanám er að miklu leiti sjálfsnám 
Nám af þessu tagi sem lætur mann finna eigin rödd út frá því sem vekur áhuga manns er 

bara hægt að kenna upp að vissu marki sem kennari þar sem hluti þess þarf að fara fram í 

gegn um einhvers konar herminám (Sigurður Flosason, 2021). Kennarinn sér um að beina 

nemandanum á rétta braut og gera ferlið einfaldara en maður lærir ekki tungumál af einni 

manneskju (Jazz Video Guy, 2010b). Kennarinn hefur hlutverk leiðsögumanns til að vísa 

ferðamanninum (nemandanum) í átt að takmarkinu, benda honum á að passa sig á gildrum 

og hindrunum á leiðinni og sýna honum auðveldustu og algengustu leiðina. Nemandinn 

þarf síðan að fara leiðina sjálfur og óhjálkvæmilega rekst hann á hindranir sem hann þarf 

að leysa úr sjálfur sem kennarinn minntist ekki á. Á leiðinni finnur nemandinn aðra 

leiðsögumenn (aðrir tónlistarmenn) sem mæla með sömu, svipaðri eða annarri leið en 

kennarinn leiðbeindi og þarf nemandinn að ákveða út frá því hvert hann fer. Allir spilarar 

heimsins verða kennarar manns og við tekur ævilangt ferðalag.  
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2.2.7 Leiðarvísir að djassspunafærni 
Hér hef ég tekið saman þau helstu atriði sem hjálpa manni að öðlast aukna færni í 

djassspuna og sett saman í eins konar leiðarvísi:  

• Hlustaðu á djass og kafaðu inn í menninguna eins og þér sé borgað fyrir það. 
Hlustaðu á þá djasstónlistarmenn sem vekja áhuga þinn, á þau lög og þær stefnur 
sem þykja mikilvæg í gegnum sögu tónlistarinnar. Lestu þér til, horfðu á myndbönd 
og farðu á tónleika. Það er mjög mikilvægt að meðtaka og innleiða það sem lærist 
ekki í skólastofunni. Gerðu djass hluta af persónuleikanum þínum. 

• Lærðu að æfa þig og að æfa spuna. Spuni krefst þess að færni verði ósjálfráð. Það 
næst ekki nema með mikilli æfingu og æfingu af réttu tagi. Einbeitt æfing sem 
einblínir á veikleika í eigin spilamennsku og vinnur að því að gera þekkingu 
ósjálfráða er markmiðið. Eftir það tekur við að æfa það sem þykir orðið ósjálfrátt í 
spuna og nýta sér endurgjöfina, þegar spuninn hættir, til að sjá hvaða atriði þarf að 
æfa meira. Þannig kennir spuninn sig sjálfur. 

• Lærðu grunnstoðirnar, en með réttu hugarfari! Spunafærni krefst mikils valds á 
grunnstoðum tónlistarinnar og hljóðfærisins. Grunnstoðirnar og fræðin ættu samt 
ekki að vera ofar í forgangsröðuninni en að læra að spinna. Of mikil þekking á 
grunnstoðunum og fræðunum getur haldið aftur af spunafærni ef færni á þeim fer 
langt fram úr færninni að spinna. Nýttu grunnstoðirnar sem tól til að hjálpa þér að 
verða betri. 

• Byggðu upp þinn eigin djassorðaforða. Að búa yfir orðaforða yfir algengustu 
hljómasambönd er góð leið til að koma sér inn í að spinna. Laglínubútar geta verið 
góð tól til að kenna sér hvernig laglínur eru búnar til yfir hljómaganga. Markmiðið 
er síðan að geta myndað sér sína eigin laglínubúta og æfa það ferli það vel að 
maður geti búið þá til á staðnum. Við lærum djasstungumálið á svipaðan hátt og við 
lærum að tala. Við byrjum á örfáaum orðum og hægt og rólega stækkum við 
orðaforðann okkar þar til við erum farin að tala reiprennandi djasstungu.  

• Upprit! Nám í spuna er að stórum hluta herminám. Byrjaðu að skrifa niður laglínur 
og spuna sem höfða til þín og það sem þykir mikilvægt í djasssögunni. Uppritið er 
risastór hluti þess að æfa sig í spuna. Þar sér maður aðferðir og hugsanagang 
annarra og getur þannig látið hvern sem er kenna manni á spuna. 

2.3 Teiknispuni 

2.3.1 Skilgreining á teiknispuna 
Þegar við lærum að teikna þá er aðaláherslan lögð á að herma eftir raunveruleikanum. Við 

teiknum uppstillingar, eftir módelum og eftir ljósmyndum. Við leggjum okkur fram við að 

endurskapa og túlka eftir fremstu getu raunveruleikann eins og við sjáum hann. Þegar við 
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erum ung teiknum við hugmyndir okkar af því sem við sjáum, einskonar táknmyndir fyrir 

fyrirmyndirnar, en þegar við þroskumst og eldumst færumst við frá táknmyndunum og 

byrjum að skynja viðfangsefnið/fyrirmyndina eins og hún birtist okkur (Lowenfeld og 

Brittain, 1987). Það er á þessu stigi sem við förum að geta endurskapað raunveruleikann en 

á sama tíma missum við (flest) eiginleikann til að teikna upp úr ímyndunaraflinu. Vikor 

Lowenfeld segir að ein höfuðástæða þess sé að börn fari meira og meira að bera saman 

eigin verk og annarra og verða gagnrýnni á eigin vinnu. Með því fylgir stress að geta staðið 

á sama grundvelli og samnemendur þeirra og því taka nemendurnir minni áhættu í 

teikningunum sínum. Markmiðið fer frá sjálfsprottinni athöfn yfir í að skapa fullbúið 

,,fullorðins“ verk (Lowenfeld og Brittain, 1987). Þetta þekki ég vel af eigin raun og reynslu 

minni af því að kenna teikningu á barna-, unglinga- og fullorðinsstigi. þegar nemendur 

öðlast færnina að geta endurskapað raunveruleikann fara þau að átta sig á öllum 

,,mistökunum“ sem liggja í ímyndunaraflsteikningunum þeirra. Skyndilega blasir við þeim 

munurinn á raunveruleikanum og því sem þau geta skapað úr minni. Þau eru komin út í 

djúpu laugina og drífa sig upp á bakkann og forða sér.  

Það eru hinsvegar ekki allir sem missa móðinn og hætta að teikna upp úr 

ímyndunaraflinu. Sumir taka það lengra og verða mjög færir í því. Það eru þeir 

einstaklingar sem verða myndskreytar, myndasöguhöfundar, teikna fyrir 

teiknimyndastúdíó o.s.frv. Þeir einstaklingar ná að samnýta getuna til að skapa úr huganum 

og teikna eftir raunveruleikanum.  

Ég held því fram að með því að byggja á aðferðum djasspunakennslu sé hægt að 

kenna hverjum sem er að teikna upp úr ímyndunaraflinu. Því hvað er að teikna upp úr 

ímyndunaraflinu annað en að skapa á staðnum án undirbúnings? Með öðrum orðum: Að 

spinna.   

Eins og kom fram í skrifum mínum um djassspuna þá er ferlið mjög 

einstaklingsbundið. Ferlið breytist gríðarlega mikið á milli nemenda og hvaða kennarar 

kenna það. En eitt virðist vera sameiginlegt með öllum leiðunum: Til að ná að komast langt 

og geta tjáð sig á sem mestan hátt er nauðsynlegt að hafa mjög gott vald á grunnstoðunum. 

Sama hvort maður tekur leiðina sem Sigurður Flosason mælir með þar sem spuninn er á 

undan eða hinn pólinn þar sem grunnstoðirnar koma fyrst. Á endanum hefur maður mikið 

vald á grunnstoðunum og skilur hvernig þær virka og hjálpa manni að tjá sig. Nám í spuna 

er því tvíþætt, eins og djasspíanóleikarinn Dave Frank útskýrir það: Að læra hráefnin og 
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hafa þau á valdi sér (grunnstoðirnar) og að kynna sér spunahugtök og æfa spuna (Jazz 

Video Guy, 2015).   

2.3.2 Leiðarvísir að teiknispunafærni 
Hér tek ég saman það sem ég er búinn að skrifa um varðandi spuna og nýti í einskonar 

uppskrift eða leiðarvísi að því að kenna nemanda spunafærni í teikningu. Leiðarvísirinn er í 

fimm hlutum sem eru óháðir hvor öðrum og ætlaðir ræktunar á sama tíma. Hlutarnir eru: 

Kafaðu inn í ,,tungumálið“ – Lærðu grunnstoðirnar – Byggðu upp sjónrænan minnisbanka 

– Hermdu eftir – Lærðu að æfa þig og að æfa spuna 

2.3.2.1 Kafaðu inn í ,,tungumálið” 
Ef við höldum okkur ennþá við tengsl tungumálsins og spunans þá getum við dregið 

nokkrar ályktanir af því. Tungumál er samskiptamáti og samskipti fela bæði í sér að tjá sig 

og að meðtaka það sem aðrir eru að segja. Það er því aðeins helmingur jöfnunnar að læra 

að tjá sig út á við og hinn helmingurinn er að læra að ,,hlusta”, að meðtaka skilaboð 

tungumálsins inn á við. Ef við ætlumst til þess að aðrar manneskjur skilji skilaboðin okkar 

þá er nauðsynlegt að átta sig á þeim menningarheimi sem tungumálið tilheyrir. Rannsóknir 

hafa verið gerðar á áhrifaríkustu leiðum þess að læra önnur tungumál en móðurmálið og 

samkvæmt Stephen Krashen, einum fremsta sérfræðingi á því sviði, þá er áhrifaríkasta 

leiðin að fá skiljanleg skilaboð á tungumálinu sem nemandinn er að læra. Með öðrum 

orðum að inntakið skiptir jafn miklu ef ekki meiru máli en úttakið (e. input vs. output) 

(Rounds, 2010). Sigurður Flosason minntist á í viðtalinu mínu við hann að það er 

greinilegur munur á nemendum sem hafa eytt tíma í að hlusta á djasstónlist áður en þeir 

koma að læra. Þeir nemendur standa á mun betri grunni þegar kemur að því að byrja að tjá 

sig á djasstungumálinu vegna þess að þeir hafa ómeðvitað meðtekið þær reglur sem eru 

óljósar og erfitt að kenna (Sigurður Flosason, 2021). Myndmál á sér sögu sem er líklega 

jafn gömul mannkynssögunni og nú til dags er myndmál alls staðar í kring um okkur. Það 

er því mikilvægt að opna meðvitað augun og fara að rýna í teiknimiðilinn, sjá hvernig fólk 

tjáir sig innan miðilsins og lesa í afhverju það virkar eða virkar ekki. Reyna eftir fremsta 

megni að skilja skilaboðin. 

2.3.2.2 Lærðu grunnstoðirnar 
Aukin færni í grunnstoðunum er leið til þess að geta tjáð sig á skýrari og fjölbreyttari hátt. 

Grunnstoðirnar gera okkur auðveldara með að tjá það sem við viljum segja og opna fyrir 

okkur fleiri möguleika. En færni í grunnstoðunum á ekki að ganga fyrir færninni í að 

spinna. Eins og nafnið þeirra bendir til þá eiga þær að vera grunnur fyrir frekari færni. Það 
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er auðvelt að týna sér í að einbeita sér eingöngu að því læra grunnstoðirnar og koma sér 

þannig í óþægilega stöðu þegar það á að fara að spinna. Þar er færnin í grunnstoðunum 

orðin mikið betri en spunafærnin sem getur leitt til þess að æfing á spuna valdi manni 

kvíða eða sé óþarflega andlega krefjandi. Það sem maður getur skapað með því að herma 

eftir viðfangsefnum og leysa grunnstoðaæfingar er mikið betra en það sem maður getur 

skapað í spuna. Vitneskjan getur jafnvel vafist fyrir manni þegar maður er að byrja, 

hugurinn er að halda of mörgum atriðum á lofti og ætlar sér að leysa of mörg atriði í einu 

vegna þess að þekkingin er svo mikið meiri en maður getur framkvæmt. Þannig fer maður 

ósjálfrátt í að æfa sig langt fyrir ofan eigin getu. En allir nemendur koma að þessu á 

mismunandi getustigum þannig að það er ekki hægt að gera ráð fyrir að allir fari í gegnum 

nákvæmlega eins lærdómsferli. Það er hinvegar gott að hafa það í huga að það er auðvelt 

og skýrt að læra grunnstoðirnar á meðan spuninn er opnara hugtak sem er aðeins flóknara 

að æfa og því getur það verið öryggistilfinning að einbeita sér aðallega/eingöngu að 

grunnstoðunum. Markmiðið ætti þess vegna að vera að grunnstoðir og spuni æfist á sama 

tíma og styðji við hvort annað, eitt leiðir mann að öðru.  

Ég set upp grunnstoðir teiknispuna þannig að ein stoð styðji við aðra. 

Grunnstoðirnar skilgreini ég sem: Lína – Tvívítt form – Þrívítt form –  Anatómía eða 

samsett þrívíð form. Þó það séu til fleiri grunnstoðir sem hægt væri að nefna eins og t.d. 

myndbygging eða ljós og skuggi þá eru þessar fjórar grunnstoðir nauðsynlegar til að geta 

byrjað að spinna. Við byrjum á línunni sem verður að tvívíðu formi sem verður að þrívíðu 

formi sem verður að samsettum þrívíðum formum. Líkt og bókstafur verður að orði sem 

verður að setningu sem verður að ritgerð. Eða nóta verður að laglínubút sem verður að 

hendingu sem verður að laglínu. Við höfum öðlast færni í að geta tjáð okkur.  

2.3.2.2.1 Lína  

Línan er fyrsta skrefið, undirstoðin sem allt annað byggir á. Ef línan er óörugg og óákveðin 

er það líkt og trompetleikari sem kann ekki að mynda almennilegan tón. Maður getur reynt 

og reynt en lokaútkoman líður fyrir læsileika línunnar. Línan er eins og sía fyrir tjáningu 

teiknarans. Hún getur annað hvort unnið með manni eða á móti. Stutt við þær hugsanir og 

tilfinningar sem maður fær eða verið sem hindrun í vegi frjálsrar tjáningar.  

Góð lína flæðir áreynslulaust úr verkfæri teiknarans. Hún er framlenging á 

útlimnum. Hún er stöðug og flæðir á milli dekktar og ljósleika að vild. Hún er þunn og 

þykk að vild og fyllir jafnt inn í þá fleti sem teiknarinn vill.  
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Það eru til ógrynni bóka og námsefnis þar sem línan er æfð og því auðveldlega 

hægt að tapa áttum og drukkna í valkvíða. Æfingin, eins og hefur verið nefnt, á að vera að 

því sniðin að vinna í veikleikum teiknarans og ætti því að vera hönnuð með það í huga. 

Ef teiknarinn er með sundurslitna og óskýra línu, þar sem hann treystir ekki 

formmynduninni sinni og gerir því fjölmargar sundurslitnar strokur í stað einnar heillar, 

eru til æfingar þar sem markmiðið er að tengja á milli tveggja punkta án þess að lyfta 

línugjafanum. Önnur æfing væri að teikna samsíða beinar línur með jöfnu millibili og síðan 

sveigðar línur og form innan í formum, allt með því markmiði að efla sjálfsöryggi í 

línumynduninni. Þessar æfingar eru að því sniðnar að fá nemandann til að mynda einbeitta 

og skýra línu. Æfing hinum megin á skalanum við rúðustrikaðar æfingar af þessu tagi er 

svokölluð sjálfvirk teikning (e. Automatic drawing) sem varð gerð vinsæl hjá listamönnum 

súrrealismans („Surrealist Automatism“, 2021). Þar er markmiðið að leyfa línunni að ráða 

för og sjá hvað kemur í ljós. Eins konar hugleiðsla. Teiknarinn á að tæma hugann og ekki 

ákveða fyrirfram hvað hann ætlar að teikna, eina sem hann á að gera er að leyfa línunni að 

ferðast um myndflötinn og mynda form og formleysu. Æfingin snýst hins vegar ekki um að 

krassa á blaðið. Krass verður til sem eins konar streitulosun eða algert hömluleysi. Hér á 

tilfinningin að vera til staðar að teiknarinn sé að teikna en það er bara engin fyrirfram gefin 

hugmynd. Línan á að flæða og verða líkt og framlenging hugans. Verða að tjáningarformi. 

Þar æfist tenging tilfinningar og línumyndunar.  

2.3.2.2.2 Form 

Líkt og samansafn hljóða í tungumáli myndar orð þá myndar samansafn lína form. Form 

verður til þegar byrjun línu og endi hennar koma saman á sama stað. Línan lokast utan um 

svæði og það er kallað form. Línan getur sveigst og verið með mjúk horn eða beygt 

skyndilega og myndað oddhvöss horn. 

Þótt form geti verið mynduð á óendanlega fjölbreyttan hátt þá eru til svokölluð 

grunnform sem eru þau form sem mynda öll önnur form á einn eða annan hátt í 

mismunandi samsetningum. Það má líkja grunnformunum við hugtakið samnefnara í 

stærðfræði. Öllum formum er hægt að ,,deila“ niður í smærri og smærri einingar sem að 

lokum verða að grunnformunum. 

Formfræði er, líkt og línan, risastórt viðfangsefni og væri hægt að gera heilt 

meistaraverkefni bara um þá fræði. Sem grunnstoð fyrir spunafærni nægir að þekkja 
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grunnformin og formmyndun það vel að það vefjist ekki fyrir teiknaranum hvernig þau 

mynda öll önnur form. 

2.3.2.2.3 Fjarvídd – þrívíð form 

Myndun orða breytist eftir samhengi og að sama skapi bætist við ný vídd (bókstaflega) 

þegar við hugsum um form innan í rými. Við búum í þrívíðum heimi og það eru ákveðin 

lögmál til staðar til að sýna hvernig form birtast á myndfletinum í þrívídd. Þessi lögmál eru 

vel skilgreind og auðvelt að verða sér til um upplýsingar um þau en það er líka auðvelt að 

festast í þeim og lifa í reglum fjarvíddarinnar að eilífu. Markmiðið er ekki að teikna alltaf 

upp sjóndeildarhring og finna hvarfpunkta hvers og eins atriðis sem er á myndinni. Það er 

vissulega nauðsynlegt að byrja þar og innleiða þessar reglur inn í langtímaminnið en að 

mínu mati er mikilvægt að ná þeim ósjálfráðum eins fljótt og hægt er svo maður festist 

ekki með reglustrikuna í annarri og hringfarann í hinni. Aðal atriðið er að skilja hvernig 

form verpast í rými. Skilningur á þrívíðu grunnformunum (kúlu, sívalning, kassa, 

pýramída) er nauðsynlegur því saman mynda þau síðan öll önnur form líkt og tvívíða 

útgáfan þeirra (Robertson og Bertling, 2013). Eins konar samnefnarar þeirra.  

Fjarvíddarreglur eru margar og virka fjarvíddarfræðin oft eins og vísindi. Eins, 

tveggja, þriggja og jafnvel fimm punkta fjarvídd, sjóndeildarhringur, nálægð okkar við 

viðfangsefnið (vörpun) og hvernig mismunandi linsur geta breytt og bjagað myndun 

formanna. Það er því úr nógu að taka og hægt að bæta endalaust við sína færni á því sviði. 

Til að byrja að innleiða reglurnar í praksís er gott að teikna upp uppstillingar og umhverfið 

í kring um sig, greina þau grunnform sem myndast og sjá hvernig þau haga sér í rýminu. 

Láta raunveruleikanum sjá um að sýna manni reglurnar líka. Ég hef tekið eftir að þegar við 

erum að læra fjarvíddarreglur þá líkjast verkefnin og æfingarnar stífum stærðfræðidæmum, 

teikningin missir allt líf. Ef við förum fljótlega í að láta raunveruleikann kenna okkur 

reglurnar komumst við framhjá því að teikningin okkar minni á samhengislausar æfingar í 

tónstigum og brotnum hljómum. Æfingar sem verða að formúlum og útreikningi. Ef 

nemandinn æfir einungis á þann hátt þá getur hann bara tjáð sig á þann hátt þegar að því 

kemur. Í byrjun er það eðlilegt en við viljum komast yfir það stig eins fljótt og hægt er og 

losa okkur við reglustikuna.  

Mikilvæg færni til að geta byrjað að spinna teikningar í þrívídd er að tileinka sér 

eins konar þrívíddarlíkan af grunnformunum, þ.e. að geta teiknað þau líkt og þau snúist í 

360 gráður í þyngdarleysi. Sá skilningur auðveldar akkur gríðarlega að skilja hvernig við 
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getum myndað þau form sem við sjáum á myndfletinum. Við þessa 360° æfingu er gott að 

styðja sig við alvöru þrívíddarlíkan af grunnformunum og eru til ótal möguleikar til þess á 

netinu og í snjallforritum. Ég hef notast mikið við síðuna www.sketchfab.com í mínum 

stúdíum en síðan er til ógrynni annarra möguleika. 

2.3.2.2.4 Anatómía – samsetning forma 

Form sameinast og mynda heild, mynda hlut, verða að fígúru. Líkt og orð verða að 

setningum eða hendingar að laglínum. Ég nota hér anatómíu sem breiðara hugtak en við 

þekkjum það í líffærafræðinni. Anatómía í þessu samhengi lýsir því hvernig skilgreindar 

einingar mynda heild.  

Þegar við höfum náð valdi á formum og hvernig þau haga sér í þrívíðu rými er 

næsta skref að sjá hvernig þau mynda saman alla hluti í kring um okkur. Skilningur á því 

hvernig við getum notað einföld form til að skilja flókin form er mjög mikilvægt skref í að 

hjálpa okkur að mynda flókin þrívíð form á myndfletinum (Robertson og Bertling, 2013). 

Góð þekking á því hvernig grunnformin verpast í þrívíðu rými er nauðsynlegur og 

þrívíddarmódel teiknarans af grunnformunum þarf því að vera orðið gott. Þegar sá 

skilningur er til staðar tekur við að taka þau form sem vefjast fyrir manni og einfalda þau 

þar til þau líkjast grunnformunum. Handleggur verður að sívalningum og kössum. Reiðhjól 

verður að hringjum og sívalningum. Plöntupottur verður að sívalningi. Hægindastóll verður 

að kassa. Sameining þessa grunnforma myndar flóknari og flóknari form, öll flókin form er 

þannig hægt að einfalda í grunnformin með smá slumpi. Skilningur af þessu tagi hjálpar 

okkur að skilja hvernig hlutir verpast í rýminu. Hvernig handleggur sem vísar frá okkur 

hagar sér eins og sívalningur gerir. Hvernig bíll breytist eftir því hvaðan við horfum á 

hann. Eftir því sem maður æfist í því að tengja flókin form við það hvernig einföld form 

haga sér öðlumst við færni í því að skilja hvernig hvaða form sem er hagar sér í rými út frá 

hvaða sjónarhorni sem er (Robertson og Bertling, 2013). 

2.3.2.3 Byggðu upp sjónrænan minnisbanka  
Til þess að geta tjáð okkur þá þurfum við að byggja upp forða af myndefni sem við getum 

leitað til þegar við tjáum okkur. Þessum forða er hægt að líkja við orðaforðann okkar í 

tungumálinu. Þennan forða kalla ég sjónræna myndabankann okkar.  

Sjónræni myndabankinn er skrefið sem byggir á öllum stoðunum sem á undan 

koma. Þegar færnin okkar er komin á þann stað að við getum sundurgreint, skilið og 

myndað hvaða viðfangsefni sem er, þá er næsta skref að læra þau utan að. Þessi færni er 

http://www.sketchfab.com/


 

 31 

lykillinn að því að geta spunnið. Líkt og við þurfum ekki að hafa orðabók við höndina 

þegar við eigum í samtali þá er markmiðið að geta teiknað allt sem við þekkjum án þess að 

hafa fyrirmyndir. Þeirri færni náum við með því að koma þeim inn í myndabankann okkar, 

einskonar myndasafn hugans sem við getum leitað í. Fyrirmyndirnar færast úr 

raunveruleikanum yfir í okkar eigin hugarheim. 

Við innleiðum ósjálfrátt að einhverju leyti það sem við teiknum inn í sjónræna 

myndabankann okkar. Það er hins vegar óskipulagt og það vantar yfirleitt mikið af 

upplýsingum til þess að við getum myndað viðfangsefnið að vild á myndfletinum. Þegar 

myndin krefst þess að við notum óvenjuleg eða óalgeng sjónarhorn þá frjósum við því við 

þekkjum einfaldlega viðfangsefnið ekki frá því sjónarhorni. Líkt og við gætum bara notað 

sum orð í nefnifalli og vissum ekkert hvað ætti að gerast þegar setning krefst annarar 

beygingar.  

Æfingar sem vinna í heilsteyptum sjónrænum myndabanka eru sniðnar að því að 

maður myndi með sér eins konar þrívíddarmódel af viðfangsefninu. Þannig þekkir maður 

hvern krók og kima og getur myndað/teiknað viðfangsefnið í hvaða samhengi sem er. Líkt 

og hljóðfæraleikari sem getur notað laglínubút yfir hvaða hljómagang sem er og sniðið 

hann að hvaða samhengi sem á við.  

Það er ekki nóg að herma eftir viðfangsefninu frá hvaða sjónarhorni sem er heldur 

er kjarni æfingarinnar að geta framkallað/munað viðfangsefnið að vild án þess að hafa 

fyrirmyndina fyrir framan sig. Æfingarnar eru því tvíþættar. Annars vegar að teikna upp 

viðfangsefnið frá hvaða sjónarhorni sem er og skilja hvernig það er sett saman og síðan að 

teikna það úr minni seinna og sjá hvar veikleikarnir liggja, herma aftur eftir og reyna að 

muna aftur.  

Eftir því sem maður gerir meira af þessum æfingum verður einfaldara að leggja á 

minnið. Samhengi og flokkunarkerfi fara að myndast. Skór tengjast fótum sem tengjast 

sokkum og loppum o.s.frv. Birkitré tengjast grenitrjám tengjast trjám yfir höfuð tengjast 

runnum o.s.frv. Í huga teiknarans fer að myndast formskilningur og þekking sem einfaldar 

honum að sameina og búa til ný form. Teiknarinn fer að spinna að vild. 

2.3.2.4 Hermdu eftir 
Við búum svo vel sem sjónlistarfólk að við okkur blasir besta myndefnið öllum stundum. 

Það eina sem við þurfum að gera er að opna augun. Við þurfum því að leita skammt til að 

herma eftir góðu myndefni. Djasstónlistarmenn lofa mikið aðferðina að nota herminám til 
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að læra og við sjónlistarfólk getum nýtt okkur bæði raunveruleikann og verk annarra sem 

fyrirmyndir. Sjónræna minnið inniheldur nefnilega bæði myndir og líkön af hlutum og 

einnig mismunandi stíla og aðferðir til myndsköpunar. Líkt og þegar við getum talað 

mismunandi tungumál og spilað tónlist í mörgum stílum þá getum við teiknað í 

mismunandi stílum. Ég gæti teiknað kött eins og Jim Davis teiknar köttinn Gretti, ég gæti 

teiknað köttinn eins og Tomma í Tomma og Jenna eða teiknað kött foreldra minna eftir 

minni. Allt væru þetta kettir en formmyndunin, einföldunin og hversu mikið ég ýki eða 

dreg úr einstökum persónueinkennum kattarins er mismunandi eftir því hvaða átt ég vel að 

fara. Mér finnst mikilvægt að leggja einnig áherslu á þennan þátt sjónræna minnisins því 

við lærum ósjálfrátt inn á stíla og stefnur og notum það ómeðvitað í hvert skipti sem við 

teiknum. Í djasstónlistarnámi er lagt áherslu á að maður kynnist öllum stílum og stefnum. 

Þannig tekur maður eitt eða annað úr hverri einustu stefnu, getur fótað sig í hvaða stefnu 

sem er og verður heilsteyptari tónlistarmaður fyrir vikið. Með því að kynnast sem flestum 

stílum og stefnum, sjá hvernig aðrir hafa leyst vandamál, stendur maður á mun betri grunni 

og verður heilsteyptari listamaður. Markmiðið er að læra góða siði af öðrum. Það er í lagi 

að herma eftir teikningum annarra og í rauninni nauðsynlegt ef maður ætlar að verða 

heilsteyptur teiknari. Þetta er sama hugmyndafræði og það sem við köllum upprit í 

tónlistinni. Myndlistin á til hugtak yfir herminám af þessu tagi: Meistarakópían. 

Í meistarakópiunni er markmiðið að herma eftir mynd annars listamanns með 

svipuðum áherslum og í uppritinu: Ná öllum strokum, blæbrigðum, formum o.s.frv. sem 

eru á myndinni. Búa til afrit af verkinu. Líkt og í uppritinu kemst maður inn í hugarheim 

listamannsins sem gerði verkið og við það lærir maður mjög margt. Meistarakópían er 

mikið notuð í hefðbundnu myndlistarnámi í málun og teikningu þar sem aðferðir gömlu 

meistaranna eru aðalatriðið. Ég tel að það sé hægt að nota meistarakópíuna í mikið meira 

en bara verk seinustu alda. Alls staðar þar sem teikning (eða hvað sem er) heillar mann, þar 

sem maður hugsar ,,hvernig er þetta hægt?” eða ,,ég væri til í að geta gert svona” þar er 

tækifæri til að setjast niður og herma eftir. Ég held að það sé til staðar einhver ótti að það 

megi ekki herma, allir verða að skapa einungis út frá sjálfum sér. Ég legg til 

hugarfarsbreytingu í þeim málum því líkt og djassinn segir: við lærum með því að herma 

eftir. Þegar maður sest niður og ver tíma í að herma eftir hverju einasta smáatriði verks þá 

kemst maður í hugarástand annars listamanns og það er sem hann haldi í höndina á manni á 

meðan maður afritar og hann sé að sýna manni hvernig hægt sé að gera hlutina. Vissulega 

er hægt að fara of langt í að afrita og verða þannig líkt og afrit af listamanninum sjálfum en 
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það er svo sjaldgæft og krefst það mikillar vinnu og einstefnu að það er lítið áhyggjumál. 

Markmiðið er líka að velja ekki einungis einn listamann heldur eins marga og maður getur 

sem vekja áhuga manns og þannig verður maður að einstakri blöndu. Líkt og í uppritinu er 

mjög mikilvægt að maður taki aðferðirnar sem maður lærir af meistarakópíunni og æfi sig í 

að nota það í sín eigin verk, í sína eigin sköpun. 

Við gerð meistarakópíunnar er mjög mikilvægt að setja sig í spor listamannsins sem 

gerði verkið og nýta eftirhermuna til að uppgötva aðferðir og lausnir listamannsins á þeim 

vandamálum sem hann þurfti að leysa til að vinna verkið. Hér skiptir einbeiting og 

nákvæmni vinnubragða miklu máli. Ef maður vinnur eftirhermuna með hálfum hug fær 

maður aðeins brotabrot af því sem maður getur fengið úr þessari æfingu. Maður fær því 

eins mikið úr æfingunni og maður leggur í hana. 

Þegar eftirherman er tilbúin tekur við mjög mikilvægt skref: Hvernig getur maður 

innleitt það sem maður lærði inn í sína eigin teikningar? Einhver hluti þess kemur ósjálfrátt 

fram en það er hægt að æfa það sérstaklega að nýta það sem lærðist. Það er hægt að teikna 

verkið aftur en eftir eftir minni í þetta skiptið og sjá hvað maður man og hversu vel maður 

getur endurskapað myndina. Þannig neyðist maður að einhverju leiti til að fylla in í eyður 

og er þá farinn að blanda saman eigin teikningu við teikningu annars. Markmiðið er ekki 

að geta gert endalaus afrit af verkinu heldur er þetta leið til að sjá hvað maður man, hvað 

maður lagði áherslu á, hvað maður innleiddi í eigin teikningu við það að herma eftir 

verkinu. Önnur aðferð er að teikna annað verk um annað viðfangsefni en setja sig í spor 

listamannsins sem maður er búinn að herma eftir. Teikna viðfangsefnið í stíl annars. Þá er 

maður að taka aðferðir verksins og nýta sér þær í öðru verki. 

Mikilvægt er að leyfa sér að fara út fyrir og athuga hvernig hægt er að ýkja og 

beygja þær aðferðir sem maður lærir af verkinu þegar maður er búinn að herma eftir því. 

Eftirherman sjálf á að vera alveg eins og fyrirmyndin en stigið á eftir því kallar á að maður 

skoði innihald hennar og setji það í annað samhengi eða eigið samhengi. Eftirherman á að 

vera stökkpallur að frekari tjáningu.  

2.3.2.5 Lærðu að æfa þig og að æfa spuna 
Spuni krefst þess að færni í fagi sé orðin ósjálfráð, að iðkandinn þekki fagið það vel að 

hann þurfi ekki að hugsa um það sem hann er að gera. Það færst einungis með því að æfa 

sig. Án æfingarinnar myndast gloppur í færninni þar sem maður er sjaldan eða aldrei að 

vinna í eigin veikleikum sem halda aftur að manni og stöðva spunann. Það er því 

mikilvægt að nemandinn tileinki sér færni í því að æfa sig og skilji markmið æfingarinnar 
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hverju sinni. Þar sem við erum að æfa okkur í því að geta teiknað hluti ósjálfrátt þá snúast 

æfingarnar að því að öðlast færni í að geta teiknað viðfangsefnið og síðan að geta teiknað 

það án fyrirmyndar og að lokum án hugsunar. Æfingin er því bæði sniðin að því að læra 

grunnstoðirnar og síðan að nýta sér þær við að fanga heiminn og túlka hann á 

myndfletinum. 

Spunann sjálfan þarf einnig að æfa. Tilfinningin að fá hugmynd og teikna hana með 

innblæstrinum einum að leiðarljósi. Það er óræð tilfinning sem hver og einn þarf að finna 

hjá sjálfum sér. Hvernig er tilfinningin að vilja teikna eitthvað óháð fyrirmyndum og gera 

það síðan, tjá sig. Spuninn er ekki bara að endurtaka úr minni heldur tengist það líka að tjá 

sig frá hjartanu (Corea, 2020b). Þá tilfinningu þarf að æfa ásamt því að teikna það sem 

maður sér og man. 

Spuni er svo mikið meira en að leggja staðreyndir á minnið. Hann ristir dýpra og 

krefst þess að færnin verði hluti af innsæinu. Það fæst einungis með því að gera æfinguna 

hluta af daglegu lífi manns og trúa á sama tíma að maður geti bætt sig. Sjálfsnám er dæmt 

til að mistakast ef vaxandi hugarfar ekki við lýði. Nám í spuna getur verið endalaust ferli 

þar sem það er ekkert lokatakmark. Það er verið að öðlast færni í tjáningu og maður getur 

endalaust bætt við sig leiðum til að tjá sig.  

2.3.3 3 stig spunafærni í teikningu 
Kafli 2.2.3 fjallaði um 3 stig djasspunafærni og hér skilgreini ég þau stig með almenna 

spunafærni hvaða fags sem er.  

2.3.3.1 Grunnstig 
Grunnstigið er það stig sem spunanemandi dvelur á áður en hann byrjar að spinna. Hér er 

almenn færni í faginu jafn breytileg og nemendurnir eru margir en það sem þeir hafa 

sameiginlegt er að spunafærni þeirra er lítil sem engin 

2.3.3.2 Millistig 
Hér er spunanemandi byrjaður að æfa spuna og er að nýta sér tól til að koma sér af stað en 

spuninn er bundinn við klisjur eða aðferðir sem nemandinn leggur á minnið. Eftir því sem 

hann æfist meira verður spuninn eðlislægri og auðveldari. 

2.3.3.3 Framhaldsstig 
Hér er hægt að segja að spunanemandinn sé byrjaður að spinna frá eigin hjarta. Tjáningin 

kemur innan frá og nemandinn leitar mjög meðvitað í fleiri aðferðir og leiðir til bættrar 

tjáningar. 
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3. Aðferðafræði 

Til að sannreyna þessar tilgátur mínar ákvað ég að framkvæma listrannsókn. Listrannsókn 

er tiltölulega ný grein innan rannsóknargeirans sem sameinar krafta listamannsins, 

rannsóknarmannins og kennarans (Leavy, 2009). Þar nær listrannsakandinn að rannsaka 

með sínu ferli það sem er erfitt að rannsaka með hefðbundnari aðferðum og á sama tíma að 

höfða til breiðari hóps lesenda (Leavy, 2009). Við framkvæmd listrannsókna er 

rannsakandinn, einn eða með öðrum, að skapa list með rannsókninni sinni (Leavy, 2017). 

Listrannsóknir tengjast sögulega mikið grasrótarhreifingum, réttindabaráttum og hópum 

tengdum aktívisma þar sem þeir hópar hafa mikið sótt í listirnar til að tjá sig. 

Listrannsóknir ljá þannig minnihlutahópum rödd og rannsaka menningarheima sem hafa 

sætt óréttlæti í gegnum tíðina (Leavy, 2009). Félagslegar rannsóknir (e. social research) 

hafa nýtt sér mikið aðferðir listrannsókna sem og listirnar sjálfar (Leavy, 2017). 

Listrannsókn er í eðli sínu Practice-based rannsókn þar sem practice á við það að stunda 

listina, fagið eða rannsóknina. Rannsóknin er hluti af listferlinu sjálfu og er markmiðið að 

öðlast nýjar uppgötvanir við ástundunina (Leavy, 2009). Listrannsóknir innan sjónlistanna 

nota afurðirnar/listaverkin sem rannsóknargögn og það er með úrvinnslu á þeim sem 

niðurstöður rannsóknarinnar fást (Leavy, 2017). Listferlið er í eðli sínu mikil rannsókn og 

er teiknimiðillinn mjög gott dæmi um það. Þar erum við að rannsaka heiminn eins og við 

sjáum hann og teikningarnar eru skjalfestingarnar okkar. Inn í þær blandast tilfinningar og 

tjáning sem erfitt er að lýsa með orðum og því standa teikningarnar oft fyrir meira en 

annars væri hægt að lýsa með orðunum einum. Þær eru sem fryst brot úr lífi listamannsins, 

hans upplifun og hugsunum. Þessi rannsókn er könnun á notkunargildi djasspunakennslu í 

teikninámi þar sem mínar eigin teikningar eru rannsóknargögnin. Þannig er rannsóknin í 

eðli sínu Practice-based þar sem ég er að rannsaka á meðan ég skapa. Eftir stendur 

spunaskissubókin sem listaverk. Safn teikninga sem sýnir feril listamanns í leit sinni að 

spunanum.  

 Í úrvinnslu rannsókninnar notast ég við leiðarvísi teiknispunafærni sem er 

skilgreindur í kafla 2.3.2. Ég nota leiðarvísirinn til að meta eigin getu og sjá hvaða þáttum 

ég get unnið í. Þar verða myndir af teikningum þar sem ég var að æfa sjónræna 

minnisbankann og vinna í grunnstoðum þrívíddarformhugsunar. Á eftir þeirri umræðu fer 

ég í að greina teikningarnar í spunaskissubókinni. Markmið teikninganna í 

spunaskissubókinni var að æfast hægt og rólega í að spinna meira og meira. Spuna í þessu 

samhengi skilgreini ég sem teikningu aðra en teikningu með það að markmiði að fanga 
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raunveruleikann, það sem var í alvörunni fyrir framan augun mín. Það liggur ekki endilega 

í augum uppi hvar ég teiknaði eftir fyrirmyndinni eða hvar ég var að spinna. Ég tók engar 

myndir af fyrirmyndunum á meðan ferlinu stóð og því verður mat á spunanum út frá eigin 

reynslu sem ég skrifaði niður í dagbók á meðan ferlinu stóð og þar sem ég er ekki hlutlaus 

aðili notast ég við aðferðir Gillian Rose sem hann kallar auga gagnrýnandans (e. The Good 

eye). Auga gangrýnandans er tól sem Gillian lýsir sem túlkunaraðferð myndbyggingingar 

(e. compositional interpretation). Með því tóli er hægt að meta myndina út frá heildrænu 

samhengi hennar, hennar byggingarefnum, menningarlegu og tæknilegu atriðum. Þannig er 

hægt að meta innihald myndar út frá þeim atriðum sem setja hana saman og með túlkun á 

listamanninum sjálfum, hvar hann var staddur í sínu ferli á þeim tíma (Rose, 2016). Þau 

atriði sem hjálpa til við að meta hvaða hluti teikningarinnar er og er ekki spuni eru: 

• Línumyndunin. Það á oftast við, en þó ekki alltaf, að ég mynda línurnar á lausari og 

viðkvæmari hátt þegar ég er að líkja eftir raunveruleikanum. Þá er ég með augun 

límd á viðfangsefnið og lítið á myndfletinum sjálfum. Þannig teikna ég oft lausar 

og á varkárri máta. Þegar ég spinn þá er öll athyglin á myndfletinum og ég hef 

ofureinbeitingu á hvert línan er að fara. Línan verður því aðeins þykkari þar sem ég 

ýti aðeins fastar og þær verða heilsteyptari eða ósundurslitnar. 

• Viðfangsefnið. Stundum er augljóst hvaða viðfangsefni eru raunveruleg og hver eru 

úr ímyndun. Þegar ég spinn á ég það til að teikna það sem passar ekki inn í 

aðstæðurnar eða brýtur reglurnar, flýtur í lausu lofti, er með bjöguð hlutföll o.s.frv.. 

Ég breyti rýminu sem viðfangsefnið er í á þann hátt að teikningin fær á sig 

súrrealískan eða draumkenndan brag.  

• Þær teikningar þar sem munur á spuna og teikningu eftir fyrirmynd er ekki endilega 

augljós notast ég eigin upplifun af teikningunni. 

Í lokin tek ég saman niðurstöður listrannsóknarinnar í umræðukafla þar sem ég met 

ferlið og svara spurningnum sem ég lagði upp með í fyrsta kafla.  
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4. Úrvinnsla 

Í þessum kafla fjalla ég um eigin reynslu af því að notast við aðferðir djassspunanáms við 

teiknispuna. Ég met mig á grunnstigi spunafærni í byrjun þessa ferlis. Ég hef sterkar 

grunnstoðir og ágætist teiknifærni í að herma eftir raunveruleikanum en færni mín í að 

spinna er svo gott sem engin, að minnsta kosti er reynsla mín af því að spinna svo gott sem 

engin frá því fyrir unglingsaldur.  

4.1 Notkun leiðarvísis 
Ég setti saman í kafla 2.3.2 leiðarvísi sem ég nýtti mér við sjálfsmat til að sjá hvar ég stend 

miðað við mikilvæg atriði spunanáms. Leiðarvísirinn skiptist í eftirfarandi hluta: 

Kafaðu inn í ,,tungumálið“ – Lærðu grunnstoðirnar – Byggðu upp sjónrænan minnisbanka 

– Hermdu eftir – Lærðu að æfa þig og að æfa spuna; 

4.1.1 Kafaðu inn í ,,tungumálið“ 
Ég hef alla tíð verið mjög hrifinn af myndmáli, sama hvaðan það kemur. Ég ólst upp með 

stanslausum straumi af gæða myndefni. Myndasögur eins og Andrés Önd, belgísku 

myndasögur gefnar úf af Fjölva útgáfu, myndasögur MAD og fleiri. Barnatíminn með 

sínum teiknimyndum og allar bíómyndir Disney ofl. Síðar komu tölvuleikir inn og ég tala 

nú ekki um allt grafíska myndmálið með sínum merkjum (e. logo) og myndum. Það eru 

margir sem stunda það að tjá sjónræna heiminn okkar á teiknifletinum og var ég meðvitað 

á meðan þessu ferli stóð að skoða aðra teiknara. Þau okkar sem byrja að skapa á tungumáli 

myndflatarins búa það vel að það er í boði endalaus uppspretta myndefnis ef maður fer að 

leita. Ég á markar safnbækur af mínum uppáhalds listamönnum og svo ber að nefna 

Instagram þar sem ég neyti mest af mínu myndmáli þessa dagana. Þegar leið á ferlið tók ég 

eftir hvað sían mín á það sem ég hafði áhuga á breyttist. Ný atriði fóru að vekja áhuga 

minn og tók ég sérstaklega eftir því að aðrir teiknarar sem fást við mannslíkamann og þá 

sérstaklega hendur og andlit náðu óvenju sterkt til mín. Eftir á að hyggja minnir það á orð 

Kahnemans um hvernig smá breyting á athygli Kerfis 2 lætur Kerfi 1, sem sér um að sía 

þær upplýsingar sem skipta okkur máli, breyta síunni sinni (Kahneman, 2011). Ég tel mig 

því hafa fengið góða og mikla reynslu af myndmálinu sem Sigurður Flosason (og aðrir 

djassspekingar) segir að sé mjög mikilvægur hluti spunanáms (Sigurður Flosason, 2021).  



 

 38 

4.1.2 Grunnstoðirnar  
Ég hef alla tíð verið mjög flinkur á bókina og er snöggur að skilja hugtök og hugmyndir. 

Ég komst að því í tónlistarnáminu að sú færni kemur manni einungis helming leiðarinnar 

og getur haldið aftur að manni ef maður reiðir sig of mikið á hana. Það var á tímapunkti 

sem ég vissi mun meira en ég gat í mínu tónlistarnámi. Ég var mjög fær í öllu sem tengdist 

fræðihluta tónlistarinnar, tón- og hljómfræði, skölum og nótnalestri og tónheyrn, en ég átti 

erfitt, mjög erfitt, með að færa það yfir í mína eigin spilamennsku. Það eru margar ástæður 

fyrir því en ein aðal ástæðan er að það er erfitt að gera mistök og ennþá erfiðara að vita 

alveg hversu mikið af mistökum maður þarf að æfa í burtu þegar rökhyggni skilningur 

hugans er kominn svo langt á undan ósjálfráða skiliningi spilafærninnar. Skilningur minn á 

faginu leiddi til þess að ég sóttist í að vinna langt fyrir ofan getu sem er hamlandi fyrir vöxt 

og æfinguna (Ericsson og Pool, 2016). Ég var einn af þessum algengu nemendum í 

hefðbundnu djassnámi sem Sigurður Flosason lýsti (Sigurður Flosason, 2021).  

Þegar ég fór að leita mér frekari teikniþekkingu utan skóla þá voru grunnstoðirnar 

það fyrsta sem ég leitaði í, enda var það aðferðin sem ég lærði í tónlistarnáminu. Utan 

skóla er hins vegar ekki sama aðhald og innan þeirra með sínum kennurum og prófum og 

það borgaði sig í þessu tilviki held ég. Ég hafði ekki agann til að sökkva mér jafn djúpt í 

hverja grunnstoð fyrir sig og ég hélt að ég þyrfti, á sama hátt og maður gerir í t.d. 

tónheyrnarnámi. Fram að þessu meistaraverkefni mínu hafði það nagað samviskuna að ég 

þyrfti nú að læra grunnstoðirnar og ,,útskrifast“ úr þeim til að ég gæti farið að teikna það 

sem ég vildi. Það var ekki fyrr en leiðarvísirinn var tilbúinn og ég hafði talað við Sigurð 

Flosason sem ég áttaði mig á hvað forgangsröðunin mín var bjöguð. Óvart hafði ég komið í 

veg fyrir að þekking mín á grunnstoðunum væri það ítarleg að hún væfist fyrir mér þegar 

ég byrjaði að æfa spuna. Ég bjó engu að síður að þokkalegum þekkingum á 

grunnstoðunum að þær komu ekki í veg fyrir að ég gæti byrjað að teikna flóknari atriði og 

skilja það sem ég væri að teikna. 

Ég ákvað að byrja á því að spinna og láta ferlið beina mér að þeim grunnstoðum 

sem mér fannst ég þurfa að bæta mig í. Ég ákvað að nýta mér leyninjósnaraaðferðin sem 

Sigurður Flosason minntist á þar sem ferlið leiðbeinir manni að þeim atriðum sem þarf að 

bæti (Sigurður Flosason, 2021). Ferlið verður kennarinn. 

4.1.3 Æfðu þig 
Æfingin er, eins og ég hefur ítrekað komið fram, eitt mikilvægasta tólið sem við höfum til 

að ná ósjálfræðri færni og ósjálfráð færni er lykillinn að því að við getum nýtt það sem við 
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kunnum í spuna. Ég er enginn byrjandi þegar kemur að æfingunni. Reynsla mína af 

sundþjálfun og hljóðfæranámi kom sér vel til að kenna mér mikilvægi og aðferðir 

æfingarinnar. Ég viðurkenni hins vegar að hvati minn til að æfa mig hefur yfirleitt snúist 

um að bjarga eigin skinni þegar próf og einkatímar stóðu framundan frekar en 

einhverskonar persónulegt ferðalag áhuga innan fagsins. Það er eitthvað sem ég er að vinna 

í að bæta, samband mitt við æfinguna, og reyndi ég að nýta þetta tækifæri til þess. Æfingin 

á spunanum sjálfum er eitthvað sem ég var mjög seinn á að byrja á í djassnáminu mínu og 

setti ég mér það markmið að bæta úr því í þessu ferli með því að byrja strax að spinna. Í 

ferlinu hafði ég hugann við hvað æfingin væri að gefa mér. Hvernig hún væri að stækka og 

styrkja tengslanetið mitt og þróa teikniskemað. Hvernig ég þurfti að endurtaka atriðin sem 

vöfðust fyrir mér nógu oft til að þau verði að ósjálfráðri færni. Ég sættist við gamlan óvin í 

ferlinu og ég þakka Anders Ericsson fyrir það. Óvinurinn var óþægindatilfinningin sem 

kemur við æfinguna, streitan sem myndast við það að kunna ekki eitthvað. Ég hafði 

ómeðvitað forðast hana en með því að átta mig á hlutverki hennar í ferlinu, nánar til tekið 

tengsl samvægis og færnimyndunar, þá varð tilfinningin að endurgjöf að ég væri á réttri 

braut. Þegar sú vitneskja var komin varð miklu auðveldara að æfa sig. Þarna var ég 

byrjaður að nota vaxandi hugarfar við æfinguna.  

Í spuna eru tvenns konar æfingar í boði. Æfing á spunanum sjálfum og æfing á 

fræðum og grunnstoðum spuna. Eins og ég nefndi í grunnstoðakaflanum byrjaði ég strax 

að æfa mig að spinna og nýtti síðan það ferli til að beina mér í þá átt sem mér fannst ég 

þurfa að bæta mig í.   

4.1.4 Sjónrænn minnisbanki 
Æfingin á spuna beindi mér mjög snemma að því að mig skorti helst færni í að geta teiknað 

það sem ekki var fyrir framan mig. Ég á tiltölulega auðvelt með að teikna heiminn eins og 

hann birtist mér en þegar ég fór að byrja að spinna greip ég oftast í tómt og nýtti mér þau 

atriði sem voru fyrir framan mig í spunann. Ég endurnýtti það sem ég sá á annan og 

óvæntan hátt en var ekki byrjaður að teikna það sem var ekki fyrir framan mig. Það að 

teikna úr minninu eru ótroðnar slóðir fyrir mér, allavega slóðir sem ég hef ekki fetað síðan 

fyrir unglingsaldur. Hvergi í mínu teikninámi æfðist ég í því að læra viðfangsefni utan að 

til að geta teiknað þau seinna í öðru samhengi. Teikning snerist alltaf um að túlka það sem 

þú sæir fyrir framan þig yfir á myndflötinn. Ég gat teygt aðeins sannleikann en var alltaf 

fastur við fyrirmyndina. Ef við berum það saman við stigin þrjú í spunafærni þá fór öll mín 
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kennsla fram á fyrsta stiginu. Þar sem nemandinn er fastur við fyrirmyndina og er ekki 

byrjaður neitt að spinna. 

Ég þurfti því að setja upp einhvers konar kerfi um hvernig ég gæti lært viðfangsefni 

utan að. Í djassspuna getur maður reitt sig á laglínuhendingar til að byrja með og ákvað ég 

að velja viðfangsefni til að læra, eitthvað sem mér finnst gaman að teikna og sé fyrir mér 

að nýtist mér í mörgum teikningum. Ég ákvað að byrja að byggja sjónræna minnisbankann 

minn, orðaforðann minn. 

Fyrsta viðfangsefnið varð par af skóm sem ég á. Ég byrjaði á því að herma eftir 

skónum út frá öllum sjónarhornum sem mér datt í hug. Þar næst lagði ég skóna frá mér og 

reyndi að teikna þá úr minni. Það voru nokkur atriði sem stóðu upp úr: Ég teiknaði skóna 

miklu stærri þegar ég hermdi eftir þeim en þegar ég teiknaði þá úr minni. Þó ég hefði bara 

teiknað þá séð ofan frá þá fann ég að ég gat teiknað þá frá öðrum sjónarhornum líka. Þegar 

ég fór að teikna úr minninu þá fann ég fyrir miklu frelsi til að skálda og leika mér, það kom 

upp einhver barnsleg gleði og prakkaratilfinning við að leika mér að teikna ýmsar útgáfur 
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af skónum. 

 
1 Skór eftir fyrirmynd og minni 

Eftir þennan litla sigur fannst mér eins og ég gæti lært allt og valdi þess vegna mjög 

krefjandi viðfangsefni, mjaðmarbeinin. Alveg síðan ég byrjaði að læra anatómíu 

mannslíkamans þá hefur það form vafist fyrir mér og nú ætlaði ég að tækla það. 
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Eftirherman frá mismunandi sjónarhornum gekk vel og nýtti ég mér þrívíddarmódel af 

www.sketchfab.com til að sjá beinin frá öllum hliðum. Þegar kom að því að teikna beinin 

úr minni gekk það ekki eins vel. Formið var einfaldlega of flókið til þess að ég gæti munað 

öll þau atriði sem setja það saman. Ég hafði seilst of langt fyrir ofan eigin getu og náði því 

ekki sama frelsi og við að teikna skóna. Ég skildi formið ekki nóg til að geta leikið mér 

með það og þá var lítill möguleiki að geta framkallað það í spuna. Það sem ég fékk úr 

þessari tilraun var hins vegar að einföldun í grunnform er mjög góð leið til að skilja 

hvernig flókin form haga sér í rýminu. Þar sem ég á auðvelt með að sjá fyrir mér hvernig 

grunnformin snúast þá hjálpaði það mikið skilningi mínum á flókna forminu og gerði mér 

kleift að teikna beinin frá annars óskiljanlegum sjónarhornum.  
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2 Mjaðmabein eftir fyrirmynd og minni 

Á þessum tímapunkti sá ég að þetta var aðeins flóknara ferli en ég gerði mér grein fyrir og 

þá ákvað ég að æfa mig í að teikna grunnformin út frá öllum sjónarhornum. Ég ákvað að 

gera það mjög staðlað svo ég gæti verið viss um að ég næði öllum hliðum formanna. Ég 

teiknaði upp í iPadnum mínum sniðmát sem hjálpaði mér að staðsetja formin innan í rist (e. 
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grid). Ég prófaði nokkrar útgáfur og endaði á sniðmáti þar sem ég sný forminu í 180° 

snúning á x -ás og 180° á y-ás og þar með næ ég öllum hliðum formsins.  

 
3 Æfingar á þrívíddarsnúningi  
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4 Æfingar á þrívíddarsnúningi  
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5Æfingar á þrívíddarsnúningi  
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6 Æfingar á þrívíddarsnúningi  

Til að ganga úr skugga um að ég væri pottþétt að ná öllum hliðum formsins gerði ég aðrar 

teikningar þar sem ég vann í stóra skissubók og teiknaði upp tening því hann hefur 

númeraðar hliðar, og einnig tening með tölustöfum á hliðunum. Þaðan lá leiðin í að sjá 
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fyrir sér hvernig eggform sést frá öllum hliðum, og síðan setti ég upp grímuform og 

hvernig það myndast frá öllum hliðum til að skilja betur hvernig höfuð verpist í fjarvídd. 

 
7 Æfingar á þrívíddarsnúningi í skissubók 
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8 Æfingar á þrívíddarsnúningi í skissubók 

Í eðli sínu voru þetta frekar þurrar æfingar en ég fann að það að vinna svona afmarkað kom 

hugsuninni minni og einbeitingunni að öðrum atriðum en ég geri þegar ég fókusinn er 

víðari. Þarna náði ég að einbeita mér einungis að því hvernig t.d. einn flötur verpist við það 

að hann snýst í rýminu og endurtaka þann snúning oft. Þetta er svipuð tilfinning af eigin 

raun að því að æfa tónstiga og brotna hljóma. Þarna var ég farinn að æfa litlu kubbana sem 

saman búa til heildina. Nóturnar sem verða að skölum og síðan að laglínum. Eftir því sem 

ég æfði meira þessar þrívíddarsnúningsæfingar fann ég hvað sjálfsöryggið jókst í 

spunanum sjálfum. Þarna var komið gott dæmi um það hvernig ferlið leiðir mann áfram í 

að læra grunnstoðirnar í því með því að iðka það, sjá hvað gengur ekki og læra. Þarna er 

kominn tilgangur í grunnstoðirnar og fræðina, praktísk þekkingaröflun. 

4.2 Spunaskissubókin 
Samhliða þessum teikniæfingum teiknaði ég í skissubók sem ég nefndi spunaskissubókina 

til að aðgreina hana frá öðrum skissubókum. Spunaskissubókina notaði ég sem vettvang til 

að æfa mig að spinna. Ég var meðvitaður í byrjun að ætla mér ekki of mikið strax og 

einbeitti mér að því að auka spunann hægt og rólega. Markmiðið var að vinna alltaf rétt 

fyrir ofan getu eins og Ericsson og Chick Corea nefndu, þannig kæmist ég hjá því að fara 
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mér um of og misskilja endurgjöfina sem ferlið væri að veita mér. Ég nýtti mér núverandi 

færni í að teikna raunveruleikann og nýtti hana sem akkeri sem ég gæti spunnið út frá. 

Manneskjan er eitt af mínum uppáhalds viðfangsefnum og ég hef mikið nýtt mér 

kaffihúsaferðir og aðrar samkomur til að teikna fólk en Covid setti strik í reikninginn eins 

og í svo mörgu öðru. Langflestar teikninganna urðu því teikningar af nemendum að vinna. 

Það myndast oft dauður tími í kennslu þegar allir eru að vinna samviskusamlega og ég er 

nýbúinn að ganga hringinn til að aðstoða.  
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9 Fyrstu teikningarnar í spunaskissubókina 

Fyrstu teikningarnar innihéldu lítinn sem engann spuna. Það sést m.a. út frá því hvað 

teikningarnar innihalda nánast bara manneskju og borð. Öll athyglin fór í að fanga 
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manneskjuna og lítill tími fékkst í að ímynda sér hvað hægt væri að gera í kring um 

manneskjuna. Annað merki þess að ég var með augun á viðfangsefninu er hvernig ég 

mynda línurnar. Styttri og þynnri línur merkja yfirleitt að athyglin er utan við myndflötinn 

þar sem ég er sífellt að bera teikninguna saman við fyrirmydina. Í gegnum ferlið gaf ég 

mér meira og meira skáldarleyfi eftir því sem ég varð öruggari í því að teikna það sem var 

fyrir framan mig. Í fyrstu var það framandi tilfinning en eftir því sem ég gerði meira því 

kræfari varð ég að taka áhættu. 
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10 Hægt og rólega bætist við meiri spuni 
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11 Hægt og rólega bætist við meiri spuni 2 

Skólastofurnar sem ég kenni í innihalda svipaða stóla, borð og listavörur. Eftir því sem ég 

teiknaði meira þá fóru þau form að vera auðveld að skapa. Þau urðu ósjálfrátt með 

sífelldum teikningum partur af sjónræna minninu mínu. Ég varð því mun fljótari að teikna 

þau og þurfti minna og minna að reiða mig á fyrirmyndina til að fanga þau. Það sést með 

auknum fjölda atriða á myndunum. Í byrjun tóku manneskjurnar mun meira pláss 

hlutfallslega á myndfletinum en með tímanum fór að fjölga leikmunum á teikningunni. 

Nemendurnir mínir eru mjög mismunandi, á öllum aldri og að vinna á meðan ég teikna 

þau. Myndefni af því tagi krefst mun meiri athygli til að teikna og gat ég því ekki leikið 

mér að spinna með nemendurna á þessum tímapunkti. Þá fékk ég hugmyndina að fyrst 

frelsið er á öllu öðru en að teikna nemendurnar og ég er orðinn mun öruggari í því þá veitir 

það mér gríðarlegt skáldarleyfi og ég fór að leika mér að því að breyta umhverfinu í kring 

um nemendurna.  
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12 Aukið frelsi í spuna 1 
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13 Aukið frelsi í spuna 2 

Það að teikna nemendur vera að vinna krefst ákveðins ímyndunarafls þar sem nemendurnir 

eru á sífelldri hreyfingu og því neyðist maður til að fylla í eyðurnar. Það atriði átti til að há 
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mér og ég var sífellt að bíða eftir að nemandinn tæki sér aftur sömu stöðu og ég byrjaði á 

að teikna. Eftir að ég varð öruggari með að skálda umhverfið í kring um nemendur þá fór 

mér að þykja auðveldara að fylla inn í þessar eyður sem myndast þegar nemendur breyta 

líkamsstöðunni og hreyfa sig. Það er eins og það fari að myndast trú að maður geti skáldað 

í eyðurnar sem er góð tilfinning. Tilfinning sem verður sterkari eftir því sem ég nota hana 

meira. Það er ekki augljóst að sjá hvaða atriði eru spunnin og hver ekki á líkömum 

nemendanna. Ég á erfitt sjálfur með að benda á nákvæmlega hvar nema að ég sé að sumar 

birtingar handa og hárs koma aftur og aftur. Ég var farinn að mynda mér slumpútgáfur af 

algengum atriðum ef fyrirmyndin færði sig skyndilega og fór aldrei aftur í sömu 

líkamsstöðu eða ef ég fór að hjálpa nemendum að vinna og ynni ekki meira í myndinni í 

það skiptið. 
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14 Nemendur á hreyfingu 1 
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15 Nemendur á hreyfingu 2 

Á þessum punkti ferlisins var komið stóraukið frelsi í að geta spunnið leikmuni í kring um 

nemendur út frá hvaða sjónarhorni sem er. Ég var farinn að nýta tækifærið til að æfa mig í 
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ákveðnum grunnformum sem sumar listavörur, pappír eða almennt ,,props“ myndaði. 

Vatnsfata var algengur spunaleikmunur þar sem mér finnst krefjandi að mynda sívalning í 

fjarvídd hvernig sem er. Pappír var annar leikmunur sem ég var farinn að bæta við hér og 

þar þar sem hann æfir myndun kassa í rými. Þannig var myndun þeirra spunaleikmuna sem 

ég valdi ósjálfrátt að æfa mig í grunnstoðunum. Ferlið var farið að kenna sig sjálft.  
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16 Aukið frelsi á spuna með ,,props“ 1 
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17 Aukið frelsi á spuna með ,,props“ 2 

Á þessum tímapunkti var ég byrjaður að gera æfingarnar að snúa grunnformum á alla vegu 

og að ,,fanga“ viðfangsefni inn í sjónræna minnið mitt. Markmið hverrar teikningar var 

síðan að sjá hvort ég gæti nýtt það sem ég var að æfa inn í teikningarnar mínar. Ég byrjaði 

á því að leika mér með grunnform og form tengd þeim, eitthvað sem mér þótti einfalt og 

þægilegt. Eftir það fór að taka við þema. Ég varð hugfanginn af formunum sem plönturnar 

heima hjá mér mynduðu og þá sérstalega af Monstera deliciosa plöntunni. Það er eitthvað 

við hvernig formin á blöðunum haga sér og líka möguleikarnir sem planta gefur í 

teikningu. Hún er ekki endilega bundin við jörðina og maður getur látið hana vaxa hvert 

sem er á myndfletinum. Plönturnar sem ég var búinn að læra fóru því að birtast í 



 

 63 

teikningunum. 

 
18 Æfingar á plöntum fyrir sjónrænt minni 
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19 Stóraukið frelsi í spuna komið og plönturnar eru reglulegir gestir á myndfletinum 

Ég fann fyrir stóru skrefi í ferlinu í teikningunni 24. mars. Sú teikning er hér fyrir ofan af 

henni Guðrúnu sem er nemandi í einum af vatnslitahópunum mínum. Þar er hún að vinna 
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samviskusamlega og ég fékk innblástur að bæta inn plöntunum sem ég var búinn að æfa 

mig í að skapa. Í framhaldi af því fékk ég þá hugmynd að skipta út nokkrum blöðum einnar 

plöntunnar fyrir hendur. Þar fann ég fyrir því að ég hafði lítið fyrir því að bæta inn í 

myndina því sem ég var búinn að stúdera, það var mjög góð tilfinning og mjög frelsandi. 

Frelsandi á sama hátt og þegar ég var að teikna skóna. Við tók skoðun á möguleikum og 

leikur að formum og blöndun þeirra. Það er gaman að segja frá því að þegar ég sýndi 

Guðrúni myndina var hún mjög sátt að vera innan um allar þessar plöntur því hún hafði 

alla ævi umkringt sjálfa sig plöntum heima við. Var það hrein tilviljun eða innsæið sem 

réði för? Ég veit það ekki en þetta situr í mér, ég bjóst ekki við þessari tengingu. 

Eftir þessa teikningu fann ég fyrir stórauknu sjálfsöryggi í spunanum. Ég var farinn 

að sjá sjálfan mig vera kominn frá grunnstigi spuna yfir í millistigið þar sem ég gat farið að 

nýta mér þau atriði sem ég var búinn að æfa í sjónræna minnisbankanum. Enn og aftur 

gildir að öruggar þykkar línur merkja (yfirleitt) að ég er að spinna þar sem athyglin er öll á 

því sem ég er að teikna. Önnur leið til að sjá spunnin atriði er að t.d. eins og hjá 

plöntublöðunum þar sem ég teiknaði oft mörg í einu að þá eru þau öll keimlík á meðan 

þegar ég hermi eftir plöntum fyrir framan mig þá er meiri fjölbreytilieki í blöðunum. Það er 

eins og ég finni erkitýpu þess sem ég er að leggja á minnið. Ég bý mér til meðaltalsútgáfu 

af viðfangsefninu. Það verður áhugavert að fylgjast með hvernig ég get komist áfram í að 

spinna meira með þessa erkitýpu, líkt og djassnemandinn þegar hann fer að bjaga og 

beygja laglínubútana að vild í stað þess að spila þá alltaf svipað.  

Á þessum tímapunkti sá ég mig fyrir mér líkt og sem barn sem var nýbúið að læra 

örfá orð og gat ekki beðið eftir að nota þau. Þegar ég var farinn að ná að að nýta það sem 

ég var búinn að æfa inn í teikningarnar opnaðist nýr heimur. Skyndilega var ég ekki 

bundinn við það sem var fyrir framan mig því þó ég hafi verið byrjaður að skálda í byrjun 

þá var ég alltaf að byggja á því sem ég hafði fyrir framan mig í rýminu. Þarna virtist ég 

stíga yfir þröskuld og inn í heim endalausra möguleika. Möguleika byggða á eigin 

ímyndunarafli/sjónrænu minni. Skyndilega varð raunveruleikinn sem eins konar 

stökkpallur. Ég byrjaði á að teikna viðfangsefni, lang oftast manneskju/nemanda og var 

síðan frjálst að gera hvað sem er í kring um hana.  

Í nýjustu myndunum í spunaskissubókinni er manneskjan ekki lengur aðal 

viðfangsefnið og í sumum tilfellum sem aukaleikari. Það túlka ég sem stóaukið hlutfall 

spuna á myndfletinum. Í byrjun var nánast ekkert nema nemandi og borðið sem hann vann 

við. Í þessum nýjustu er mun meira að gerast og öll síðan fyllist af leikmunum sem eru 
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misraunverulegir. Spuninn er farinn að taka yfir myndflötinn og andrúmsloftið breytist. 

Við blasir draumkenndur súrrealískur heimur sem hafði upphafspunkt í raunveruleikanum 

en er orðinn að einhverju öðru.  
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20 Stóraukinn spuni og mikið frelsi komið 1 
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21 Stóraukinn spuni og mikið frelsi komið 2 
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22 Stóraukinn spuni og mikið frelsi komið 3 
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5. Umræða 

Á meðan ferlinu stóð spurði ég mig spurninga til að komast að gildi þessarar tilraunar, 

hvað virkaði og hvað virkaði ekki 

5.1 Hverjar eru aðferðir djasspunakennslu og hvernig nýtast þær aðferðir til 
að læra spunafærni í teikningu?  
Aðferðir djasspunakennslu sem eru útlistaðar í kafla 2.2 nýtast til að kenna nemendum 

spunafærni í teikningu. Það er mín túlkun á árángri teikninga í spunaskissubókinni. Við 

skoðun á aðferðum djassspunakennslu er spunaferlinu aftur og aftur líkt við það hvernig 

við lærum tungumál (Sigurður Flosason, 2021; Jazz Video Guy, 2010; O’Donnell, 2016; 

Goldsby, 2002; Cornell, 2020.). Við lærum færni til að geta myndað okkar fyrstu orð og 

við æfingu á þeim og frekari orðasöfnun byggjum við upp orðaforða sem gerir okkur kleift 

að æfa og tjá okkur meira o.s.frv. Í gegn um allt ferlið finnst mér ég hafa verið að skrifa um 

hvernig aðferðir tungumálanáms gætu virkað fyrir teiknispuna séð með linsu 

djasspunanáms. Það kemur ef til vill ekki á óvart þar sem allt snýst þetta um tjáningu. 

Hvernig við getum lært færni í fagi til þess að beita henni ósjálfrátt á sjálfsprottinn hátt. 

Eitt er ljóst að reiprennandi færni fæst ekki á örfáum mánuðum eins og tíma þessa 

verkefnis. Tungumálakunnátta er svo samofin okkur að það er ekki fyrr en við ætlum 

okkur að líkja eftir henni í öðrum fögum sem við áttum okkur á því hvað hún er ótrúleg. En 

þótt ég sé engan veginn kominn með reiprennandi spunafærni í teikningu þá hafa 

aðferðirnar virkað til að koma mér vel af stað. Í lok þessa verkefnis sé ég mig fyrir mér á 

millistiginu í þremur stigum spunafærni. Tilfinningin er að með aukinni æfingu og frekara 

námi komist ég yfir á framhaldsstigið þar sem ég get tjáð mig um ótal mismunandi 

viðfagsefni og leift flæðinu að ráða för. Að mínu mati virkar þessi aðferð að láta spunann 

kenna sér hvar maður getur bætt sig, hvernig grunnstoðirnar verða að praktískri þekkingu 

sem leiðir að frekari spunafærni, hvernig maður bætir við sjónræna minnið sitt með 

einbeittum æfingum og ómeðvitaðri neyslu á myndmáli í kring um sig. Allt þetta opnar 

fyrir manni heim spuna í teikningu. Heim sem er mjög frelsandi og þá sérstaklega fyrir þá 

sem hafa einungis lært hefðbundið teikninám sem snýr að endursköpun raunveruleikans. 

Aðferðir djassins til að læra spuna eru jafn margar og það eru einstaklingar sem iðka 

tónlistarstefnuna. Ég held að það séu endalausir möguleikar fyrir frekari rannsóknir á 

spunanámi. Hvort sem það verða listrannsóknir eða aðrar hefðbundnari rannsóknir. Einnig 

held ég að aðferðir annarra spunatengdra faga eins og tungumálanáms og leiklistarnáms 
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séu kjörinn vettvangur fyrir frekari rannsóknir. Þetta er gríðarstór vettvangur og mér finnst 

ég bara rétt vera búinn að dýfa annarri tánni í hafsjó möguleika.  

5.2 Er þessi aðferð öðruvísi á einhvern hátt en hefðbundin teiknikennsla? 
Í byrjun var ég ekki viss hvort þessi aðferð mín kæmist að sömu niðurstöðu og hefðbundin 

teiknikennsla. Ég væri bara að búa mér til afsökun til að teikna meira og við það mundi ég 

ósjálfrátt verða betri, óháð því hversu góð aðferðin væri. Aðferðin væri einungis hvati til 

að æfa sig. Þannig tilgátu er erfitt að sanna þar sem ég valdi að fara þessa leið og veit þar 

af leiðandi ekki hvernig ég hefði vaxið hefði ég haldið mínu striki áfram. Það eina sem ég 

get reitt mig á er eigin vitneskja af fyrrum vexti og borið það saman við hversu mikið ég 

hélt ég mundi bæta mig og hversu mikið ég bætti mig í rauninni.  

 Eitt sem þessi aðferð gerði öðruvísi en ég lærði í mínu teikninámi var áherslan á 

æfinguna. Áður fyrr hafði ég lært teikningu með því að gera fleiri og fleiri verk og öðlaðist 

þannig aukna færni eftir því sem ég gerði fleiri verk. Það var hins vegar ómarkvisst og 

erfitt að hafa stjórn á því ferli. Æfingin er aftur á móti sérsniðin að því að bæta sig og sú 

hugsun ein fannst mér koma mér hraðar áfram í eigin vexti en ég hef áður gert. Þegar 

markmiðið er sett jafn hátt og að öðlast ósjálfráða færni þá er borgar sig að mynda sér gott 

samband við æfinguna því það ferli tekur ógurlega langan tíma eins og bæði Kahneman og 

Ericsson bentu á (Kahneman, 2011; Ericsson og Pool, 2016).  

 Önnur áhersla sem mér fannst ný af nálinni var aðferðin að leggja viðfangsefni á 

minnið til að geta framkallað þau frá hvaða sjónarhornum í hvaða samhengi sem er. Í gegn 

um mína teikniskólagöngu var aðal markmiðið alltaf að geta endurskapað og túlkað 

raunveruleikann. Hversu góð teikningin var miðað við fyrirmyndina var endastöðin. Þegar 

ég fór að leggja áherslu á að leggja myndir á minnið opnaðist fyrir mér nýr heimur innan 

teikningarinnar. Ég upplifði mikið frelsi og að einhverkju leiti létti. Létti líklega vegna þess 

að ég hafði þá trú á að þessi aðferð virkaði en einnig létti þar sem ég var ekki lengur fastur 

við raunveruleikann sem stóð fyrir framan mig. Ég gat sagt skilið við teikningarnar hvenær 

sem er, það var ekkert stress að ná að klára teikninguna áður en viðfangsefnið færi eða ég 

þyrfti að fara. Ég gæti valið mér atriði til að teikna og klárað teikninguna eftir eigin höfði 

seinna eða á staðnum jafnvel. Þessi áhersla á minnið og tjáninguna var allt önnur en ég 

hafði upplifað í mínu teikninámi en að miklu leiti svipuð og ég upplifði í djassnáminu. Þar 

þótti sjálfsagt og í rauninni nauðsynlegt að leggja á minnið laglínubúta, lög, hljómaganga 

o.s.frv. Það sem þykir augljóst og sjálfsagt í einu fagi er mögulega hulið þeim sem iðka 
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annað fag. Ég vona að með þessari rannsókn minni fari ég að breyta orðræðu 

teikningarinnar í áttina að því að það þyki eðlilegra að læra viðfangsefni utan að, inn í 

sjónræna minnið, og hugsa um teikningu út frá tungumálinu og orðaforða líkt og þykir 

eðlilegt í djassinum.  

5.3 Hvað er öðruvísi við teiknispuna en djassspuna? 
Þar sem ég hafði áður lært spuna í samhengi djassins þá kom ég inn í verkefnið með 

fyrirfram gefnar hugmyndir um hvernig þetta ferli mundi virka. Ég gerði ráð fyrir að spuni 

mundi virka á sama hátt, sem hann gerði að mestu leyti. Það sem virkaði ekki alveg á sama 

hátt tengist eðli miðilsins. Í tónlistinni erum við sífellt að vinna innan ramma tímans. Hún 

lifir einungis í núinu, þegar við erum að skapa hana, þegar við erum iðkendurnir og 

spunameistararnir. Það sem teikningin gerir manni kleift er að standa upp frá verki og 

koma aftur að því seinna og það er einungis eigið hugarástand sem breytist. Teikningin 

stendur í stað sem frosin í tíma á meðan maður vinnur ekki í henni.  

Annað frávik tengist hvar spuninn á sér stað. Í djassspuna erum við sjaldnast ein að 

iðka spuna. Við eigum í samtali við aðra spilara og úr verður sameiginlegur spuni, samspil. 

Teikningin er, allavega í sinni núverandi mynd, bundin við eina manneskju. Þar sem 

samtalið verður á milli teikningarinnar, viðfangsefnisins og hugarheims teiknarans. 

Teiknispinnarinn og djassspinnarinn eru báðir að bregðast við aðstæðum en sá fyrri bregst 

meira við innri aðstæðum á meðan sá síðari bregst við ytri aðstæðum. Intróvert annars 

vegar og extróvert hins vegar. Báðir aðilar eru að spinna en spuninn á sér stað í 

mismunandi samhengi. 

5.4 Hvað er ferlið að kenna mér? 
Það var mjög áhugavert að fylgjast með því hvernig ferlið beindi mér áfram eftir að ég var 

byrjaður á því. Það passar við það sem Sigurður Flosason talaði um og einnig margir 

djasstónlistarmenn segja: Spuni kennir sig sjálfur þegar nemandinn er kominn af stað 

(Sigurður Flosason, 2021; Jazz Video Guy, 2010b). Það var áhrifaríkast þegar ég náði að 

vinna rétt fyrir ofan getu, þá var endurgjöfin skýr og ég sá hvaða atriði ég þurfti að bæta 

sem stemmir við það Chick Corea og Anders Ericsson segja (Corea, 2020a; Ericsson og 

Pool, 2016). Það var einnig áhugavert að sjá hvert áhuginn minn leitaði í ferlinu. Ég varð 

mjög hrifinn af því að teikna plöntur og blöð í samblandi við manneskjur. Þannig stýrði 

áhuginn minn því sem ég lærði og ég varð betri og betri í því. Ef maður fylgist nógu vel 
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með áhuganum þá held ég að það sé hægt að nýta hann sem hvata til að læra meira og 

ítarlegar.  

Það var augljóst eftir því sem ég varð betri að spinna hvenær ég náði að haldast í 

spuna og hvenær ekki. Um leið og ég þurfti að hugsa, beita rökhugsuninni eða Kerfi 2 þá 

hætti spuninn. Það er erfitt að útskýra tilfinninguna en hún er augljós þegar maður upplifir 

hana. Það dettur niður ákveðinn skriðþungi í teikningunni og ég upplifði tilfinninguna 

svipaða og þegar ég er að hugsa og verð truflaður. Þetta smellpassar við niðurstöður 

rannsókna á djasspuna: Þegar við förum að hugsa um það sem við erum að gera þá dettum 

við úr spuna (Limb og Braun, 2008). Ég upplifði Kerfi 2 fara í gang þegar ég kunni 

viðfangsefnið ekki nógu vel og það var því mjög sterk endurgjöf að ég þurfti að læra það 

betur til að geta nýtt það í spuna, ég þurfti að koma því inn í Kerfi 1 eins og Kahneman 

segir (Kahneman, 2011).  

Fyrir utan það að verða betri í því sem ég skilgreini sem teiknispuna og að kenna 

mér að teikna betur þá tók ég eftir einu mjög mikilvægu í þessu ferli: Þegar maður er 

duglegur að æfa sig þá verður maður betri. Þó það sé vitneskja sem liggur í augum uppi þá 

er eitt að vita það og annað að gera það. Eitt það dýrmætasta sem ég hef tekið frá þessu 

verkefni er gildi þess að fara í gegnum ferli af þessu tagi þar sem maður er með kenningar 

og hugmyndir sem virka í kollinum en það virðist sem þær verði hluti af manni þegar 

maður iðkar þær og æfir. Taugatengslin styrkjast, skemað þróast og tengslaminningarnar 

eflast (Kahneman, 2011; Ericsson og Pool, 2016). Þekkingin fer frá því að vera 

óhlutbundin í það að verða hlutbundinn veruleiki manns. Í gegnum þetta ferli hefur 

þekkingin færst hægt og rólega frá huganum inn í sjálfið, frá Kerfi 2 yfir í Kerfi 1 eins og 

Kahneman orðar það (Kahneman, 2011). Sú vitneskja breytir aðeins hugsanahættinum 

mínum þegar kemur að færni eins og þessari: ,,vil ég geta rökstutt eitthvað með 

röksemdarfærslum eða vil ég geta gert það sem ég tala um“. Þetta er einn að þessum 

hlutum sem er svo augljós þegar maður skrifar hann niður eða segir hann en það er annað 

að upplifa hann. 

5.5 Kemur eitthvað nýtt í ljós við að æfa teiknispuna sem ég bjóst ekki við? 
Það verður til allt önnur tenging við teikninguna þegar maður er byrjaður að spinna. Ég 

upplifi hana sem heita tilfinningu sem lætur allan líkamann víbra. Líklega er það spenna 

eða orka leikaraskapins. Hlutateikning og önnur eftirlíking raunveruleikans er gott og gilt 

ferli en að mínu mati hefur það ekki sama tjáningarmöguleika og spunateikningin. 
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Aðferðirnar gætu byrjað á sama stað en spuninn getur leitt mann í ótal margar áttir. Þessi 

spenna og mikla sköpunarorka sem ég finn er ekki til staðar þegar ég teikna á hefðbundinn 

hátt. Það þýðir ekki að mér þyki það ekki gaman, af og frá, annars hefði ég varla enst í 

þessum miðli svona lengi. Teiknispuninn leyfir mér hins vegar að setja mína eigin rödd í 

sköpunina og það er gríðarlega spennandi. Hann gerir mér einnig kleift að gera það á 

staðnum, samstundis. Hann er nátengdur einhverju frumorkustigi innra með mér og að fá 

að leysa það úr læðingi veitir mér mikla ánægju.  

Annað sem ég bjóst ekki við var hversu mikið spuninn er búinn að hjálpa öðrum 

þáttum teikningarinnar minnar. Ég er vissulega búinn að æfast mikið í að teikna og þær 

heilabrautir eru mjög virkar þessa dagana en ég fór að taka eftir þegar ég teiknaði fyrir 

undirbúning á málverki eða þegar ég teiknaði í sýnikennslu fyrir nemendur hvað ég gat 

notað þessa sömu spunatilfinningu til að hjálpa mér að gera betri mynd. Spuninn kenndi 

mér að tengjast betur teikningunni sjálfri og sjálfsöryggi ákvarðana hafði stóraukist. 

Vitneskjan að núna væri ég farinn að getað tjáð mig óháð fyrirmyndar stytti 

umhugsunartímann áður en ég lagði niður línuna og ég var farinn að teikna meira frá 

hjartanu en ég gerði. Það túlka ég sem aukna færslu teiknifærni yfir í Kerfi 1. Þótt 

einbeitingin hafi verið á spuna og að teikna úr eigin ímyndun þá var undirliggjandi 

markmiðið aukin færni í tjáningu sem nýtist á öllum sviðum teikningar. Ég var farinn að 

styrkja aðra þætti teiknifærni minnar með því að æfa mig frá öðrum hliðum.  

Eitt atriði sem ég tók eftir í ferlinu er að það er lítið talað um hvaðan tilfinningin að 

spinna kemur. Hvað er innsæi og hvað er tjáning? Þessi aðferð kennir okkur að æfa spuna 

en ekki endilega að kynnast því hvaðan spuninn kemur. Ég held að það sé mikilvægt skref 

að rannsaka líka til að búa til heilsteypta nálgun á spuna. 

5.6 Á hvaða vegu hjálpar leiðarvísirinn mér? 
Leiðarvísir af þessu tagi er tól til að leiðbeina manni í áttina að ákveðnu takmarki. Sem 

slíkur virkaði hann vel. Hann gerði mér kleift að sjá hvar ég stóð og hvar ég gat bætt mig 

og setti af stað markmiðsbreytingu frá því að verða betra í að teikna yfir í að vera betri í 

því að spinna á meðan ég teikna. Það hefði hins vegar verið betra að hafa ítarlegri útlistun á 

því til hvers var ætlast í hverjum flokki fyrir sig og ef maður var ekki kominn þangað þá 

hvaða leiðir maður gat farið til að sækja sér þá þekkingu. Ef leiðarvísir af þesu tagi yrði 

einhvern tímann að námsefni þá þyrftu þau atriði að vera til staðar. Ég sé fyrir mér að það 

gæti verið skrefið á eftir þessari rannsókn. Leiðarvísirinn í þessari mynd bjó til ramma sem 
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ég gat unnið eftir en ég geri mér grein fyrir að hver sem er mundi ekki fá sömu útkomu og 

ég án forsögunnar og forþekkingarinnar minnar. Það fæst vonandi með frekari þróun á 

honum og síðan með ítarlegum prófunum á virkni hans með mismunandi nemendahópum.  

5.7 Virkar þessi aðferð? 
Eftir að hafa rýnt í spunaskissubókina og metið ferlið þá get ég sagt með hreinni samvisku 

að með þessari aðferð hafi ég öðlast aukna spunafærni í teikningu, aðferðin virkar. Hún 

kennir manni leiðir til þess að losa sig undan því að geta einungis teiknað eftir 

fyrirmyndum og þannig opnar hún fyrir aðra vídd tjáningar í teikningunni. Hún kennir 

manni gildi æfingarinnar með það að markmiði að vinna í veikleikum til þess að bæta þá 

og vaxa almennt innan síns fags. Einnig kennir hún manni á grunnstoðir teikningar á annan 

hátt en þær eru kenndar venjulega. Hún leggur áherslu á að maður læri grunnstoðirnar á 

sama tíma og maður fer að nota þær og lætur þannig ferlið leiða mann áfram í að verða 

betri í grunnstoðunum. Færnin verður praktísk og nothæf og verður partur af teiknitjáningu 

nemandans. Ég sé mikla möguleika í því að rannsaka fleiri leiðir til að læra teiknispuna. Á 

örfáum mánuðum er erfitt og eiginlega ómögulegt að ætla að prófa allar aðferðin djassins 

til að kenna spuna, ég tala nú ekki um möguleikana sem leiklistin og tungumálakennsla 

bjóða upp á. Mér finnst frekar að fleiri hurðir hafi opnast en lokast við þessa rannsókn.  

Það að teikna upp úr ímyndunaraflinu er ekki nýtt fyrirbæri og öll gerum við það á 

einhverjum tímapunkti ævinnar. Það er hins vegar lítið um praktísk tól og tæki sem 

leiðbeina manni að aukinni færni til að spinna. Það er bara gert ráð fyrir að sá eiginleiki sé 

okkur eðlislægur og við þurfum að komast að því upp á eigin spýtur. Þessi aðferð sker sig 

frá öðrum nálgunum með því að nálgast teiknispunann frá tungumálinu, líkt og 

djassspuninn er gerir það. Áherslan á æfinguna og að vinna rétt fyrir ofan eigin getu setur 

upp auðskiljanlegt ferli sem gerir okkur kleift að byrja frá hvaða stað sem er. Þannig verður 

okkur einnig ljóst að spuninn er færni sem hægt er að bæta en ekki bara eiginleiki sem 

sumir hafa og aðrir ekki. Það þarf vissulega að æfa og vinna í þessari færni en ef 

nemandinn hefur áhugann þá getur hann tileinkað sér færnina. Ósjálfráð færni er grunnur 

þess að við getum spunnið og það fæst einungis með mikilli einbeittri æfingu. Æfingu sem 

er erfið vegna þess að hún vinnur í þeim atriðum sem liggja rétt fyrir utan eigin getu. Það 

ástand er streituvaldandi sem er ein helsta ástæða þess að vöxtur á sér stað (Ericsson og 

Pool, 2016). Nemandi sem ætlar sér að verða góður í að spinna þarf því að tileinka sér þá 

trú að hann geti orðið betri, tileinka sér vaxandi hugarfar, vegna þess að annars er líklegt að 

hann gefist upp (Dweck, 2017).   
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6. Lokaorð 

Ég taldi það mjög mikilvægt að leggja af stað í þessa tilraun til að komast að því sem lá 

ekki endilega í augum uppi. Þá reynslu sem fæst við það að upplifa ferli á eigin spýtur. 

Þannig mundi ég læra það sem reynslan ein getur kennt manni, því sem er erfitt að koma í 

orð en auðvelt er að skilja eftir að maður hefur upplifað það. Það er eitt að skrifa um og 

rökstyðja tilgátur um afhverju hitt eða þetta ætti að virka og annað að fara í gegnum og 

sannreyna þær að minnsta kosti á sjálfum sér. Ég þekki það af eigin reynslu að maður 

treystir betur kennara sem getur framkvæmt það sem hann er að kenna manni. Kennari sem 

þekkir ferlið af eigin raun getur útskýrt á fjölbreyttari hátt og tekið aðrar nálganir ef 

nemandinn skilur ekki það sem verið er að kenna. Þessi eiginleiki ferlisins er ein helsta 

ástæða af hverju nám af þessu tagi verður líka að vera að hluta til sjálfsnám. Það er hægt að 

kenna endalaust og lesa endalaust um efni en sumt verður ekki talið fullskilið og fulllært 

fyrr en reynslan er komin. Þetta er ein af aðal ástæðunum af hverju æfingin er svona stór 

partur af ferlinu. Maður notar æfingina til að kenna sér. Ferlið kennir sig þannig sjálft. 

Maður getur farið í besta skóla heimsins og verið með besta kennara í heiminum en það 

hjálpar manni lítið ef maður æfir aldrei spunann sjálfan. Ég vil því nota mína eigin reynslu 

af ferlinu til að sjá hvað virkar og hvað virkar ekki fyrir mig og taka þannig mið af því 

þegar ég miðla því sem stuðlar að því að auka færni sína í teiknispuna.  

Eftir þessa rannsókn sé ég mig vera kominn á millistigið af spunastigunum þremur. 

Ég er stiginn frá því að vera bundinn einungis við fyrirmyndir en kominn af stað í að 

spinna. Ég er hins vegar ekki kominn með þá færni að geta tekið autt blað og teiknað 

einungis upp úr eigin ímyndun en ég sé það sem raunhæft takmark núna, eitthvað sem mér 

fannst mun fjarlægara í byrjun þessa ferlis. Það er líkt og ég sé að læra að tala aftur eftir að 

hafa misst málið þegar ég hætti að teikna upp úr ímyndun sem unglingur. Ég er kominn 

með nokkur orð og setningar sem ég er hrifinn af og nota þær í sífellu en síðan læri ég ný 

orð og setningar og áður en ég veit er ég kominn með munnræpu og get talað um allt á 

milli himins og jarðar. Ég vona það alla vega.  

Ég hef tekið eftir að eftir því sem spunafærni eykst þá er skemmtilegra og 

auðveldara að taka upp skissubókina hvar sem er og teikna því ég er ekki endilega fastur 

við það að geta einungis teiknað það sem er fyrir framan mig og það er ekki jafn mikil 

pressa að klára að teikna viðfangsefnið. Mér hefur fundist það mjög óþægilegt að skilja 

eftir hálfkláraðar teikningar í skissubókunum mínum og núna get ég klárað þær seinna, 

fyllt inn í þær að vild.  
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Ég tel að spunafærni í teikningu sé ónýttur vettvangur í teiknifærni. Það er auðvelt 

að nálgast nám og námsefni sem kennir þér að teikna heiminn eins og hann birtist þér á 

mjög ítarlegan og mismunandi hátt en af fenginni reynslu er litla áherslu lagt á að þú 

tileinkir þér færni í að geta teiknað upp úr minni og ímyndunaraflinu. Það er eins og það sé 

ætlast til að nemandinn finni út úr því skrefi upp á eigin spýtur. Ég vona að þessi vinna mín 

byrji að brúa eitthvað yfir þá gjá sem mér finnst vera í teikninámi. Færni af þessu tagi 

býður upp á endalausa möguleika.  

Heimurinn sem við búum í er uppfullur af alls konar myndmáli og færnin til að 

innleiða það og nýta sér í eigin tjáningu er mjög verðmæt. Ég sé fyrir mér að þeir 

nemendur sem stefna að myndasögugerð, ætla sér að vinna við kvik- og teiknimyndaiðnað 

og ætli að myndskreyta hvað sem er geti nýtt sér aðferðir til að sækja sér færni í 

teiknispuna. Svo ég tali ekki um ánægjuna sem fæst af því að geta byrjað að tjá sig frjálst í 

þeim miðli sem er manni kær. 

Teiknispuna er hægt að læra. Það er niðurstaða þessarar rannsóknar. Ef ég horfi 

lengra en bara á teiknispunann þá er sjálfsnámsferli af þessu tagi mjög mikilvæg færni að 

læra. Burt séð frá djassspuna eða teiknispuna þá má líta svo á að þetta verkefni mitt snúist 

um að sýna fram á gildi sjálfsnáms og æfingarinnar í að læra ósjálfráða færni. Fara dýpra 

en bara að leggja staðreyndir á minnið heldur að læra atriði svo vel að við þurfum ekki að 

hugsa lengur um það, það verður ósjálfráð færni, partur af innsæinu okkar. Við öðlumst 

hæfni að tjá okkur að vild innan fagsins okkar. 
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Myndaskrá 

Allar myndir sem koma fram í verkefninu eru myndir höfundar. 
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